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На основу чл. 36. ст. 1. тач.1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 

бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка која је заведена под бројем 

404-122/19-05 за јавну набавку бр. 56/19 и Решења о образовању комисије број 404-122/1/19-05 

за јавну набавку бр. 56/19, припремљена је 

 

 

                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ДОГРАДЊИ 

ОБЈЕКТА  ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „ПИВАРАЦ“ У ЈАГОДИНИ 

 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ  БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА  ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН БРОЈ: 56/19 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 

II ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4 

III 

ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. 
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IV ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ 6 
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УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
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ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

111 

XVIII 
ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И 

ОПРЕМЕ 
112 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 

       Назив наручиоца:     Град Јагодина, Градска управа за друштвене делатности  

Адреса наручиоца: Краља Петра I бр. 6, 35 000 Јагодина 

Матични број: 07115008 

ПИБ: 102904062  

Интернет страница наручиоца: javne.nabavke.jagodina@gmail.com 

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступаку без објављивања 

позива за подношење понуда, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем 

тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима 

којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова. 

 

3.  Врста предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 56/19 је извођење радова на доградњи објекта дечјег вртића  

“Пиварац“ у Јагодини. 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Резервисана јавна набавка 

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о 

јавним набавкама. 
 

6. Електронска лицитација 

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона. 

 

7.  Лице за контакт  

Лице за контакт: Гордана Петронијевић:  

е-mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com,  

телефон 035/815-0508, сваког радног дана 07.00 – 15.00 часова.       

 

 

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

.  

mailto:javne.nabavke.jagodina@gmail.com
mailto:javne.nabavke.jagodina@gmail.com
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 56/19 је извођење радова на доградњи 

објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини. 

 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 
45000000 – грађевински радови; 

45315100 – постављање електротехничке инсталације; 

45343000 – радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту; 

45350000 – машинске инсталације. 

 

2. Партије 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

1. Врста радова 

 

Радови на доградњи објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини, у складу са техничком 

документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне 

документације. 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

 

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 

спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је 

потребно извршити.  

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 
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4. Рок за извођење радова 

 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 

од 120 (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор 

је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није 

договорено. 

Радови на објекту изводе се без фаза извођења. 
 

5. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 

 

Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  

документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  

дан пре намераваног обиласка локације. 

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 

javne.nabavke.jagodina@gmail.com које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два 

дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за 

пријем понуда.   

  Лице за контакт: Гордана Петронијевић,  е-mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду могу да изврше обилазак 

локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од 

стране Наручиоца. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну 

документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова 

и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације). 

 

mailto:javne.nabavke.jagodina@gmail.com
mailto:javne.nabavke.jagodina@gmail.com
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Саставни део конкурсне документације чини пројектно техничка документације која 

обухвата Пројекат за извођење радова на доградњи објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у 

Јагодини који садржи:  

 

1. Пројекат архитектуре;  

2. Пројекат хидротехничких инсталација;  

3. Пројекат електроенергетских инсталација 

4. Pројекат телекомуникационих инсталација;  

5. Пројекат система за дојаву пожара  пожара 

6. Пројекат заштите од пожара. 

 

Наведени пројекти су саставни део Конкурсне документације  и објављени су у посебном 

фајлу. 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. 

Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су: 

 

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) 

Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетник 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже 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 (члан 75. став 1. тачка 2)Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

 

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

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

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

 

Предузетник 

и физичко 

лице 

 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 

којим се потврђује да 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). 
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ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа 

према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно 

према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 

да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 

од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан 

да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 

локалних органа/организација/установа. 

 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

 

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 

Напомена: „Понуђач је дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву 

односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера 

заштите од пожара.  

Доказ: Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља послове 

извођења посебних система и мера заштите од пожара, и то стабилних система за 

дојаву пожара“. 
 

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 

да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
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запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

  

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе 

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

средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације. 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да 

располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.  
1) Финансијски капацитет: 

Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су 

достављени подаци мора да буде већи од, 100.000.000,00  динара;  

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 

јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан. 

 

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 

регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 

успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три 

обрачунске године (2016, 2017 и 2018).  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен 

Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да 

понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 

објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

 

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге 

по систему простог књиговодства, достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на 

чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 

(паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну 

за претходне 3 (три) обрачунске године. 

 

2) Пословни капацитет: 

Услов:   

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговорe у укупној вредности од најмање, 100.000.000,00    динара без пореза на 

додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова 

и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње 

(стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).  

Доказ:  
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Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац 

Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  

листи, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 

Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном 

року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 

користити, 

- контакт особа наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. 

 

3) Технички капацитет 

Услов: 

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, 

грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у 

оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  

Врста Количина 

Камион „сандучар“ 1 комад 

Лако доставно возило 1 комад 

Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг 1 комад 

Комбинована машина – „Скип“ 1 комад 
 

 

Доказ: 

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 

набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 

означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у 

години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу; 

ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације 

без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола 

(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања. 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у 
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Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног 

лица и достављен уз понуду.  

 

 4)Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 20 извршилаца;  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 – који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача 

радова у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова 

у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова 

у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова 

у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Б2 за обављање послова и 

извођење посебних система и мера заштите од пожара који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. 

 

Доказ: 
а) копија ППП-ПД обрасца  за месец који претходе месецу у коме је на Порталу јавних 

набавки објављен Позив за подношење понуда. 

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о 

радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о 

доприносима за обавезно социјално осигурање.  Уговор на основу којег је лице ангажовано 

мора да буде закључен у складу са одредбама Закона о раду.  

У случају да је лице ангажовано по основу уговора о делу, Наручилац ће као доказ 

прихватити искључиво уговор који је закључен ради обављања послова који су ван 

делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене 

ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла; 

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 

лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком 

Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о 

важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом. 

 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 

понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 

одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из 

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

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, 

који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације. 

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела 

набавке. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија 

је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у 

обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  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 одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописан начин. 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  

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

се први пут отвара. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије. 

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који 

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

или подноси понуду са подизвођачем. 

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

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је  

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из 

групе понуђача.  

 Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Град Јагодина, Градска управа за друштвене 

делатности,  Краља Петра I бр. 6, 35000, Јагодина, са назнаком „Понуда за јавну набавку 

радова доградњи објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини,  ЈН бр. 56/19, с позивом на 

број: 404-122/19-05 НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од 

стране наручиоца до 15.10.2019. године, до 10,00 часова. 

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

уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

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

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

неблаговременом. 

Јавно отварање понуда ће се обавити 15. октобра  2019. године у 10,30 часова у 

просторијама Скупштине града Јагодина, уз присуство овлашћених представника 

понуђача.  

         Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну 

набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у 

писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

Поступак преговарања ће се спровести, истог дана  15. октобра 2019. године у 11,30 

часова. 
Поступку преговарања може приступити законски  заступник понуђача  или друго 

овлашћено лице са пуномоћјем. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено 

код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

Елеменат уговора о којем ће се преговарати је цена. 

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са свим 

понуђачима који су доставили понуду. 

Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку. 

Комисија за јавну набавку упознаће учеснике са поступком преговарања и правилима 

поступка. 

Преговарање ће се обавити у два круга и то: 



 14 

- у првом кругу, који се одвија у присуству свих овлашћених представника понуђача, 

сваки од овлашћених представника понуђача усмено износи своју укупну цену. Понуђачи могу 

остати при понуђеној цени са отварања понуда или смањити износ укупне цене.  

- у други круг се позивају сви овлашћени представници понуђача да на обрасцима 

достављеним у затвореним ковертама дају своју коначну укупну понуђену цену, у који ће 

уносити укупан износ цене без ПДВ. Понуђачи могу остати при понуђеној цени из претходног 

круга преговарања или смањити износ укупне цене. 

Понуђачи су обавезни да одмах по завршеном преговарању, на обрасцу понуде наручиоца, 

који ће добити у преговарању, доставе коначну понуђену цену, потписану од стране 

овлашћеног представника понуђача. 

Комисија за јавну набавку ће након другог круга преговарања извршити отварање коверти и 

упознати присутне са понуђеним ценама. 

Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива, те у зависности од 

резултата добијених у поступку стручне оцене понуда, извршиће се корекција понуђене 

основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне 

корекције у зависности од коначне укупне цене након спроведеног преговарања, и то тако што 

ће се свака јединична цена из основне понуде множити коефицијентом који се добија као 

количник најниже укупне вредности понуде понуђача у  преговарању и укупне вредности 

достављене основне понуде понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће ће се 

његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 

Поднета понуда понуђача који не присуствује отварању и поступку преговарања сматра се 

коначном по свим елементима, те се по завршеном поступку преговарања не може мењати ни 

на који начин. 

Понуђачи су обавезни да одмах по завршеном преговарању, на обрасцу понуде наручиоца, 

који ће добити у преговарању, доставе коначну понуђену цену, потписану од стране 

овлашћеног представника понуђача. 

Комисија за јавну набавку ће извршити отварање коверти и упознати присутне са понуђеним 

ценама. 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуде. 

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 

мора да садржи: 

1) образац понуде, 

2) модел уговора, 

3) образац структуре цене, 

4) образац трошкова припреме понуде, 

5) образац изјаве о независној понуди, 

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима, 

8) образац Изјаве о техничкој опремљености, 

9) образац Изјаве о кључном техничком особљу, 

10) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро 

извршење посла, 

12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, 

13) образац  о произвођачима материјала и опреме, 

14) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати 

и потписивати графитном оловком. 
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Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду 

у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим 

страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима. 

Понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних 

набавки употребљавају печат у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 95/2018) које се односе на употребу 

печата од стране привредних друштава приликом закључивања правних послова, односно 

предузимања правних радњи, као и Правилником о допуни Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 41/2019). 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин).  

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

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

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

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају 

бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Јагодина, Градска 

управа за друштвене делатности, Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина , са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку доградња објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини – ЈН 

бр. 56/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку доградња објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини – ЈН 

бр. 56/19 - НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну радова доградња објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини – ЈН 

бр. 56/19- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова  доградња објекта дечјег вртића  

“Пиварац“ у Јагодини – ЈН. бр. 56/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

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

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

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

понуду.   
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 

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

набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

(Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 

наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

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

наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  

75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу 

тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач 

понуду подноси са подизвођачем. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља 

који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду 

подноси група понуђача.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  



 17 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

Плаћање се врши на основу испостављених привремених месечних и окончане ситуације 

потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за 

плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним 

мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји. 

Рок плаћања је најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који 

испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране 

стручног надзора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове  на  доградњи објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини не може 

бити краћа од   24  месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 

месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним 

роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 

од дана извршене примопредаје радова.  

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 

од 120  (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 

Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 

другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се без фаза извођења. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

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

У ПОНУДИ 

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

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 

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

део одвојено искаже у динарима. 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија.  
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Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне 

средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је 

Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине). 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са 

назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком 

важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на 

приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Град 

Јагодина, Градска упрва за друштвене делатности. Поднета банкарска гаранција не може да 

садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који 

је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 

банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења 

уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока 

одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 

(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 

обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 

документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 

садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу 

за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

 Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења 

уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 

за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са 

роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист 

Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 
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 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач 

се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје 

у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности 

банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 

изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року.  

 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства 

финансијског обезбеђења ће бити враћена.  

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 15.10.2019. године, у 10,30 часова у радним просторијама 

Наручиоца, на адреси: Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина, просторијa мала сала, спрат први. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 

на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 

поступку отварања понуда. 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање понуђачима. 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 

такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  

понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

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

Градска управа за друштвене делатности,  Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина или 

електронске поште на e-mail javne.nabavke.jagodina@gmail.com, сваког радног дана 07.00 – 

15.00 часова, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и 

неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.   

mailto:javne.nabavke.jagodina@gmail.com
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Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 56/19" 

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. 

Закона. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (чл. 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“. 

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 

одређен  Конкурсном документацијом. 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 
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1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  

4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или 

материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је 

саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 

документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. 

тачка 32) ЗЈН.   

    

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а; 

(2) учинио повреду конкуренције;  

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

 

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Докази из става 1. ове тачке су:  

1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
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5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео 

или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

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

има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: 

подносилац захтева). 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  

22-26,  11000  Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javne.nabavke.jagodina@gmail.com,или препорученом пошиљком са повратницом. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако 

је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 

исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  

даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-

30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије. 

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 
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-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 

вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна 

овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама 

чл. 160 до 167.Закона. 

23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

 

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА ДОГРАДЊИ 

ОБЈЕКТА  ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА„ПИВАРАЦ“ У ЈАГОДИНИ 

 

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова на доградњи објекта 

дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим 

радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току 

реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у 

потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности 

закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови 

уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на 

које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова 

приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести; 

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова, поред продужења рока, 

наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су 

настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази 

прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке 

или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

 Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова - доградња 

објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини, ЈН број 56/19.  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Величина правног лица (мало, средње, 

велико) 
 

Име лица за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

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

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

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

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 

 

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

подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – извођење радова на доградњи објекта дечјег 

вртића  “Пиварац“ у Јагодини, ЈН број 56/19.  

  

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од достављања 

оверених привремених ситуација и окончане 

ситуације  

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења 

у посао 

 

____ календарских дана од дана увођења у 

посао  

 

Гарантни период 

 

___ месеци/а од дана примопредаје радова  

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације за ову јавну набавку 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

     

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

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

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује 

члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да 

потпишу сви понуђачи из групе понуђача  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,  
 (назив понуђача) 

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 

поступку јавне набавке радова доградња објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини, ЈН бр. 

56/19,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године.  

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

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
 назив понуђача 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

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

 

 

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 
          назив понуђача 

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача),  дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 

__________________________________________ (назив понуђача) при састављању понуде за 

јавну набавку радова  доградња објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини бр.56/19, 

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

условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

 ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „ПИВАРАЦ“ У ЈАГОДИНИ   

 

 

Закључен  у ________________, дана___________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

 

Град Јагодина, Градска управа за друштвене делатности са седиштем у Јагодини, Краља Петра 

I бр. 6, 35 000 Јагодина   , ПИБ 102904062, кога заступа Маринко Киклић,начелник (у даљем 

тексту: Наручилац),  

 

и 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

 

______________________________________________са седиштем у ______________________  
назив извођача 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова). 

 

Или  

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе  

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  

 

или 

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив Подизвођача 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 
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Члан 1.  

 Уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац на основу члана 36. ст. 1. тач.1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 04.10.2019. године, објавио 

Обавештење о покретању  преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења радова на доградњи објекта 

дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини, Јн бр. 56/19, на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца,  

 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 

вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је 

поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;  

 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 

Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци 

доделио Извођачу радова.  

Предмет уговора 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора је извођење радова на доградњи објекта дечјег вртића  “Пиварац“ 

у Јагодини 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 

извршење радова који су предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 

______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), 

од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ 

(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из 

усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године. 

Плаћање ПДВ-а је обавеза Наручиоца. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 

и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача 

радова. 

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, 

радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 

чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, 

обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, 

рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних 

радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге 

трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак 

радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације 
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и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 

према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року 45 

дана од достављања оверених, привремених ситуација и окончане ситуације. Услов за оверу 

окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

Обавезе које доспевају у наредној (2020.) буџетској години биће реализоване највише 

до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију    

Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и 

коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова 

признаје без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 

(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.  

У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење 

радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не 

обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу 

радова у складу са чланом  6. овог уговора су: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациjом; 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 

у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије 

одређено. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 

радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 

обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 

Члан 6. 

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у 

коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да 

изводи радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 

рокова, сматрају се нарочито: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова 

приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 
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Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 

8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за 

завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о 

кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 

пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова. 

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 

истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са 

одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7. 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом 

основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано 

раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од 

уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу 

радова, као и:  

(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 

одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом 

кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, 

Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају 

промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у 

конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.   

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке 

документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и 

даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 

недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је 

пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у 

обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном 

надзору динамични план извођења радова;  

(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 

складу са важећим прописима;  

(5) да се строго придржава мера заштите на раду;  

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио 

радове и да је спреман за њихову примопредају; 
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(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за 

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким 

нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 

(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих 

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 

животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 

предаје радова Наручиоцу радова; 

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије; 

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 

извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се 

објекат гради; 

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 

Стручног надзора или Наручиоца; 

(14) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

(15) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом; 

(16) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим 

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао 

у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

(17) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 

динамику; 

(18) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци; 

(19) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року 

од 5 дана; 

(20) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталација и опреме; 

(21) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама. 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 

одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са 

законом који регулише ову област. 
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Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на 

сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 

Члан 11. 

  

 Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 

Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим 

да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 

важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

 Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 

вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 

гарантног рока.  

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 12. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 

њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 

уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са 

гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је 

извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 

упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 

току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 

у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 

Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 

захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 

уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

Квалитет уграђеног материјала 

Члан 13. 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 
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Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова 

Члан 14. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и 

уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан 

да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио 

без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 

обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама 

изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у 

даљем тексту: Узансе). 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од 

дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не 

прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване 

карактеристике објекта као целине. 

Хитни непредвиђени радови 

Члан 15. 

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су 

они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради 

спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, 

неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем. 

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне 

сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту 

сагласност.   

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 

хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су 

морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова 

уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања 

обавестити Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 

одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 

трошкове. 



 38 

Примопредаја изведених радова 

Члан 16. 

 Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на 

објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење 

радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и 

упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на 

објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова. 

 Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са 

одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на 

основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се 

односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 

 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 

надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 

завршетка радова. 

 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 1 (један) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 

материјал и извештајима. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 

разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 

терет Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 

коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 

Члан 17. 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

Раскид Уговора 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 

касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 
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Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 

радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 

понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као 

и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или 

из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 

омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као 

подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. 

став 1. тачка 4. ЗЈН. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним 

радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и 

сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед 

стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача 

радова и надзорног органа. 

Измене уговора 

Члан 19. 

 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 

околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 15. 

овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности 

закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови 

уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  

 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  

 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на 

које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) хитне непредвиђене радове према члану 15. уговора, за које Извођач радова 

приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 

Члан 20. 

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац 

ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, 

под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима 

предмета јавне набавке. 
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У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених 

радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом 

цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  

Сходна примена других прописа 

Члан 21. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 

одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 

односи. 

Саставни део уговора 

Члан 22. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   техничка документација 

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године 

 

Решавање спорова 

Члан 23. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 

Број примерака уговора 

Члан 24. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну 

и 2 (два) за Службу јавних набавки Ступање на снагу 

Члан 25. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 

снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 

Извођача радова.  

      

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 
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XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA   

DOGRADNJU OBJEKTA DEČJEG VRTIĆA "PIVARAC" U JAGODINI   

  Opis pozicije radova 
Jedinic

a mere 
Količina 

Jedinicna cena 

bez PDV-a 
Jedinicna cena 

sa PDV-om 
Ukupna cena 

bez PDV-a 
Ukupna cena sa 

PDV-om 

Br 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5) 

I Zemljani radovi             

 

Sve iskope izvršiti po urađenim planovima, detaljima i uputstvu nadzornog organa 

a u skladu sa važećim propisima i standardima .Iskop se radi sa pravilnim 

zasecanjem bočnih strana i finim planiranjem dna sa dozvoljenom tolerancijom 

+/- 2 cm.Razupiranje iskopa, crpljenje atmosferskih voda, obeležavanje iskopa 

zajedno sa uspostavljanjem i čuvanjem stalnih tačaka, predviđeno je u cenu za 

iskopi ne plaća se posebno.Tampone od šljunka izvoditi od čistog prirodnog 

šljunkabez organskih primesa i mulja. Obračun iskopa i prevoza izvršiće se 

uzimajući količine samoniklog tla a na osnovu snimanja pre i posle iskopa. 

        

1.1 

Obelezavanje objekta pre pocetka izvodenja radova sa svim 

potrebnim oznakama na terenu. Izvođenje svih geodetskih 

radova naizgradnji objekta, postavljanje objekta, snimanje 

temelja , markiranje tačaka zakontrolu sleganja objekta i 

ostali geodetskiradovi. Obračun pom2 

m
2
 2500,00         

1.2 
Rušenje postojećeg trotoara i asfaltiranog dvorišta i 

odvoženje na deponiju do 5km.Obračun pom2 
m

2
 400,00         

1.3 

Raščišćavanje terena na mestu objekta I masinski iskop 

humusa u sloju prosecne debljine 20 cm sa odbacivanjem na 

stranu radi utovara i odvoza i odvoženje nadeponiju do 5km. 

Obračun po m3 

m3 1200,00         

1.4 

Iskop zemlje u širokom otkopu u zemlji III i IV kategorije, 

sa pravilnim zasecanjem strana, planiranjem dna iskopa i 

odvozom nadeponiju do 5km. Dubina iskopa do 1,2m. 

Obračun po 1 m3 iskopane zemlje računajući je u 

samoniklom stanju. Ostalo po opštem opisu za zemljane 

radove 

m3 320,00         
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1.5 

Ručni i mašinski u odnosu 20% ručnog i 80% mašinskog, 

iskop zemlje  III kategorije za temeljne trake i temelje samce 

sa pravilnim zasecanjem strana, planiranjem dna iskopa i 

odbacivanjem u stranu  i odvoženje na deponiju do 5km. 

Obračun po 1 m3 iskopane zemlje računajući je u 

samoniklom stanju. Ostalo po opštem opisu za zemljane 

radove 

m3 101,00         

1.6 

Utovar i odvoz viška iskopane zemlje na deponiju 3(5) km 

udaljenosti. Cenom je obuhvacen utovar, transport i istovar 

sa grubim planiranjem na deponiji. Obračun po 1 m3 u 

rastresitom stanju    

m3 15.200,00         

1.7 

Nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od 20cm pored 

zidova temelja Obračun po 1m3 nabijene zemlje. Ostalo po 

opštem opisu za zemljane radove. 

m3 120,00         

1.8 

Nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od 20cm po parceli 

za nivelaciju terena. Obračun po 1m3 nabijene zemlje. 

Ostalo po opštem opisu za zemljane radove. 

m
3
 240,00         

1.9 

Nabavka, dovoz i ugradnja materijala (kameni nabačaj 

d=20cm, šljunak d=25cm zbijenosti MS25 i sloj peska 

d=3cm)  i nabijanje podsloja  sloja zemlje od 15 cm do 

MS15, ispod bazena, objekta i svih temelja u svemu prema 

detaljima i tehničkom opisu konstrukcije. Nabijanje izvršiti 

mašinskim putem do MS25. Obračun po m2 izvedene 

površine. 

m2 1.300,00         

       UKUPNO     

II Betonski radovi           
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Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti prema važećim propisima i standardima 

za beton i armirani beton. Izrađena oplata mora biti stabilna , ukrućena  i dovoljno poduprta , da se 

ne bi izvila ili popustila  u ma kom pravcu Unutrašnje površine oplate moraju biti ravne.Oplata se 

mora pre betoniranja dobro pokvasiti i namazati uljem za oplatu. Betoniranje se vrši u slojevima od 

15 cm . Kod spuštanja betona sa veće visine od 1 m, obavezno upotrbiti levak da nebi došlo do 

segregacije. Mešanje betona na gradilištu može se primeniti samo u izuzetnim slučajevima za male 

količine betona i uzodobrenje nadzornog organa.Po završetku betoniranja vršiti negovanje betona u 

skladu sa pravilima i propisima. Pri betoniranju ostaviti sve otvore za instalacije ventilacje. Izvođač 

betonskih radova mara voditi kojom dokazuje kvalitet materijala i izvedenih radova.Probne uzorke 

uzimati na licu mesta i negovati ih kao i beton u samoj konstrukciji. Ugradnja betona mora biti 

mašinska  . Obračun po stvarno izvršenim količinama.      

  

2.1 

Izrada podloge od betona, debljine 5 cm , marke MB 10. 

Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton 

negovati. Obračun po m2 podloge m2  350,00        

  

2.2 

Izrada armirano betonskih temelja  betonom MB30. Temelje 

armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. 

Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka 

debljine sloja 15 cm i sloja mrsavog betona d=5cm. Beton 

ugraditi i negovati po propisima. U cenu ne ulazi mrsavi 

beton i tampon šljunka. Obračun po m3 m
3
  

125,87 

        

  

2.3 

Izrada  trakastih temelja i temeljnih kontra greda, armiranim 

betonom MB 30 sa montažom i demontažom potrebne 

oplate, a na pripremljenoj podlozi. Obračun po m3 m
3
  

66,50 

 

        

  

2.4 

Izrada  podne ploče - na tlu od armiranog betona MB 30,  

armirane u obe zone po detaljim iz statickog proracuna. 

Armatura se posebno obracunava m
3
  

53,80 

 

        

  

2.5 

Izrada  temeljnih zidova armiranim  betonom  MB 30,  sa 

montažom i demontažom potrebne oplate. Armatura se 

obracunava posebno. Obratiti paznju na povrsine zidova  

definisane u tehnickom opisu. Obračun po m3 m
3
  

73,80 

 

        

  

2.6 

Izrada  AB zidova objekta, armiranim  betonom  MB 30, 

debljine zida 25 cm, sa montažom i demontažom potrebne 

oplate. Vidne povrsine zida moraju biti glatke, bez pojave 

gnezda ili segregiranih mesta. Grube nepravilnosti ne smeju m
3
  

64,20 
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biti vece od 5mm. Armatura se obracunava posebno Obračun 

po m3 

2.7 

Izrada armirano betonskih kosih ploča i stepenika stepeništa 

marke MB 30. Izraditi oplatu kosih ploča i stepenika i 

armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton 

ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, 

podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 m
3
  

12,40 

    

 

2.8 

Izrada krstastih masivnih  armirano betonskih ploča, marke 

MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po 

projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i 

negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači i 

pomoćna skela. Obračun po m3 m
3
  

106,90 

    

 

2.9 

Izrada glatkih armirano betonskih stubova, marke MB 30. 

Izraditi glatku oplatu i stubove armirati po projektu, 

detaljima i statičkom proračunu. Beton pažljivo ugraditi, 

nabiti i negovati, vodeći računa da ostaje vidan. U cenu ulaze 

i oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 m
3
  

40,10 

 

    

 

2.10 

Izrada armirano betonskih greda, serklaza, nadvratnika i 

natprozornika marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima 

i podvlake armirati po projektu, detaljima i statičkom 

proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu 

ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 m
3
  

 

 

        74,30 

 

    

 

 2.11 

Izrada polumontažne tavanice, tipa "Fert", debljine 14+6 cm. 

Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Svako rebro 

mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura 

prepuštena još 10 cm. Postaviti rebro za ukrućenje, za 

raspone veće od 3 m. Ploču i rebro armirati po projektu i 

detaljima. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Betonirati 

betonom marke MB 30. U cenu ulaze i fetne-nosači sa 

podupiračima. Oplata mora ostati najmanje 14 dana.Obračun 

po m2 m
2
  

12,00 

 

    

 

 2.12 

Izrada cementne košuljice-estriha sloja za pad iznad glavnog 

ulaza  debljine 5 do 10 cm. Pozicija obuhvata i armiranje 

čeličnim vlaknima. Obračun po m2 m
2
  

15,00 
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 2.13 

Izrada  ulaznog stepeništa zajedno sa temeljima, gredama i 

žardinjerama, betonom MB 25, u potrebnoj oplati,  u svemu 

prema proračunu i detaljima projekta 

Obračun po m3 m3 

28,00 

 

    

 

 2.14 Izrada komplet ulazne rampe  d=20/15 cm od armiranog 

betona MB 30 - sastoji se od bočnih zidova (sa barbakanom 

za oceđivanje) -20cm i podne ploče -15cm  , armiranih u obe 

zone mrežastom armaturom Q181. Armatura se NE 

obracunava posebno. Obračun po m2 u osnovi rampe m
2
   

16,00 

 

    

 

 2.15 Izrada  temelja zidova  ulazne rampe  od armiranog betona 

MB 30. Temelji su  armirani po statickom proracunu. 

Armatura se NE obracunava posebno. Obračun po 1 m3 .   m
3
  

8,00 

 

    
 

 2.16 Betoniranje nadvratnika u potrebnoj oplati betonom MB25 

sa armaturom 4RØ12 + UzØ6/20cm, nad vratima 

novoprojektovanog toaleta za osobe sa nvaliditetom.                            

Obračun po 1 m3 .   m
3
  

3,.50 

 

    

 

 2.17 Izrada - Betoniranje trotoara oko objekta betonom MB 20 , 

debljine 12 cm preko sloja nabijenog šljunka .Na svakih 1m 

ostaviti fuge koje se do 1/2 pune peskom a ostatak 

bitumenom. Obračun po 1 m2. Ostalo po opštem opisu za 

beton i armirani beton. m
2
   

105,00 

    

 

2.18 

Izrada perdašene cementne košuljice prosečne debljine 5 cm. 

Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za 

košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", 

razmere 1:3. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i 

negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 m
2
   920,00    

 

2.19 

Ugradnja ankernih okova za vezu sa glanvim nosačima 

metalne konstrukcije, a prema upustvu izvođača metalne 

konstrukcije. Ankerne okove izvođač metalne konstrukcije 

izrađuje i isporučuje na gradilište sa uputstvom za ugradnju. 

Obračun po kom kom 

20,00 

    

 

      UKUPNO   

III Armirački Radovi             
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 3.1 

  

  

Nabavka i postavljanje rebraste armature B500. Armaturu 

očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim 

detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i 

pismenim putem odobri statičar.O bračun po kg     

      

  

  

  

  

  

  

  

  

Temeljne trake  3325 kg kg 3,325.0 

Pune  ploče 2130 kg kg 2,130.0 

Stubovi  9201,3 kg kg 9,201.3 

AB zidovi 5467,5 kg kg 5,467.5 

AB grede 11077,5 kg kg 11,077.5 

Stepenišne ploče 220 kg kg 220.0 

 kg 31,42130     

3.2 

Nabavka i postavljanje mrežaste armature ČBM 500/560. 

Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i 

statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da 

pregleda i pismenim putem odobri statičar Obračun po kg           

  

Temelni zidovi 2733,7 kg 2733.7 

 

Podna ploča 2442,0 kg 2442 

Pune ploče 8288,3 kg 8288.3 

Zidovi AB 3531,0 kg 3531 

  kg 16,995.00     

  ARMIRAČKI  RADOVI UKUPNO            

IV Zidarski radovi       

 

Sav materijal upotrebljen za zidove i ostale zidarske radove mara da odgovara 

tehničkim propisima i odredbama standarda. Zidanje mora biti čisto, izvršeno u 

pravilnimi horizontalnim redovima, sa propisnim vezama.Najmanja parčad 1/4 

opekeili 1/2 glinenih blokova, sa ispunjenim spojnicama malterom. Iscureli malter 

se moraskidati dok je svež .Zidane ivice i površine moraju biti ravne i 

vertikalne.Malter zazidanje mešati na gradilištu od odgovarajućeg materijala i u 

razmeri kaja je tražena.Pesak mora da bude dovoljno oštar , bez organskih primesa, 

blata ili mulja.Zgrudvan cement i novimal se ne sme uptrebljavati već se ima 

ukloniti sa gradilišta. 

Ozidani zid mora imati vertikalnost +- 1cm.Ukoliko su odstupanja veća izvoćaču se 

nećepriznati izvedeno zidanje. Otvori za vrata i prozore i dr. odbijaju se od       
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kubature zidova ,zajedno sa nadprozornom i nadvratnom gredom. Otvori se 

odbijaju prema zidarskimmerama i građevinskim normama Za malterisanje u 

potrebljavati prvoklasan materijal. Malterisanje vršiti u dva slojaukupne debljine do 

2,5 sm. Prvi sloj uraditi od maltera sa oštrim peskom a drugi sasitnijim prosejanim 

peskom. Omalterisane površine moraju da budu ravne i glatke,bez talasa udubljenja 

i ispupčenja. Ivice moraju da budu oštre i prave. Ravnostomalterisanih površina je 

+/ 5 mm. Kod većih odstupanja izvođaču se neće priznatiomalterisana površina. U 

cenu malterisanja uračunati su sav potreban materijal i rasturi,rad, spoljašnji i 

unutrašnji tansport, alat , poterbna skela i dr.Obračun po prosečnim normama u 

građevinarstvu.  

4.1 

Izrada  zaštite vertikalne hidroizolacije temeljnih  zidova , 

punom opekom  širine 12 cm u produznom malteru 1:2:6. 

Obračun po: m2 

        

m2  145,00       

  

4.2 

Zidanje zidova od giter nosećih termo blokova projektovane 

debljine 20 i 25cm, u produžnom malteru 1:3:6 . Za zidove 

visine preko 3m obavezno uraditi horizontalni serkal po 

propisima. Obračun po 1 m3 ozidanog zida . U cenu je 

zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno 

obračunavati . Ostalo po opštem opisu za  zidarske radove.  

m3 232,00         

4.3 

Zidanje zidova d =12 i d=10cm pregradnim blokom, u 

produžnom malteru 1:3:6. U visini vrata uraditi nadvratnu 

gredu duž celog zida dim. 12/15 i armirati je sa ± 2Φ 8 i 

uzengijama  Φ 6 /20 cm.U cenu je zaračunata i potrebna 

skela te se ona neće posebno obračunavati .Obračun po 1 m2 

ozidanog zida  zajedno sa nadvratnom gredom. Ostalo po 

opštem opisu za zidarske radove.  

m2 388,00         

4.4 

Malterisanje plafona i stepeništa produžnim malterom 

razmere 1:3:9 . Površine prethodno isprskati retkim 

cementnim malterom. Obračun po 1 m2 omalterisane 

površine. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se neće 

posebno obračunavati. Ostalo po opštem opisu za zidarske 

radove. 

m2 
980,00 
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4.5 

Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malterom 

razmere 1:3:9 . Površine prethodno isprskati retkim 

cementnim malterom.   Obračun     po 1 m2 omalterisane 

površine. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona 

neće posebno obračunavati.Ostalo po opštem opisu za 

zidarske radove. 

m2 1840,00         

       UKUPNO      

V MOLERSKO-FARBARSKI I FASADERSKI RADOVI             

  

  

  

  

Sve bojene površine moraju biti kvalitetno urađene, boja se ne sme otirati niti 

ljuštiti, ne smeju se poznavati tragovi od četke, tonovi moraju biti čisti i 

ravnomerno nanešeni. Tonove bira investitor ili nadzorni organ. U cenu radova 

uračunate sve predradnje predvi|ene normama za ovu vrstu radova. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Gletovanje malterisanih površina kao i novoformiranih 

pregradnih zidova od gips-kartona kao i ostalih površina glet 

masom. Kod uglova i ivica zidova i gips-karton zidova 

koristiti ugaone aluminijumske lajsne prilkom gletovanja.   

Sve površine, brusiti i ponovo gletovati manja oštećenja. U 

cenu ulazi sav potreban materijal i rad. Obračun po m2 

gletovane površine.  

m
2
 

1840,00 

 
        

5.2 

Bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzijom, u boji 

po izboru investitora, sa svim predradnjama, brusenjem i 

nanosenjem podloge.  Obračun po m2 obojene površine sa 

materijalom pri čemu se neće posebno obračunavati ivice i 

otvori.   U cenu je zaračunata  potrebna skela i materijali 

zastite okolnih elemenata, najloni i papirne trake za 

oblaganje.  Obračun po m2 

m
2
 

1840,00 

 
        

5.3 

Bojenje zidova uljanom bojom, sa lakiranjem do visine od 

1.5m u hodnicima vrtića, učionicama, na zidovima 

stepeništa, u svim kancelarijama i prostorijama za 

nastavnika. Izvršiti osnovno kreĉenje, gletovanje i natapanje 

firnisom. Kiltovati i prevući kitom, brusiti, nadkitovati i 

bojiti uljanom bojom prvi put. Bojiti uljanom bojom drugi 

m
2
 

652,00 
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put. brusiti i lakirati. Boja i ton po izboru 

projektanta.Obračun po m2 obojene površine sa materijalom. 

U cenu su zaračunate i zaštitne folije i papirne trake za 

oblaganje. 

  FASADERSKI RADOVI           

 5.4 

IZRADA TERMOIZOLOVANE FASADNE OBLOGE NA 

CELOM OBJEKTU.   Fasadna oblaga se izrađuje tako što se 

na ploče od termoizolacije od kamene vune d=10cm , od 115 

kg/m3, nanosi 5 - 6 "pogača" od građevinskog lepka i sloj po 

obodu ploče i tako utiskuje na zid, pri čemu se svaka ploča 

kamene vune ankeriše za zid sa 6-8 PVC sidra. Preko 

uložina-(špaletni) odraditi kamenu vunu debljiine 3cm. 

Preko ploče se nanosi predpremaz građevinskog lepka  na 

koji se nanosi staklena mrežica sa preklopima od 10cm i 

utiskuje u lepak, s tim da se fasada prema dvorištu dvostruko 

armira fiber mrežicom. Zatim se nanosi još jedan sloj  

građevinskog lepka preko koga se nanosi predpremaz za 

završni sloj od ukrasnog silikatnog maltera u boji i teksture 

po želji investitora a sve prema detaljima A-1, A-2, A3, i A-

4 iz tehničke dokumentacije. Silikatnu smesu izmešati da bi 

se izbegle razlike u nijansi. Pozicija obuhvata nabavku, 

prevoz do gradilišta, sav rad i sav potreban materijal, kao i 

pomoćna sredstva - skela i sl., potreban za kompletno 

završenu fasadu sa svim slojevima. Obavezna je ugradnja 

početnih lajsni. Sve ivice i opšivi se oblažu odgovarajućim 

zaštitnim ugaonim ili ivičnim lajsnama.  Od površine se 

odbijaju površine svih otvora- prozora i vrata. U cenu je 

zaračunata i obrada spoljne ivice otvora na fasadi. U cenu je 

takodje zaracunata i skela pa se nece posebno obračunavati. 

Izrada komplet fasade sa kamenom vunom 115kg/m3 

OBRAČUN / m2 

m
2
 

1520,00 

 
        

 5.5 

Izrada  sokle fasade visine 60cm mereno od trotoara, preko 

XPS stirodura d=5cm AUSTROTHERM ili ekvivalentnog 

proizvoda, sa pratećim slojevima i na obraznim delovima 

m2 
115,00 
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stepeništa i kosoj rampi sa zavrsnim slojem od 

KULIRPLASTA, otpornim na atmosferske uticaje, u boji po 

izboru invesitora a sve prema detalju A-1 i    A-2 iz tehničke 

dokumentacije. Obračun po 1 m2 urađene sokle. 

   UKUPNO       

VI LIMARSKI RADOVI             

6.1 

Pokrivanje krovne konstrukcije od čeličnih rešetkastih 

nosača trapezastim aluminijumskim  limom TR 60/150 

debljine 0,80 mm, u boji po izboru  projektanta. Pokrivanje 

izvesti po uputstvu proizvođača. "Obračun po m². pokrivene 

površine od Alu lima TR. Obračun po m2.  

m
2
 340,00         

6.2 

Pokrivanje nadstrešnica , ravnim pocinkovanim limom na 

postavljenoj podkonstrukciji.  Pozicija obuhvata sve 

potrebne radove i materijal. Obračun po m2. 

m
2
 12,00     

6.3 

Izrada i ugradnja  olucnih vertikala  od  tipskih  cevi Ø120 

mm sa svim potrebnim fazonskim elementima, materijalom 

za montazu  i vezu. Pozicija obuhvata sve pripremne i 

prethodne radove. Obračun po m1. 

m1 100,00     

6.4 

Izrada i ugradnja  olucnih horizontala  od  tipskih  elemenata 

odgovarajućeg prečnikaØ120 sa svim potrebnim fazonskim 

elementima, materijalom za montazu  i vezu. Pozicija 

obuhvata sve pripremne i prethodne radove. Obračun po m1. 

m1 100,00     

 LIMARSKI RADOVI UKUPNO       

VII IZOLATERSKI RADOVI             

7.1 

Izrada horizontalne hidroizolacije  podova PRIZEMLJA  

Kondorom 3 i 4 , bitumenom i bitulitom. Pozicija obuhvata 

sve pripremne i prethodne radove. Obračun po m2 

          

 podna ploča   prizemlja m2 385,00     

 prizemlje ploča nad ulazom m2 12,00     

7.2 

Izrada vertikalne  hidroizolacije  mokrih čvorova i kuhinja  

Kondorom 3 i 4 , bitumenom i bitulitom. Pozicija obuhvata 

sve pripremne i prethodne radove. Obračun po: m2 

            

m2    
285,00         
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7.3 

Izrada   vertikalne hidroizolacije spoljašnjeg dela temeljnih  

zidova   Kondorom 3 i 4 , bitumenom i bitulitom. Pozicija 

obuhvata sve pripremne i prethodne radove. Obračun po: m2 

           

m2   
115,00         

7.4 

Izrada termo izolacije poda  tvrdo presovanom kamenom 

vunom. Pozicija obuhvata sav materijal kao i postavljanje 

pvc folije preko izolacije i sve pripremne i prethodne radove. 

Obračun po: m2 

          

4 a prizemlje d=  5cm m2 315,00     

1. i 2. sprat d= 3cm m2 625,00     

7.5 

Izrada  hidroizolacione PVC membrane kosog neprohodnog 

krova. Membrana je višeslojna, sintetička na bazi 

modifikovanog polivinil hlorida (PVC) sa ojačanjem od 

staklenog voala tipa Sikaplan®-SGmA 1.5 ili Sarnafil TG66 

- 15 ili odgovarajuće. Način postavljanja prema uputstvu 

proizvođača. Cenom obuhvatiti i dva sloja geotekstila (ispod 

i iznad membrane). Membrana je slobodno položena, na 

preklopima zavarena vrelim vazduhom. Membrana se ne 

fiksira za podlogu osim po obimu površine koja se izoluje i 

oko obrađenih detalja fikserima tipa Sarnafast ili 

odgovarajući. Završavanje na vertikalnim površinama po 

obimu krovne ravni na Sika FPO laminiranom limenom 

lajsnom (ili odgovarajuća) fiksiranom za podlogu i zaptivenu 

sa jednokomponentnim poliuretanskim gitom Sikaflex 11FC 

(ili odgovarajući). Membrana se na vertikalnim površinama 

lepi za podlogu Sarnacol T660 lepkom (ili odgovarajući). 

Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj 

hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača. Pozicija 

obuhvata i obradu svih  prodora instalacionih vertikala - kom 

8. 

         

Horizontalne površine. Obračun/ m2. m2 435,00     

Vertikalne površine (krovne atike). Obračun /m1. m1 115,00     
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7.6 

Izrada termo izolacije krovne konstrukcije.  Termoizolacija 

od kamene vune (SmartRoof porodica proizvoda - ili 

ekvivalentni ) debljine 28cm + parna brana - LDS 35 FixPlus 

/ LDS 200 ( ili ekvival. zavisno od proračuna građevinske 

fizike). Pozicija obuhvata sav materijal kao i postavljanje 

parne brane  ispod izolacije i sve spojeve pripremne i 

prethodne radove. Može se ugrađivati samo suv i neoštećen 

materijal, podloga na koju se polaže takođe mora biti suva, 

ploče od kamene vune se postavljaju u dva sloja, tako da 

ploča gornjeg sloja mora da bude smaknuta za polovinu 

ploče u odnosu na ploču donjeg sloja i po dužini i po širini,  

mora se obezbediti postavljanje hodnih staza ukoliko je 

nužno obavljanje transporta robe preko postavljene 

termoizolacije od kamene vune. Sve radove na ovoj poziciji 

izvesti u skaldu sa uputstvom odabranog proizvođača.  

Obračun  / m2 izvedene površine. 

         

Horizontalne površine. Obračun/ m2. m2 360,00     

       UKUPNO      

VIII GIPSARSKI  RADOVI          

8.1 

Nabavka i ugradnja spuštenog  plafona sa izradom 

podkonstrukcije od vidljivih ugaonih, glavnih i poprečnih 

profila, veličine rastera 30/30cm ili 60/60cm debljine 

gipsane ploče 19mm, tip AXIOM C CANOPY proizvođača 

Armstrong ili ekvivalentnog, u svlačionicama i trpezariji.  

Glavni vidljivi obodni profili su Axiom Vektor visine 

112mm koji se kače sa kanalnim držačem za glavni noseci C 

profil koji je preko  veze povezan sa štelijućim visilicama za 

plafonsku konstrukciju. Glavni podužni T profili se preko 

kanalnih držača i veza montira na primarni C noseći profil, 

dok se poprečni  T profili povezuju preko ugaonih držača za 

podužne T profile, i tako se montira rešetka u koju se 

montiraju ploče od gips-kartona.  Pre početka izrade viseće 

plafonske konstrukcije, odgovorni izvođač radova treba da 

dostavi 3 ili više uzorka ploča ispune od gips-kartona 

           

m2    76,00 
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investitoru, radi odabira boje i teksture   U svlačionicama 

ispod resetki ventilacionih kanala u rasteru na mesto gips-

karton ploča postavljati alu rešetke za ventilaciju sa jednim 

redom lamela. Obračun po 1 m2 izvedenog plafona sa svim 

materijalom i radovima.  

 8.2 

Izrada suvomontažnog pregradnog nenosivog zida sa 

jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od CW ili UW 

profila  Ukupna debljina zida 150mm, obostrano dvostruko 

obložen s "Knauf" pločama tipa "Knauf Insulation 

Naturboard FIT -G PLUS". Ispuna od toplotne i  zvučne 

izolacije treba da je proizvedene u skladu sa standradom EN 

13162, tipa Knauf Insulation Naturboard FIT -G PLUS ili 

ekvivalentnog, minimalnog koeficijenta toplotne 

provodljivosti λ=0,038 W/mK, klase dozvoljenog odstupanja 

T5, otpornosti prema protoku vazduha min. AF5 (MW - EN 

13162 - T5 - WS - WL(P) - AF5), debljine zavisno od 

razmaka između nasuprotnih ploča (širina profila). Ovom 

pozicijom obuhvatiti i opšivanje prodora, ispuštenih 

instalacionih kanala , cevi . greda - podvlaka kao i  nabavku, 

transport i ugradnju celokupnog materijala i upotrebu lake 

fasadne skele. Obračun je po m2 gotovog zida. lake fasadne 

skele. Obračun je po m2 gotovog zida. 

           

m2    68,00 

       

 8.3 

Izrada suvomontažnog pregradnog nenosivog zida sa 

jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od CW ili UW 

profila u toaletima .  Ukupna debljina zida 150mm, 

obostrano dvostruko obložen vodootpornim  "Knauf" 

pločama tipa "Impregnirane gipsane ploče H2/GKBI". 

Ispuna od toplotne i  zvučne izolacije treba da je proizvedene 

u skladu sa standradom EN 13162, tipa Knauf Insulation 

Naturboard FIT -G PLUS ili ekvivalentnog, minimalnog 

koeficijenta toplotne provodljivosti λ=0,038 W/mK, klase 

dozvoljenog odstupanja T5, otpornosti prema protoku 

vazduha min. AF5 (MW - EN 13162 - T5 - WS - WL(P) - 

AF5), debljine zavisno od razmaka između nasuprotnih 

m2 26,00        



 54 

ploča (širina profila). Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, 

transport i ugradnju celokupnog materijala. Obračun je po 

m2 gotovog zida. 

8.4 

Nabavka, transport i ugradnja spušteng plafona u sanitarnim 

čvorovima .  Plafonska konstrukcija izvodi se sa CD/UD 

potkonstrukcijom i Rigips RB ploča debljine 12,5 mm, koje 

se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se 

sastoji od CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva 

pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji 

se postavljaju po obodu. Kačenje profila za plafon može biti 

izvedeno preko držača (distancera), vešaljke sa federom ili 

nonijus držača. Na UD profile lepi se traka za zvučnu 

izolaciju. Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm, 

a razmak izmedju nosećih CD profila je 100 cm. Za 

unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. 

CD profili se nastavljaju  pomoću profilne spojnice. Pošto se 

plafoni rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se Rigips 

vlagootporne RBI ploče.Spojevi ploča se ispunjavaju, 

bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu 

spojeva.  Obračun je po m2 gotovog plafona. 

m2 23,00        

  GIPSARSKI  RADOVI     UKUPNO      

IX Bravarski radovi       

 

Crna.bravarija 
Svi radovi se izvode od čeličnih kutijastih profila i čeličnih 

limova. Sve veze štapova se rade ugaonim šavovima drugog 

kvaliteta celim obimom oslanjanja d=3mm Sva crna 

bravarija se finalno boji dva puta emajl lakom preko 

podloge od sloja antikorozivne boje za metal. 

      

9.1 

Nabavka i montaza stepenisne  ograde i ograde - sa 

rukohvatima na kosoj rampi, visine 1,10 m, od čeličnih 

pocinkovanih i plastificiranih  profila  u boji po izboru 

projektanta zajedno sa potrebnim materijalom za montazu. 

(prema crtežima iz projekta ) Obračun je po m1 

         

 ograda  stepeništa m1 68,00     
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 rampa za "invalide" 
m1 50,00    

 
 

9.2 

Nabavka, izrada i postavljanje krovne konstrukcije. Krovnu 

konstrukciju izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, 

flahova, podložnih ploča, ankera i slično, po projektu, 

detaljima i uputstvu projektanta konstrukcije. Spojeve i 

varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje 

elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i 

osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu 

ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje 

konstrukcije i varova. Obračun po kg čelika.  

kg 9.500,00     

 Bravarski radovi ukupno      
 
 

X Podopolagački radovi          

10.1 

Nabavka i postavljanje poda od Vinflex traka  

(primer ovakvog poda : "IQ optima" proizvođača Tarket - ili 

ekvivalentan pod drugog proizvođača), homogene podne 

obloge na bazi negorivog – (vatrootpornog 60min) PVC. 

Trake su širine 200 cm i debljine 2,0 mm. Izvedena podloga 

mora biti čvrsta, fino perdašena i suva.. Trake pre ugradnje 

razviti,  položiti i ostaviti da budu 24 časa na sobnoj 

temperaturi iznad 15 stepeni, a zatim zalepiti disperzionim 

lepkom. Trake postaviti u pravcu izvora svetlosti, a ugradnju 

raditi ukrajanjem, postupkom duplog sečenja Trake poviti 

preko zidova u visini od 15cm i završiti posebnom završnom 

lajsnom. Na prelazu sa poda na zid postaviti ugaono-

prelaznu lajsnu. Spojnice zavariti toplim vazduhom, pomoću 

mekih PVC elektroda. Odmah po ugradnji Vinflex  podnu 

oblogu očistiti i premazati sredstvom na bazi emulzija za 

zaštitu i negu PVC podova. Vrstu, boju i dezen podne obloge 

odrediće investitor nakon dostavljanja najmanje tri  uzorka 

od strane odgovornog izvođača radova. Obračun po m2 

izvedenog poda.  

m2 

 
425,00     
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10.2 

Nabavka, postavljanje, struganje i lakiranje hrastovog 

parketa preko betonske podloge. Postaviti parket I klase, 

debljine 22 mm, u slogu po izboru projektanta, a preko 

prethodno oĉišćene podloge. Preko neravne podloge naneti 

sloj Vinflex mase, što tanje. Parket postaviti lepljenjem 

preko betonske  podloge, odgovarajućim lepkom, na hladno. 

Lepak naneti po celoj površini podloge. Sve dodirne spojnice 

dašĉica moraju biti zatvorene. Između parketa i zida ostaviti 

dilatacione razdelnice. Pored zidova postaviti hrastove lajsne 

I klase i na svakih 80 cm priĉvrstiti ih za zid. Suĉeljavanja 

gerovati. Parket strugati mašinskim putem sa tri vrste papira, 

od kojih je poslednji finoće najmanje 120. Valjak na parket 

mašini podesiti da ostrugana površina bude potpuno ravna, 

bez udubljenja ili drugih tragova. Obrušiti sve lajsne. Parket 

lakirati tri puta. Otvorene fuge parketa kitovati smesom fine 

strugotine i laka. Po sušenju preći finom šmirglom, opajati 

pod i lakirati prvi put. Posle 24 ĉasa parket kitovati, preći 

finom šmirglom, opajati pod i lakirati drugi put. Potpuno 

osušeni drugi sloj laka fino brusiti, opajati pod i lakirati treći 

put. Prilikom lakiranja voditi raĉuna da ĉetka bude 

natopljena lakom. Obraĉun po m2 poda komplet sa lajsnama. 

m2 

 
260,00        

   Podopolagački radovi        UKUPNO      

XI KERAMIČARSKI RADOVI             

11.1 

Nabavka dovoz na gradilište i oblaganje podova 

protivkliznim (R11-nivo trenja) podnim glaziranim 

keramičkim  pločicama I klase u WC-ima, hodniku, kuhinji, 

svlačionicama  kao i na stepeništu, boje i teksture kao model 

DANTE BIANCO P 1 33x33cm ENMON ili ekvivalentne 

keramike. Pre početka oblaganja, odgovorni izvođač radova 

treba da dostavi 3 ili više uzorka predmetnih pločica 

investitoru, radi odabira boje i teksture.  Pločice polagati na 

lepku i to fuga na fugu. Obračun po 1 m2 popločanog poda 

zajedno sa lepkom, fugovanjem spojeva i svim potrebnim 

prelaznim lajsnama. Ostalo po opštem opisu za keramičarske 

  

           

m2    

 

 305,00         
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radove. 

11.2 

Navaka, dovoz na gradilište i oblaganje zidova zidnim 

glaziranim keramičkim pločicama I klase svlačionicama i 

WC-ima svlačionica,  do visine 2.5m, boje i teksture kao 

model ACACIA PERLA BIESEL 1 20x60cm HISPANIA 

CERAMICA S.A. ili ekvivalentne keramike. Pre početka 

oblaganja, odgovorni izvođač radova treba da dostavi 3 ili 

više uzorka predmetnih pločica investitoru, radi odabira boje 

i teksture. Pločice polagati na gradjevinskom lepku preko 

malterisanog zida i to fuga na fugu. Obračun po 1 m2 

popločanog zida zajedno sa lepkom, fugovanjem i potrebnim 

završnim i ugaonim mat alu-lajsnama. Ostalo po opštem 

opisu za keramičarske radove. 

            

m2    

 

260,00 
  

  

  

  
  
  

  
  

11.3 

Nabavka, dovoz na gradilište i  izrada sokle h =10 cm 

,glaziranim keramičkim  pločicama I klase, boje i teksture 

kao model DANTE BIANCO P 1 33x33cm ENMON ili 

ekvivalentne keramike, u prostoriji za domara, hodniku 

kotlarnice i kotlarnici. Pre početka oblaganja, odgovorni 

izvođač radova treba da dostavi 3 ili više uzorka predmetnih 

pločica investitoru, radi odabira boje i teksture. Pločice 

polagati na lepku   i to fuga na fugu. Obračun po 1m1 

urađene sokle, zajdno sa lepkom i fugovanjem 

           

m1   260.00 
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11.4 

Nabavka dovoz na gradilište i oblaganje spoljnih stepenica, 

namenskim protivkliznim (R9-nivo trenja) podnim 

neglaziranim keramičkim  pločicama I klase, boje i teksture 

kao model STONE AGE WHITE 1 60x60cm AKGUN 

SERAMIK ili ekvivalentne keramike. Pre početka oblaganja, 

odgovorni izvođač radova treba da dostavi 3 ili više uzorka 

predmetnih pločica investitoru, radi odabira boje i teksture. 

Pločice polagati na građevinskom lepku preko betonske 

podloge i to fuga na fugu sa  namenskim protivkliznim 

perforacijama na početku gazišta. Obračun po  m2 (gazište i 

čelo) popločanog stepenika i pripadajućeg obraznog dela. U 

cenu ulazi i fugovanje  i popunjavanje spojeva  na stepeništu 

kao i sve potrebne lajsne za spoljašnju upotrebu. Ostalo po 

opštem opisu za keramičarske radove.. 

m2 20,00     

        UKUPNO    

XII RAZNI RADOVI       

12.1 

Oprema svlačionica- gardrobni ormarići od aluminijumskog 

lima sa mehanizmom za zaključavanje dimenzija 

380*600*1200mm Obračun po kom 

kom 24,00     
  
  

  
  

        

12.2 

Oprema sale- pult za feniranje od aluminijumskog lima sa 10 

mesta.  Cenom obuhvatiti fenove za kosu kao i ogledalo dim. 

300*100cm. Dužina pulta 3m.    Obračun po kom 

kom 1,00         

12.3 
Oprema  pulta na ulaznom delu od pločastih drvenih 

materijala h=1,20m i dužina 3m.  Obračun po: kom 
kom 1.00         

12.4 ZAVRŠNO ČIŠĆENJE OBJEKTA m2       1.300,00         

12.5 
Izrada P.I.O. ( projekta izvedenog objekta) za potrebe 

primopredaje radova i za rad komisije za tehnički pregled. m2 850,00 
        

12.6 
Pluvia sistem odvođenja krovnih atmosferskih voda komplet 

- "Pluvia" 

kom

pl 1 
        

       UKUPNO      

XIII STOLARSKI RADOVI           

 SPOLJAŠNJA VRATA           
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Nabavka i montaza  ulaznog portala-VRATA sa nadsvetlom 

od AL profila  sa termo  prekidom u sivoj boji. Ukupni 

koeficijent prolza toplote mora da bude u skladu sa važećim 

pravilnikom o energetskoj efikasnosti U(W/m2K). 

Vatrootpornost prma klasi protivpožarne otpornosti. 

U visini od 90 cm ugraditi horizontalne aluminijumske lajsne 

20 x 20mm kao zaštita stakla od udarca.Montaža suvim 

postupkom na čelični slepi dovratnik zavaren za čelične 

ankere. Otvaranje prema projektu. Obrada špaletne je isto 

kao pripadajući zid.Veza sa zidovima aluminijumska lajsna 

po celom obimu.  Boja lajsni je u boji profila. Zastakljivanje 

izvršiti u niskoemisionim  troslojnim staklom  punjeno 

argonom 90%. Vrata portala snabdeti potrebnim brojem 

šarki, rukohvatima, antipanik bravom kao i mehanizmom za 

zaključavanje i otključavanje.Patent brava za zaključavanje 

spolja unutra fiksirani cilindar sa točkićem. Kvaka od 

poliranog aluminijuma, brava „burence“.Metalna pločica sa 

natpisom namene obavezna. Predvideti gumene odbojnike.  

Nakon postavljanja portala izvršiti dihtovanje na kontaktima 

sa okolnom 

         

13.1 dimenzija 190 x 240 zid. mera kom 1.00         

13.2 dimenzija 100 x 210 zid. mera kom 1.00         

 Unutrašnja vrata            

 

Nabavka i montaza  unutrašnjih vrata od AL profila  bez 

termo prekida, u sivoj boji. Ukupni koeficijent prolza 

toplote mora da bude u skladu sa važećim pravilnikom o 

energetskoj efikasnosti U(W/m2K).U visini od 90 cm 

ugraditi horizontalne aluminijumske lajsne 20 x 20mm kao 

zaštita stakla od udarca.Montaža suvim postupkom na čelični 

slepi dovratnik zavaren za čelične ankere. Otvaranje prema 

projektu. Obrada špaletne je isto kao pripadajući zid. Veza sa 

zidovima aluminijumska lajsna po celom obimu.  Boja lajsni 

je u boji profila. Zastakljivanje izvršiti u  staklom 6+12+4. 

Vrata portala snabdeti potrebnim brojem šarki, rukohvatima, 
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antipanik bravom kao i mehanizmom za zaključavanje i 

otključavanje.Patent brava za zaključavanje spolja unutra 

fiksirani cilindar sa točkićem. Kvaka od poliranog 

aluminijuma, brava „burence“. Metalna pločica sa natpisom 

namene obavezna. Predvideti gumene odbojnike.  Nakon 

postavljanja vrata izvršiti dihtovanje na kontaktima sa 

okolnom konstrukcijom.Veličina prema šemi. 

13.3  dim. 100 x 210 zid. mera  kom 8         

 dim.  270 x 210 zid. mera - dvokrilni portal kom 2         

 dim. 100 x 210 zid. mera  kom 7         

 dim.  90 x 210 zid. mera  kom 5         

 dim.  70 x 210 zid. mera - za wc kom 26         

 dim.  80 x 210 zid. mera  kom 2         

 PROZORI           

 

Nabavka i ugradnja aluminijumskih prozora  sa termo 

prekidom u sivoj boji. Ukupni koeficijent prolaza toplote 

mora da bude u skladu sa važećim pravilnikom o energetskoj 

efikasnosti U(W/m2K). Vatrootpornost mora da zadovolji 

prtivpožarne zahteve. Obavezno opremljeni visoko 

kvalitetnom opremom za otvaranje.Montaža suvim 

postupkom na čelični slepi dovratnik zavaren za čelične 

ankere. Otvaranje prema projektu. Obrada špaletne je isto 

kao pripadajući zid. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna 

po celom obimu.  Boja lajsni je u boji profila. Zastakljivanje 

izvršiti u niskoemisionim troslojnim staklom punjeno 

argonom 90%..  Nakon postavljanja portala izvršiti 

dihtovanje na kontaktima sa okolnom 

konstrukcijom.Veličina prema crtežu.  

          

 dim.   270 x 150 zid. mera   kom 29        

  dim.   265 x 60      zid. mera  kom 4        

  dim.    70 x 100    zid. mera  kom 6        

 dim.    90 x 100    zid. mera  kom 7        

  dim.     90 x 150    zid. mera  kom 5        
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 dim.  100 x 100    zid. mera  kružni  kom 2        

           UKUPNO      

REKAPITULACIJA  A) GRAĐEVINSKI RADOVI              

I ZEMLJANI RADOVI       

II BETONSKI RADOVI             

III ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO             

IV ZIDARSKI RADOVI             

V MOLERSKO-FARBARSKI I FASADERSKI RADOVI             

VI LIMARSKI RADOVI             

VII IZOLATERSKI RADOVI              

VIII GIPSARSKI RADOVI             

IX BRAVARSKI RADOVI            

X PODOPOLAGAČKI RADOVI             

XI KERAMIČARSKI RADOVI             

XII Razni radovi             

XIII STOLARIJA UKUPNO             

UKUPNO  A) GRAĐEVINSKI RADOVI    
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 B) PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROINSTALACIJA     

JAKA STRUJA 

 OPŠTE NAPOMENE: Ovom specifikacijom predvidja se isporuka sve opreme i materijala navedenih u pozicijama i sveg sitnog nespecificiranog 

materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugradjivanje, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovodjenje u ispravno-prvobitno stanje svih mesta oštećenih 

na već izvedenim radovima. 

U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala u pozicijama i sav sitan nespecificirani materijal, transport i cena radne snage i svi porezi i 

doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih 

elemenata instalacija navedenih u pozicijama, kao i izdavanje potrebnih atesta i sertifikata, a prema sledećoj strukturi jedinične cene: 

a. Jedinična cena "isporuke" obuhvata cenu opreme i/ili materijala franko 

    fabrika proizvodjača ili mesto kupovine, a dodatno sadrži: 

    - Transport i osiguranje do gradilišta, 

    - Specijalnu opremu i alat za pogon i održavanje proizvodnje opreme,ukoliko takve ima, sa uputstvima za upotrebu, 

    - Pakovanje i zaštita opreme i/ili materijala, 

    - Dokumentaciju opreme i/ili materijala (atesti, crteži, spiskovi rezervnih i brzohabajućih delova, spisak alata za održavanje, potrebni opisi, radionička 

dokumentacija  

ukoliko je oprema nestandardna, razna uputstva za montažu, rukovanje i održavanje, itd.). 

b. Jedinična cena "montaže" obuhvata sve ostalo što nije sadržano u ceni "isporuka", odnosno sav rad mehanizacije i radne snage, uključujući sve  

pripremno-završne radove i ostalo. 

Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i 

drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema bude istog ili višeg kvaliteta, da ima iste tehničke i konstruktivne karakteristike kao i 

navedena oprema , što potvrđuje i overava stručno lice investitora - nadzorni organ. 

  
Opis pozicije radova Jedinica 

mere 

Količina Jedinična 

cena bez PDV-

a 

Jedinična 

cena sa  PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna 

cena sa  PDV-

om 

Br 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5) 

  INSTALACIJA JAKE STRUJE I GROMOBRANA       

1.  NAPAJANJE       

  Isporuka i polaganje napojnih provodnika u zidu    i u 

zidu kroz PVC cevi za napajanje  razvodnih ormana i 

tabli i to:     

    

1.1. N2XH-J 4 x 16 mm2  mro-gro m  3     

1.2. N2XH-J 5 x 6 mm2  RT -1;2;K m 75     

1.3 N2XH-J 5 x 2.5 mm2  Lift RO m 12.00     
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1.4 X00/0-A 4x16 mm2 sa priborom za vešanje od napojnog 

stuba do MRO prema uslovima ODSa m 60.00 
    

     UKUPNO:   

 II RAZVODNI ORMANI        

2. - GLAVNI RAZVODNI ORMAN        

2.1 

  

  

Isporuka, materijala, montaža, ugrađivanje opreme i 

povezivanje iste u glavni razvodni orman GRO   Orman 

je fabričke proizvodnje, izrađen od samogasive plastike,  

u mehaničkoj zaštiti IP54, snabdeven bravom za 

zaključavanje  

izolacioni orman okvirno 800x600x300mm dvodelni, 

deo za mernu grupu MRO i razvodni deo kao GRO za 

razvodnu opremu. U orman smestiti prema jednopolnoj 

šemi: 

 - Glavni  tropolni kompaktni prekidač 400V; 63A, 

36kA, bimetalnom zaštitom na 50A, : NS, 3p. Ovom 

pozicijom obuhvatiti nabavku, isporuku i montažu MX 

naponskog okidača za hitno isključenje napajanja. 

Rastavljač je proizvod sličan tipu "Schneider Electric". 

  

 

   

    

        

    

    

    kom 1.00     

  direktno brojilo 10-63A po uslovima ODSa sa DLMSom 

koje sadrži uklopni sat ili MTK;  tri aut. osigurača 

limitera "C" 50A, sve namontirano za plombiranje u delu 

ormana MRO     

    

    kompl 1.00     

  automatski osigurač C60L/25A, 15kA, tipa "C",  kom 9.00     

  gljivasti taster za HITNO ISKLJUČENJE, 1NO kom 1.00     

  signalna sijalica zelene boje, Un=230V, 50Hz, LED, za 

montažu na vratima ormana. kom 3.00 
    

  ZUDS (FID) uređaj 40/0.5A kom 1.00     

  automatski osigurač C60L/10A, 15kA, tipa "B",  kom 11.00     

  automatski osigurač C60L/16A, 15kA, tipa "B",  kom 20.00     

  Kontaktor sa špulnom 230V 9A sličan LC1D  kom 1.00     
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  Ostali sitan nespecificiran materijal : bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice,  zavrtnjevi, priključne 

stezaljke i sl.     

    

    kompl. 1.00     

   - RAZVODNI ORMANI (RO)         

  Isporuka, materijala, montaža, ugrađivanje opreme i 

povezivanje iste u razvodne orman RO   Orman je 

fabričke proizvodnje, izrađen od samogasive plastike,  u 

mehaničkoj zaštiti IP54, snabdeven bravom za 

zaključavanje i mostom od bakarne pletenice i 

ugrađenom sledećom opremom:    

Svi osigura;i su jednopolni min 6KA - kao dovoljni.     

    

 2.2 Razvodni orman  RO-1 sprat sa  sledećom ugrađenom 

opremom prema jednopolnoj šemi     
    

  ZUDS (FID) 40/0.5A/A 4P kom 1.00     

  ZUDS (FID) 40/0.03A/A 4P kom 1.00     

 Grebenasti prekidač GS40-10-U kom 1.00     

 automatski osigurač B16A,  tipa "B",  kom 18.00     

 automatski osigurač B10A,  tipa "B",  kom 6.00     

 Stepenišni automat kom 1.00     

 Kontaktor K10A kom 1.00     

   kmpl. 1.00     

2.3 Razvodni orman  RO-2 (II sprat) sa   ugrađenom 

opremom prema jednopolnoj šemi     
    

 ZUDS (FID) 40/0.5A/A 4P kom 1.00     

 ZUDS (FID) 40/0.03A/A 4P kom 1.00     

 Grebenasti prekidač GS40-10-U kom 1.00     

 automatski osigurač B16A,  tipa "B",  kom 13.00     

 automatski osigurač B10A,  tipa "B",  kom 7.00     

   kmpl. 1.00     

        

2.4 Razvodni orman  RO-Kotl (U potkrovlju) sa   ugrađenom 

opremom prema jednopolnoj šemi kmpl 1.00 
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 - grebenasta sklopka GS40-10-u ......... kom  1 kom 1     

  - ZUDS (FID) sklopka 40/0,5 A/A ......kom 1 kom 1     

  - Trafo 230/24V 250VA.... kom  1 kom 1     

 - Regulator RVA47,kom 1 kom 1     

 - osigurac MC32 B 6 A............ kom 12     

 - osigurac MC32 B 10 A........ kom 13     

  - osigurac MC32 B 16 A........ kom 5     

  - grebenasta sklopka GS10-51-u kom 2     

  - grebenasta sklopka GS10-90-u kom 5     

 Termički rele - kontroler spoljašnje temper.  

0 Celzijusa (-5 - +5  Celz.) kom 1 
    

        - kontaktor za 10A sa kal. 220V, 50 Hz  kom  3 kom 4     

        - bimetalno rele (1-1.5)A.............. kom 2     

 Pečurka taster "SVE STOP" na vratima kom 1     

   kmpl 1.00     

      UKUPNO   

III 
INSTALACIJA UNUTRAŠNJEG OSVETLJENJA I 

SVETILJKE   
    

 INSTALACIJA UNUTRAŠNJEG OSVETLJENJA         

3.1 Obeležavanje  trase,  dubljenje  zidova  i  bušenje  gde je 

potrebno, isporuka materijala i izrada običnog  sijaličnog 

mesta u prostorijama  provodnikom tipa  N2XH-J 

3x1,5mm2 položenog  u zidu ispod maltera. Prosečna 

dužina po sijaličnom mestu je 8m. Sve komplet materijal 

i radna snaga. kom 148.00 

    

3.2 Obeležavanje  trase,  dubljenje  zidova  i  bušenje  gde je 

potrebno, isporuka materijala i izrada serijskog sijaličnog 

mesta provodnikom tipa N2XH-J 4x1,5mm2   i N2XH-J 

3x1,5mm2 položenog   u zidu ispod maltera. Prosečna 

dužina po sijaličnom mestu je 8m. Sve komplet materijal 

i radna snaga. kom 8.00 

    

3.3 Obeležavanje  trase,  dubljenje  zidova  i  bušenje  gde je 

potrebno, isporuka materijala i izrada naizmeničnog kom 26.00 
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sijaličnog mesta u prostorijama  provodnikom tipa 

N2XH-J 3x1,5mm
2
   i  N2XH-J 4x1,5mm

2
 položenog  u 

zidu ispod maltera.  Prosečna dužina po sijaličnom mestu 

je 12m. Sve komplet materijal i radna snaga. 

3.4 Kablovi PP 2x1.5 mm2, PP-Y 5x1.5 mm2,ukupne 

prosecne duzine 10 m po jednom sijalicnom mestu i 

razvodnih kutija 78 mm za izradu obicnih sijalicnih 

mesta za stepenisno osvetljenje. Instalacija se izvodi 

ispod maltera  kom 10.00 

    

 SVETILJKE ZA UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE       

 Svetiljke su ugradjenje na plafon, pričvršćene na 

tavanicu, zid ili konstrukciju objekta na način uslovljen 

konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog 

nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i 

konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rešava na licu 

mesta. Za svaku projektom predvidjenu svetiljku dat je 

kraći opis. Napon napajanja svetiljki je 220-240V, 50Hz. 

U sastavu svetiljke su svetlosni izvori, i sav pomoćni 

materijal za rad svetiljke i njihovo postavljanje (držači, 

visilice, sajle). Sve svetiljke u ponudi treba da budu od 

istog renomiranog proizvođača. Sve ponuđene svetiljke 

treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije 

kao navedeni tipovi svetiljki. Ukoliko se tip svetiljke 

menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu 

tehničku dokumentaciju na osnovu koje se  može utvrditi 

da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. 

Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa 

sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, 

sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 

14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i 

bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač koji 

ne nudi svetiljke predviđene projektom, treba da dostavi 

pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene 

sertifikate za svu opremu koju nudi.   
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3.4 

Tip 

S1 

Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa sa 

jednim svetlosnim izvorima predviđena za montažu na 

plafon dimenzija 200x1200x53mm, za osvetljenje 

unutrašnjih prostorija širine snopa svetlosti od 108 

stepena. Kućište svetiljke je od čelika, dok je optika 

svetiljke napravljena od PMMA sa linearnim nizovima 

raspoređenih LED dioda. Svetiljka je obojena u belu 

boju. Stepen mehaničke zaštite je IP20, a otpornost na 

udar je IK03, dok je strujna klasa I. Svetiljka se 

isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom 

svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i 

indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 

89lm/W, ukupan fluks sistema je 3200lm sa 

maksimalnom tolerancijom od ±10%.  Ukupna snaga 

sistema je 36W sa maksimalnom tolerancijom od ±10%.  

Ujednačenost boje je (0.38, 0.38) SDCM <5. Vreme za 

koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 

10.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 15.000 sati. 

Maksimalno jedan ipo posto drajvera će biti neispravno 

posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od 

+10 do +40 stepeni celzijusa. Isporučuje se sa push-in 

konektorom. Svetiljka treba da je usklađena sa 

evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima 

CE znak. Svetiljka je tipa Philips SM060C  LED32S/840 

PSU W20L120 ili odgovarajuće. 

 

 

kom 

 

 79.00 

    

3.5 

Tip 

S2 

Nadgradna vodonepropusna širokosnopna svetiljka 

izrađena u LED tehnologiji sa zaobljenim krajevima 

predviđena za montažu na plafon dimenzija 

1250x63x82mm, za osvetljenje tehničkih prostorija. 

Kućište svetiljke je od polikarbonata, kao i protektor. 

Stepen mehaničke zaštite je IP65, a otpornost na udar je 

IK08, dok je strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u 

kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, 

elektronskim predspojnim uređajima i indeksom kom 13 
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reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 100lm/W, 

ukupan fluks sistema je 3600lm.  Ukupna maksimalna 

snaga sistema je 36W. Vreme za koji svetlosni fluks 

padne na 90% inicijalnog fluksa je 10.000 sati, dok je 

vreme dok padne na 80% 15.000 sati. Maksimalno jedan 

ipo posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. 

Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +30 

stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 1,00 kg. 

Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama 

koji važe za proizvode, da ima CE znak. Proizvođač 

svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom 

menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom 

upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i 

sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na 

radu OHSAS 18001:2007. Svetiljka ekvivalentna tipu 

Philips WT060C LED36S/840 PSU L1200. 

3.6 

Tip 

S3 

Nadgradna svetiljka sa jednim svetlosnim izvorom, 

izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na 

zid ili plafon, kružnog oblika prečnika 345 mm i dubine 

83 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugih vlažnih 

prostorija. Boja kućišta bela. Optika simetrična, stepen 

isijavanja 120 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP44, 

otpornost na udar IK03, dok je strujna klasa II. Svetiljka 

ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja 

svetiljki. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED 

modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim 

predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra 

veći od 80. Efikasnost svetiljke je minimum 80lm/W, a 

ukupan inicijalni fluks sistema je 1700lm.  Ukupna 

maksimalna snaga sistema je 22W.  Koeficijent snage 

minimum 0,9. Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.38) 

manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 70% 

inicijalnog fluksa je 30.000 sati. Maksimalno 0,4 posto 

drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Kom 48.00 
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Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 

stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,40 kg.  

Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama 

koji važe za proizvode, da ima CE znak.  

Svetiljka ekvivalentna tipu Philips WL060V 

LED17S/840 PSU II WH. 

3.7 

Tip 

S4 

Projektor sa LED izvorima svetlosti ukupne maksimalne 

snage 95W i minimalne svetlosne efikasnosti 129 lm/W, 

orijentacionih dimenzija 323x389x40 mm (vxšxd), 

predviđen za osvetljavanje velikih površina.  Neutralno 

bela boja svetlosti temperature 4000K. Simetrična 

svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 70.000 sati, 

s tim da fluks ne opadne na manje od 80% (L80F10) od 

inicijalnog (12.000 lm). Maksimalna tolerancija 

svetlosnog fluksa je ±7%. Indeks reprodukcije boje je 

veći od 70%. Ujednačenost boje SDCM (0.382,0.379) 

<3. Maksimalno 0,12% otkaza drajvera u prvih 5.000 

sati. Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 

stepeni celzijusa. Kućište i ram projektora su izradjeni od 

aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni 

elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. 

LED modul i drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. 

Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla 

se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je 

obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez 

delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna 

zamena LED modula ili drajvera može izvesti 

jednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet 

konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu 

(pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). 

Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite 

IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog 

udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen 

čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da Kom  12.00 
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sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. 

Projektor se može usmeravati u opsegu od -120 do +120 

stepeni oko svoje ose. Napon napajanja je 220-240V, 

50Hz. Masa svetiljke je oko 4,75 kg. Svetiljka ima 

servisni tag, koji omogućava uz upotrebu aplikacije na 

mobilnom uređaju,  detaljan opis svetiljke, uputstvo za 

montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak 

servisnih delova, programiranje drajvera na zemlji,… 

Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim 

standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC 

oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim 

direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. 

Svetiljka i predspojna sprava moraju biti od istog i od 

svetski renomiranog proizvođača. Projektor je 

odgovarajući tipu Philips CoreLine Tempo Large 

BVP125 LED120-4S/740 S. 

3.8 

Tip 

S5 

Nadgradna svetiljka tipa daunlajter širokosnopne optike 

(135 stepeni) izrađena u LED tehnologiji predviđena za 

montažu na plafon za osvetljenje hodnika spoljašnjeg 

prečnika fi219 i visine 50mm. Kućište svetiljke je od 

aluminijuma obojenog u belu boju RAL9016, dok je 

optika i reflektor svetiljke napravljena od polikarbonata. 

Stepen mehaničke zaštite je IP20, a otpornost na udar je 

IK02, dok je strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u 

kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, 

elektronskim predspojnim uređajima i indeksom 

reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 71lm/W, 

inicijalni fluks sistema je 2000lm. Maksimalna snaga 

sistema je 28W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 

90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok 

padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan posto 

drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. 

Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do +35 stepeni 

celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,8 kg. Svetiljka treba Kom 32 
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da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za 

proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je tipa Philips 

CoreLine SlimDownlight DN135C LED20S/840 PSU II 

WH 

3.9 

Tip 

S6 

Panik svetiljka GR-312/LS/A 180MIN 100LM IP40 

Olympia Electronics 

kom 36 

    

     
    UKUPNO   

4 INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA       

4.1 Obeležavanje  trase,  dubljenje  zidova  i  bušenje  gde je 

potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog 

"šuko" priključnog mesta u  prostorijama  provodnikom 

tipa N2XH-J 3x2,5mm
2
  položenog   u zidu ispod 

maltera. Predmetna priključna mesta napajaju se iz RT -

x. Prosečna dužina po priključnom mestu je 10m. Sve 

komplet materijal i radna snaga. Kom 79.00 

    

4.2 Obeležavanje  trase,  dubljenje  zidova  i  bušenje  gde je 

potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog "šuko" 

priključnog mesta  provodnikom tipa N2XH-J 5x2,5mm
2
  

položenog    u zidu ispod maltera.  Prosečna dužina po 

priključnom mestu je 12m. Sve komplet materijal i radna 

snaga. kom 3.00 

    

4.3 Obeležavanje  trase,  dubljenje  zidova  i  bušenje  gde je 

potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog  

priključnog mesta za PPC   provodnikom tipa NHXHX 

FE180/E903x2,5mm
2
  položenog  u zidu ispod maltera. 

Predmetna priključna mesta napajaju se iz GRO. 

Prosečna dužina po priključnom mestu je 12m. Sve 

komplet materijal i radna snaga. m 20.00 

    

4.4 Povezivanje bojlera direktnim priključkom iz zida 

N2XH-J 3x2,5mm2  položenog   u zidu ispod maltera. 

Predmetna priključna mesta napajaju se iz RT -x. 

Prosečna dužina po priključnom mestu je 14m. Sve kom 3.00 
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komplet materijal i radna snaga. 

4.5 Obeležavanje  trase,  dubljenje  zidova  i  bušenje  gde je 

potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog 

"šuko" priključnog mesta za klimu u  prostorijama  

provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm
2
  položenog   u 

zidu ispod maltera. Prosečno 14m kom 8.00 

    

4.6 Obeležavanje  trase,  dubljenje  zidova  i  bušenje  gde je 

potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog 

"šuko" priključnog mesta sa poklopcem u  prostorijama  

provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm
2
  položenog   u 

zidu ispod maltera. . Prosečna dužina po priključnom 

mestu je 10m. Sve komplet materijal i radna snaga. kom 9.00 

    

4.7 Povezivanje gasnog Kotla direktnim priključkom iz zida 

N2XH-J 3x2,5mm2  položenog   u zidu ispod maltera. 

Predmetna priključna mesta napajaju se iz RT -K. 

Prosečna dužina po priključnom mestu je 7m. Sve 

komplet materijal i radna snaga. kom 3.00 

    

4.8 

             
Kablovi N2XH 2x1.5 mm2, ,ukupnem prosecne duzine  

4 m po jednom za izradu veze regulator - kotao.   

Kabl se postavlja delom u instalacionom PVC kanalu,   

a delom na obijmice i kroz SAPA cevi 
 

kom 3.00 

    

 

4.9 

 

 

Povezivanje kotlovskih pumpi direktnim priključkom iz 

kotla N2XH-J 3x1,5mm2  položenog   u sapa cevi.  

Prosečna dužina po priključnom mestu je 2m. Sve 

komplet materijal i radna snaga 

kom 3.00 

    

4.10 Povezivanje  pumpi direktnim priključkom RT-K 

N2XH-J 4x1,5mm2  položenog   u zidu i  sapa cevi.  

Prosečna dužina po priključnom mestu je 8m. Sve 

komplet materijal i radna snaga. kom 2.00 

    

4.11 Instalacioni prekidac taster 250V, 16A u kutiji za na zid 

sa  "pecurkom" za blokiranje za iskljucenje napajanja  

kotlarnice kom 1.00 
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4.12 Kablovi N2XH 2x2.5 mm2,ukupne prosecne duzine 8 m 

po jednom mestu za izradu prikljucka za 24 V sa   

uticnicom koja je jasno oznacena sa "24 V" kom 1.00 

    

4,13 Kabl N2XH 2x1.5 mm2 prosecne duzine 12 m za izradu   

napajanja za unutrašnji,  spoljni i cevne termostate 
kom 4.00 

    

4.14 Mini centrala za detekciju gasa, detektor gasa, pano sa 

svetlosnom i zvučnom signalizacijom 
kom 1.00 

    

4.15 Povezivanje pluvie direktnim priključkom iz zida 

N2XH-J 3x1,5mm2  položenog   u zidu ispod maltera. 

Predmetna priključna mesta napajaju se iz RT -K. 

Prosečna dužina po priključnom mestu je 20m. Sve 

komplet materijal i radna snaga. 

kom 4.00 

    

     UKUPNO    

5. INSTALACIONI MATERIJAL       

 Pozicije koje slede ( 8.1.-8.26.) obuhvataju nabavku i 

isporuku svih potrebnih mehanizama, nosača 

mehanizama, dozni i okvira proizvedenih od strane 

renomiranog proizvođača (slično tipu Mosaic-Legrand). 

Sve je komplet namontirano, povezano, ispitano i 

puštenu u rad, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji i 

tehničkom opisu.  

  

    

 STANDARDNA GALANTERIJA       

5.1 Običan prekidač 1M, 10A, beli sličan seriji Mosaic-

Legrand 
kom 30.00 

    

5.2 Običan prekidač 1M, 16A, beli sličan seriji Mosaic-

Legrand 
kom 3.00 

    

5.3 

 

Običan prekidač 2M, SERIJSKI 10A,  beli sličan seriji 

Mosaic-Legrand 
kom 8.00 

    

5.4 Naizmenični prekidač 1M, beli sličan seriji Mosaic-

Legrand 
kom 8.00 

    

5.5 Unakrsni prekidač 1M, beli sličan seriji Mosaic-Legrand kom 2.00     

5.6 Šuko utičnica monofazna bela sa uloškom - mehaničkom kom 87.00     
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zaštoitom od pristupa beli sličan seriji Mosaic-Legrand 

5.7 Šuko utičnica monofazna bela sa uloškom - mehaničkom 

zaštoitom od pristupa beli sličan seriji Mosaic-Legrand 

SA POKLOPCEM IP44 

kom 10.00 
    

5.8 Šuko utičnica trofazna bela sličan seriji Mosaic-Legrand kom 3.00     

 Taster 10A, 1M sa tinjalicom za stepenišno svetlo kom 5.00     

 FLEKSIBILNA I KRUTA PVC CREVA I CEVI       

   5.9  Nabavka, isporuka i polaganje HF Ø23mm fleksibilnih 

creva visoke otpornosti na udarce: 6J  (sa fabrički 

provučenom sajlom) u zidove i stubove objekta.. Sve 

komplet materijal i radna snaga. 

 m 100.00 

    

     UKUPNO    

6. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA       

6.1 Nabavka, isporuka i ugradnja u zidu limene kasete GSIP 

sa šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz temeljnog 

uzemljivača od trake P25 JUS N.B4.901. (Fe/Zn 

25x4mm)  Na istu provodnicima tipa  NHXHX-J 

1xl6mm
2
 spojiti  metalne mase cevi sistema grejanja, 

cevi i ventilacionih kanala sistema klimatizacije i 

ventilacije i razvodnih ormana koji prostorno gravitiraju 

poziciji ove sabirnice. Sve veze metalnih masa izvršiti 

strogo galvanski preko propisnih obujmica. Sve komplet 

materijal i radna snaga. 

Kpl. 1.00 

    

6.2 Nabavka, isporuka i ugradnja u zidu limene kasete SIP-1 

sa šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz temeljnog 

uzemljivača od trake P25 JUS N.B4.901. (Fe/Zn 

25x4mm); Na istu provodnicima tipa  NHXHX-J 

1xl6mm
2
 spojiti  metalne mase cevi sistema grejanja, 

cevi i ventilacionih kanala, vođica lifta i razvodnih 

ormana koji prostorno gravitiraju poziciji ove sabirnice. 

Sve veze metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko 

propisnih obujmica. Sve komplet materijal i radna snaga. 

Kpl. 1.00 

    

6.3 Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje m 100.00     
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gde je  to   potrebno, isporuka  materijala tj. provodnika 

tipa  NHXHX-J 1xl6mm
2
 za galvansko povezivanje 

GSIP-a i SIP-1 sa metalnim  masama cevi sistema 

grejanja, cevi i ventilacionih kanala sistema klimatizacije 

i ventilacije i razvodnih ormana koji prostorno gravitiraju 

poziciji prethodno navedenih sabirnica. Sve veze 

metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko propisnih 

obujmica ili kablovskih papučica. Sve komplet materijal 

i radna snaga. 

6.4 Isporuka materijala i  povezivanja svih metalnih masa u 

mokrom čvoru P-Y 4mm
2
 žuto-zelene boje položene u 

zidu i to  odvodne cevi, cevi grejanja,  itd. Na pogodnom 

mestu prema crtežu postaviti razvodnu  PVC  kutiju 

100xl00mm  sa  šinom  za izjednačavanje    potencijala  

PS49  na  kojoj  povezati provodnik  sa napred  

nabrojanih   masa i  od  kojih  ići provodnikom   P-Y  

6mm
2
 do zaštitne sabirnice u pripadajućem razvodnom 

ormanu. Provodnik  P-Y 4mm
2
 ili  P-Y  6mm

2
 voditi  u  

posebnom PVC crevu  Ø13,5mm  do pripadajućeg RO. 

Provodnik povezati na cevi preko zavrtnja sa zupčastim 

podmetačima kao i odgovarajuće obujmice za cevi. 

Prosečna dužina voda P-Y 6mm
2
 i "halogen free" PVC 

creva Ø13,5mm iznosi  14m. Spojeve izvesti strogo 

galvanski preko propisnih obujmica. Sve komplet 

materijal i radna snaga. 

kom 9.00 

    

6.5 Provodnik P-Y 1x16 mm2 za povezivanje metalnih masa  

i premošćavanje ventila na gasnim i toplovodnim  

instalacijama, kao i povezivanje vrata sa metalnim 

ramom u cilju izjednacavanja potencijala  

m 30.00 

    

6.6 FeZn 25x4 mm traka na 20 cm od poda objekta  

pričvršćena na zid odgovarajućim potporama, za 

izjednačenje  potencijala i povezivanje svih metalnih 

masa u objektu, povezana na zemni uvodnik 

m 10.00 

    

6.7 Obujmice za povezivanje metalnih masa od 1/2 do 2" kom 18.00     
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     UKUPNO    

7. UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA      

7.1 Nabavka, isporuka i ugradnja FeZn trake  za izradu 

odvodnog voda P 20 JUS N.B4. 901 Č0000 (FeZn 

20x3mm) položena u AB zid objekta sa galvanskim 

povezivanjem odvodnog voda na jarbol gromobranske 

hvataljke. Prosečna dužina trake po jednom sistemu 

odvodnog  voda iznosi 26m. Obračunava sei plaća po 

komadu odvodnog voda. 

 

 

 

kom 

2.00 

    

7.2 Nabavka, isporuka i ugradnja ispitnog spoja D JUS 

N.B4. 932, sa povezivanjem na zemni uvodnik i odvodni 

vod. Obračunava se i plaća po komadu ispitnog spoja. 

kom 2.00 
    

7.3 Mehanička zaštita M-Z JUS N.B4.913 kom 2.00     

7.4 Isporuka i ugradnja nosećeg jarbola H=3m za nošenje 

hvataljke za rano startovanje. Jarbol se ugrađuje na AB 

kalkanskom zidu definisanoj na crtežima grafičke 

dokumentacije ovog projekta. Jarbol će se fiksirati na AB 

zidu pomoću odgovarajućih anker šelni. 

kom 1.00 

    

7.5 Isporuka i ugradnja hvataljke za rano startovanje tipa 

SKYLANCE SL45 60MIKROSEC. Komplet. 
kom 1.00 

    

7.6 Brojač udara groma  kom 1.0     

7.7 Traka Fe/Zn 25x4 mm SRPS N.B4.901 koja se koristi 

kao zemni uvodnik i temaljni uzemljivač 
m 100.00 

    

7.8 Obujmica za oluk  JUS N.B4.914. kom 5.00     

7.9 Stezaljka za oluk P JUS N.B4.908 kom 2.00     

7.10 Ukrsni komad za prolazne trake JUS N.B4.936/III kom 14.00     

     UKUPNO    

8. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI       

8.1 Pregled svih izvedenih radova na predmetnim 

instalacijama, provera funkcionisanja uslovno 

posledičnih operacija na sistemima koji su međusobno 

spregnuti i eventualno otklanjanje problema i dovođenje 

Pauš. 1.00 
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celog sistema u funkcionalno stanje. Sve komplet sitan 

nespecificiran materijal i radna snaga.  

8.2 Po završenim radovima na el. instalaciji  izvođač je 

dužan da izvrši : 

 - zatvaranje svih otvora na mestima prolaza instalacija i 

regala kroz zidove i plafone 

 - čišćenje prostorija od smeća i iznošenje van objekta 

 - predati Investitoru svu potrebnu atestnu dokumentaciju 

za ugrađene materijale i opremu 

 - izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije 

održavanje je takodje obaveza Izvodjača. 

Kpl. 1.00 

    

8.3 Provera pregledom i ispitivanjem izvedene el. instalacije 

u skladu sa članom 192, 193,194,195,196,197  

“Pravilnika o tehničkim normativima za električne 

instalacije niskog napona”.  Atest instalacije - stručni 

nalaz 

Kpl. 1.00 

    

8.4 Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije sa 

izdavanjem stručnog nalaza. 
kpl 

1.00     

8.5 Izrada projekta izvedenog stanja (projekat jake i slabe 

struje) po završetku svih radova. Projekat izraditi u  dva 

primerka. Obračun paušalno komplet izvedene pozicije. 

Pauš. 

1.00     

     UKUPNO    

 REKAPITULACIJA EL. ENERGETSKIH INSTALACIJA     

 NAPAJANJE      

 RAZVODNI ORMANI:      

 INSTALACIJA UNUTRAŠNJEG OSVETLJENJA I SVETILJKI:      

 INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA:      

 INSTALACIONI MATERIJAL:      

 ZAŠTITA OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA:      

 UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA:      

 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI:       

    UKUPNO    
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 C) TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE       

 I STRUKTURNO TT i IT KABLIRANJE I OPREMA      

1.1 

FTP kabl kat. 6 Draka tip UC400 S23 4P FRNC - 

testiran do 400MHz, bez halogena (poboljšan FTP); 

Delta / EC,3P& GHMT sertifikovan 

m 300 
    

1.2 
Conteg RUN-09-60/40-TH Rek 9U 

dim.491x600x400mm (vxšxd) 
kom 1 

    

1.3 
Schrack HSER0240GS TOOLLESS LINE-19" Patch 

panel za 16 modula,prazan,visine 1HU 
kom 1 

    

1.4 
Schrack HSEMRJ6GWS TOOLLESS LINE-RJ45 

Modul, Cat.5e, FTP 
kom 16 

    

1.5 
220V razvodni panel 19"/1U sa 6 utičnih mesta i kablom 

2m sa utikačem 
kom 1 

    

1.6 

Patch panel 19"/1U sa 8 RJ-45 kat. 3, telefonski / ISDN 

držač kablova sa zadnje strane, Krone LSA reglete 

(fiksni portovi) 

kom 1 
    

1.7 
FTP patch cord kabl kat. 6 duž. 1m - fabrički napravljen i 

testiran 
kom 12 

    

1.8 

Netgear FS726T-100EUS 16x 10/100 Fast Ethernet 

Smart Switch with 2x 10/100/1000 Ports ; 1 x SFP 

combo 

kom 2 
    

1.9 Polaganje SFTP kabla u položene PVC cevi rebraste m 300     

1.10 Montaža rek ormana sa elementima kom 1     

1.11 Povezivanje linija na oba kraja kom 11     

1.12 Puštanje u rad kom 1     

1.13 
Uložak 45x45mm (2M) sa 1 slotom za keystone module, 

pod uglom 
kom 11 

    

1.14 
Modul RJ-45 UTP kat. 6A - kabl se spaja bez alata, 

500MHz 
kom 11 

    

1.15 JE-H(St)H 5x2x0,6mrn  m 20     

1.16 ITO (IRO) priključni ormarić IP56 za na zid spolja kom 1     

1.17 
Nabavka, isporuka i polaganje HF Ø40mm fleksibilnih 

creva visoke otpornosti na udarce: 6J  (sa fabrički 
m 40 
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provučenom sajlom) u  zidove i stubove objekta za 

dovod optičkog i bakarnog TK kabla od ITO spolja do 

RACK-a . (duplo - dva creva)Sve komplet materijal i 

radna snaga. 

1.18  

Nabavka, isporuka i polaganje HF Ø13mm fleksibilnih 

creva u  zidove i stubove objekta za TK kabl - (FTP) 

Sve komplet materijal i radna snaga. 

m 250 
    

     UKUPNO    

  II. VIDEO NADZOR       

2.1 

DVR 8-kanalni ekonomični HD-TVI/AHD digitalni 

snimač u plastičnom kućištu; Podržava 8 HD-TVI 

kamera 100Mbit LAN; HDMI/VGA video izlazi; 

Grafički meni;  software; Klijent za mobilne telefone,... 

kom 1 

    

2.2. 

HD-TVI bullet kamera, Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 

1080p@25 fps); Progressive Scan CMOS senzor; 

Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.005 Lux (0 IR 

on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna IR rasveta 

dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju 

montažu (IP67); 120dB WDR; BLC; 3D DNR; AGC; 

Ugrađen PIR detektor Ugao: 110°, Domet: 11m; Radna 

temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.5W 

SPOLJA 

kom 2 

    

2.3.  

HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, 

analogna), Rezolucija 1 Mpix (HD 720p@25 fps); 1/3'' 

Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter 

(ICR); Osetljivost 0.1 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 

mm; Inteligentna IR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); 

Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna 

temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; 

Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS 

kom 4 

    

2.4. Napajanje za 8 kamera kom 1     

2.5. Kabal RG59+2X0,75 m 180     

2.6.. 
Nabavka, isporuka i polaganje HF Ø23mm fleksibilnih 

creva u  zidove i stubove objekta za RG kabl  
m 150 
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Sve komplet materijal i radna snaga. 

2.7. 
PC računar KOMPLETAN, WIN, software,miš, 

tastatura,  sa LCD monitorom 24" ZA VIDEO NADZOR 
kom 1 

    

     UKUPNO    

 3.TV INSTALACIJE       

3.1  
Isporuka i uvlačenje u plastćne HF cevi  koaksijalnog tv 

kabla RG 11 A/U 75 
m 250 

    

3.2. 

Isporuka i ugradnja plastičnih HF cevi za provlačenje   

koaksijalnih kablova za TV instalaciju. Cevi se ugra-đuju 

u zid od opeke i betona ispod maltera i u šupljine TM 

konstrukcije sa štemovanjem i krpljenjem zidova fi 

26mm 

m 50 

    

3.3. 

Isporuka i ugradnja plastičnih HF cevi za provlačenje   

koaksijalnih kablova za TV instalaciju. Cevi se ugra-đuju 

u zid od opeke i betona ispod maltera i u šupljine TM 

konstrukcije sa štemovanjem i krpljenjem zidova fi 

16mm 

m 150 

    

3.4.  TV ormarić u prizemlju, uzemljen kom 1     

3.5. Razvodne TV kutije 150*150  kom 3     

3.6.  Filterska skretnica - spliter 1/4 1.5MHz kom 2     

3.7. Isporuka i postavljanje tv utičnice krajnje kom 9     

     UKUPNO    

         

 IV. PROTIV PROVALNE INSTALACIJE       

4.1. 
Centrala protivprovalna ESIM, Paradox,.. kompletna sa 

napajanjem i kućištem postavljena u RACK orman 
kom 1 

    

4.2.  Akumulator  12V 7Ah  kom 1     

4.3. 
IC ili kombinovani PIR senzori za p. provalnu centralu 

do 15m 
kom 16 

    

4.4. 
Kabal JH(St)H 6x0,22mm od centrale u RACK ormanu 

do senzora kroz položene cevi fi 13mm 
m 300 

    

4.5 
Nabavka, isporuka i polaganje HF Ø13mm fleksibilnih 

creva u  zidove i stubove objekta za TK kabl - (JH 
m 11 
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6*0.22)Sve komplet materijal i radna snaga. 

4.6. Sirena za unutrašnju montažu kom 1     

4.7.  Sirena za spoljašnju montažu kom 1     

4.8. Šifrator za alarmnu centralu kom 1     

     UKUPNO    

 REKAPITULACIJA TK INSTALACIJA       

 STRUKTURNO  KABLIRANJE         

 VIDEO NADZOR       

 TV INSTALACIJE        

 PROTIV PROVALNE INSTALACIJE        

     UKUPNO    

        

 D)  PREDMER I PREDRAČUN INSTALACIJA V+K 

   OPIS POZICIJE  RADOVA 
Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinicna cena 

bez PDV-a 

Jedinicna cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

Br. 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5) 

I PRIPREMNI RADOVI       

1.1 

Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu 

cevovoda sa svim potrebnim projektovanim elementima  iz 

glavnog projekta X, Y i Z koordinatama, podatke o 

geodetskim tačkama na toj lokaciji uzeti iz opštinskog 

katastra. Postavljanje čvrstih tačaka drvenim kočićima ili 

metalnim bolcnama  na osovini revizionih otvora  a najviše na 

dužini do  30m' ukoliko su revizioni otvori na većem 

rastojanju od 30m' te  postavljanjem osiguravajućih čvrstih 

tačaka na 3m levo ili desno od osovine R.O ili čvrste  tačke, 

pobijanje drvenih  kočića na svakih 2m  radi pravolinijskog 

iskopa,  izrada profila od drvene građe i praćenje dubina 

iskopa preko njih, snimanje  cevi preko profila kao i kontrola 

postavljenja cevi  nivelirom na 3 mesta ( početak, sredina i 

kraj cevi).  Obračun je po m' projektovane ili izvedene  trase 

cevovoda. 

m 250.00   

  

     UKUPNO:   

II ZEMLJANI RADOVI       
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2.1 

Mašinski I ručni iskop rova i proširnja na mestima okana 

(fekalne i kišne kanalizacije,vodovoda i vodomernog okna) u 

zemlji III kategorije sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i 

dna rova, a prema predmetnom projektu.Srednja dubina je 

do1,0m,širina rova 0,8m. Odbacivanje iskopanog materijala 

vršiti na 1.0 metra od ivice rova sa jedne strane, dok se druga 

strana koristi za transport cevi i materijala. Prilikom iskopa 

odmah izvršiti i celokupno razupiranje rova tako da se 

obezbedi potpuna sigurnost rada u rovu i bezbednost trupa 

saobraćajnice. Dno rova mora biti iskopano i poravnato prema 

kotama datim u projektu. Potrebno je striktno ostvarivanje 

pada između zadatih tačaka.Ručnim iskopom vršiti traženje 

podzemnih instalacija. U slučaju prekopa, višak se mora 

popuniti nabijenim šljunkom o trošku izvođača. U slučaju 

posebnih uslova, materijala i teškoća koji iziskuju specijalan 

rad i oruđa, isti će se naknadno obračunati u dogovoru sa 

nadzornim organom . Obračun po m
3
 stvarno izvedenog 

iskopa. 

      

  

  mašnski iskop vodovoda i kanalizacije 1,5*250*0,8=300m3                                                                                                                                                    m
3
 300.00     

 ručni iskop(za traženje instalacija)        m
3
 5.00     

 2.2 

Planiranje dna rova Posle izvršenog iskopa,  a pre nasipanja 

peska za tampon izvršiti fino planiranje dna rova prema datim 

kotama i padovima +- 2cm. Pre finog planiranja izvesti 

potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje) da bi se dobio 

potreban pad,  podlogu nabiti vibro pločom do potrebne 

zbijenosti 60MN/m2. Obračun je po m2 isplanirane površine 

rova.Sva prekopana mesta ispuniti nabijenim šljunkom o 

trošku izvođača. 

    

  

Obračun po m
2
 isplanirane površine. m

2
 200.00     

2.3 

Nabavka, transport i ručna ugradnja peska ispod cevi 

(tampon). Nasipanje vršiti  sa nabijanjem vibro pločom do 

potrebne zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom 

opitu. Najveća veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od 

1 mm, pad uraditi ravnjačom prema zadatom padu.  Obračun 

je po m3 ugradenog čistog peska. 

 m
3
    

  

 Obračun je po m3 nabijenog  peska.  m
3
 30,00     
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2.4 
  

Transport viška materijala u samoniklom stanju iz iskopa 

rova  na deponiju  na udaljenost      do 5 km. U obračun ulazi 

utovar transport, istovar i grubo planiranje materijala na 

deponiji. Obračun je po m3 odvezene zemlje. 

      

  

Obračun po m
3
 transportovane zemlje. m

3
 120.00     

2.5 
  

Izvršiti crpljenje stalne podzemne vode u iskopu, ako se 

pojavi, motornim muljnim pumpama.Vreme crpljenja treba da 

odgovara vremenu izrade pozicije radova koja se izvodi u zoni 

podzemnih voda. 

      

  

Obračun po efektivnom satu crpljenja. sat 1.00     

2.6 
  

Sečenje asfaltnih površina i vraćanje u prvobitno stanje,                                 

na propisano zbijenoj posteljici od kamena izvršiti asvaltiranje 

, d=6cm 

      
  

Obračun  po m
2
. m

2
 20.00     

2.7 

Posle završene montaže, ispitivanja i premeravanja cevi, 

izvršiti zatrpavanje rovova tampon šljunkom (samo na 

deonicama iznad kojih će se naći saobraćajnice) uz nabijanje u 

slojevima po 20 cm debljine do zbijenosti 95 % po ''Proktoru''. 

Šljunak postaviti i ispod svih šahtova u sloju minimalno 10 

cm, kao tampon pre betoniranja. Šljunak nasutu i oko 

betonskih anker blokova ispod nadzemnih hidranata, ''T'' i ''Q'' 

komada. 

Obračun prema m
3
 nabijenog šljunka. 

m3 30.00   

  

2.8. 

Posle završene montaže, ispitivanja i premeravanja cevi, 

izvršiti zatrpavanje rovova ZEMLJOM IZ ISKOPA na 

deonicama "zelene površine"uz nabijanje u slojevima po 20 

cm debljine do zbijenosti 95 % po ''Proktoru''.  m
3
 140.00 

  

  

     UKUPNO:   

III TESARSKI RADOVI           

3.1 
PODGRAĐIVANJE ROVA ZDRAVOM DRVENOM 

GRAĐOM 
        

  

  

Podgrađivanje rova zdravom drvenom građom, za dubine rova 

manje od 2m. Podgradu uraditi dvostrano radi bezbednog rada 

u rovu. Cenom je obuhvaćen izrada oplate, postavljanje i 

demontaža za vreme zatrpavanja rova. Podgrađivanje je celom 

površinom rova sa dve strane.               Obračun je po m2. 

m2 10.00         
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      UKUPNO:   

IV GRAĐEVINSKI RADOVI          

4.1 
  

Betoniranje šahte i ploče vodomernog okna od armiranog 

betona MB-25(prema detalju vodomernog okna). Debljina 

ploče iznosi 20 cm.Svetlog otvora i visine 1.2m. Betoniranje 

vršiti u dvostranoj oplati. Ploču betonirati sa otvorom u koji se 

ugrađuje livenogvozdeni ram za livenogvozdeni četvrtasti 

poklopac  

Obračun po m³ ugrađenog betona. m
3
 2.00 

  

  

4.2 
  

IZRADA REVIZIONIH SILAZA 

Nabavka, transport, istovar na privremenu  gradilišnu 

deponiju, lokalni utovar, transport duž trase i montaža  

kružnih montažnih revizionih silaza od prefabrikovanih 

armirano betonskih prstenova i konusnih elemenata, u svemu 

prema priloženim crtežima i propisima za ovu vrstu radova 

.Svetli ovor 1m Spoj izmedju elemenata spojiti specijalnim 

vodonepropusnim  gitom i obraditi ga sa unutrašnje i spoljne 

strane. U jediničnu cenu ulazi  sav  potreban rad i materijal. 

Obračun je po m' ugrađenog revizionog silaza. 
 

m 10.00 

  

  

4.3 
  

IZRADA KINETA  

Izrada kineta na revizionim silazima. U obračun ulazi sav 

potreban rad i materijal, kineta je polukružnog preseka profila 

cevi. Izvršiti i obradu kinete cementnim malterom do crnog 

sjaja. Obračun je po komadu kinete. 

 

 

 

kom 

5 

  

  

4.4 
  

OBRADA PROLAZA KROZ ŠAHTOVE  
Pri izradi revizionih silaza posebnu pažnju obratiti na prolaske 

cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i revizionog silaza 

postaviti gumeni prsten  i zaptiti vodonepropusnom smesom  ( 

Aqua stop ili slično ).  1 šaht =  2 prodora, šaht sa kaskadom = 

3 prodora.  obračun je po komadu prodora. 

 

 

 

 

 

kom 10 

  

  

4.5 
  

PENJALICE 

Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenih  penjalica 

prema DIN-u 1211 u šahtove, na svakih 30 cm visine, 

naizmenično u dva reda na međusobnom rastojanju od 20 cm 

sa ručnim štemovanjem rupa i obradom cementnim malterom. 

Obračun je po komadu ugrađene penjalice. 

 

 

 

kom 

 

6 

  

  



 85 

4.6 
  

ARMATURA 

Nabavka,transport i ugradnja mrežaste armature MAG 

500/560, tip Q335 za betonske podloge šahtova (prema detalju 

revizionog silaza). Obračun po kg ugrađenog betonskog 

gvožđa. 

 

 

 

 

kg 1 

  

  

4.7. 

PREFABRIKOVANI KANALI OD  BETONA MB 30 rigola 

Nabavka i ugradnja prefabrikovanih kanala RIGOLA -

KANALETA od  betona MB 30  za lakši  saobraćaj.Ugradnja 

i postavljanje prema detaljima u sloju betona.U cenu uračunat 

iskop zemlje , odvoz i beton .Obračunava se po m ugrađenog 

kanala sa potrebnom betonskom podlogom. 

 

 

  

  

dimenzije unutrašnjeg preseka 30*10 m 30     
dimenzije unutrašnjeg preseka 30*30 m 30     

4.8. 

Nabavka, transport i montaža teških, ravnih livenogvozdenih 

šaht poklopaca), Ø 625 mm, sa rupama, prema JUS-u 

M.J6.226, sa ramom, za saobraćajno opterećenje od400 KN. 

LG poklopac ugraditi na zadanu kotu poklopca. Poklopac 

ukrutiti cementnim  malterom, podmetačima i betonom oko 

0.30m3 betona MB20. Obračun je po komadu ugrađenih 

poklopaca.Obračun po komadu ugrađenog poklopca. 

 

 

 

 

 

 

ком 3 

  

  

4.9. 

Izvršiti nabavku, transport i ugradnju slivnika sa gvozdenom 

rešetkom. Nosivost rešetke mora biti takva da omogući težak 

saobraćaj preko nje. Postavlja se na AB betonsku cevØ 400 

slivnika sa taožnikom od 30cm i prima opterećenje saobraćaja 

Obračun po komadu ugrađene slivnik sa rešetke: 40 x 40 cm. 

 

 

 

 

ком     4 

  

  

4.10. 

Izrada betonskih anker blokova od betona MB-20. Blokovi 

se ugrađuju ispod i oko fazonskih komada i armature 

vodovoda i kanalizacije. Obračun po m³ ugrađenog betona. 

 

 

m
3
 1 

  
  

4.11 

Izrada otvora u betonskoj konstrukciji za prolaz vodovodnih 

i kanalizacionih vertikala. U cenu uračunati i odgovarajuće 

zaptivanje prostora između zidova otvora i instalacije, posle 

montaže instalacije. 

Obračun po izvedenom otvoru. 

 

 

 

 

ком 1 

  

  

4.12 

Nabavka, transport i montaža LAKIH, ravnih 

livenogvozdenih šaht poklopaca), Ø 625 mm, sa rupama, 

prema JUS-u M.J6.226, sa ramom,. LG poklopac ugraditi na 

 

 

 6 
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zadanu kotu poklopca. Poklopac ukrutiti cementnim  

malterom, podmetačima i betonom oko 0.30m3 betona MB20. 

Obračun je po komadu ugrađenih poklopaca. 

 

 

ком 

     UKUPNO    

V KANALIZACIJA        

5.1 
  
  
  
  
  
  
  

Nabavka, dopremanje i montaža cevi od PVC-a SN-4, za 

instalaciju fekalne i tehničke kanalizacije. Cevi ispod svakog 

mufa pričvrstiti gvozdenim ram-šelnama. O tavanicu cev 

obesiti oko svakog mufa uzengijom od pljošteg gvožđa 3/40 

mm. Sva potrebna štemovanja i probijanja zidova od opeke i 

betona ne naplaćuju se posebno već su obuhvaćena cenom 

dužnom metra cevi. Nedovršene delove mreže, veze za 

vertikale ili sanitarne uređaje do njihovog ugrađivanja 

zatvoriti privremenim drvenim čepovima odgovarajućeg 

prečnikaU cenu uračunato i FAZONSKI KOMADI 

(redukcije,krivine ,revizije.za prečnik  Ø 125  i manji..)I za 

određeni prečnik i ispranje i ispitivanje  na vodonepropusnost .  

CEVI NE SPAJATI POD UGLOM OD 90° ostavljenu cev 

isprati i ispitati na vodonepropusnost u prisustvu nadzornog 

organa. 

Obračun po metru dužnom, ugrađene i primljene cevi. 

        

      

  

PVC Ø300 mm m 35.0     
PVC Ø 250 mm m 1.0     
PVC Ø 200 mm m 120.0     
PVC Ø 160 mm m 20.0     
PVC Ø 125 mm m 1.0     
PVC Ø 110 mm m 60.0     
PVC Ø 75 mm m 60.0     
PVC Ø 50 mm m 25.0     

5.2 
  
  

MONTAŽA SPOJNICA  I PVC FAZONSKIH KOMADA 

Nabavka i transport kanalizacionih PVC  spojnica, gumenih 

dihtnunga i faznosnkih komada(revizija,kolena,redukcija...) na 

privremenu gradilišnu  deponiju cevi - lokalni transport do 

gradilišta i montaža prema uputstvu proizvođača cevi.Spajanje 

cevi se ostvaruje PVC  spojnicom, osim na delu prolaza kroz 
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radnu zaštitnu cev, gde su predviđene čelične spojnice. 

Čelične spojnice  u zaštitnoj cevi, osim za spajanje, treba 

montirati još po tri, po svakoj cevi.  CEVI NE SPAJATI POD 

UGLOM OD 90° One služe za zavarivanje klizača, na koje će 

se radna cev oslanjati. Jediničnom cenom pozicije je 

obuhvaćena nabavka spojnica i fazonskih komada kao i svi 

predhodni i pripremni radovi i radna snaga. Obračun po kom. 

PVC Ø 300 mm kom. 1     
PVC Ø 250 mm kom. 4     
PVC Ø 160 mm kom. 15     

5.3 
  
  

Nabavka, isporuka  i ugradnja PE podnog slivnika sa 

rešetkom od nerđajućeg čelika i zatvaračem zadaha  bez vode 

u sifonskom umetku (''suvi sifon''). Posebnu pažnju posvetiti 

obradi površine oko slivnika. Slivnici se zalivaju betonskom 

masom i plastičnim dvokomponentim kitom 2 cm. 

Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal za ugradnju. 

Obračun po komadu komplet ugrađenog slivnika tipa 

HL3100NPr ili ekvivalentno. 

  

  

  

  
  

  

Ø 75 mm kom. 17     

5.4 
  

Nabavka, dopremanje i montaža zidnih kanalizacionih 

ventilacionih glava  na mestima datim projektom. 

Obračun po montiranoj glavi. 
 

  

 

  

 
  

  

Ø 75 mm kom 6     

5.5 
  

  

  

ISPIRANJE KANALIZACIJE 

Ispiranje kanalizacione mreže pre hidrauličkog ispitivanja uz 

ručno odstranjivanje svih vrsta materijala koji su dospeli u 

cevovod  prilikom ispiranjem cevovoda montaže pomoću  

cisterne visokog pritiska (vome)  i muljnih pumpi za 

izbacivanje vode iz cevovoda. Obračun je po m' izvedne trase 

cevovoda. 
 

m 322   

  

5.6. 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE 

Po završenoj montaži pojedinih deonica cevovoda najviše 

100m', izvršiti njihovo ispitivanje kao i revizionih silaza  na 

vodonepropusnost, uz obavezno prisustvo Nadzornog organa, 

a u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća i važećim 

m 322   
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propisima za tu vrstu radova (vodeni stub hidrostatički 

pritisak). Sve eventualne nedostatke otkloniti pre zatrpavanja 

rova  Obračun je po m' izvedene  trase cevovoda. 

5.7. 

DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE 

KANALIZACIJE 

U CENU URAČUNATO KOPANJE,  BUŠENJE 

(ŠTEMOVANJE)ZIDOVA I PODOVA,ODVOZ ŠUTA PO 

UPUTSTVU INVESTITORA ,PUNJENJE OTVORA 

MALTEROM NAKON UGRADNJE . 
 

    

  

 Obračun po metru dužnom, demontirane cevi. m 10     

5.8 

ISPIRANJE I PROČIŠĆAVANJE POSTOJEĆE 

KANALIZACIJE 

Otpušavanje, ispiranje i crpljenje postojeće kanalizacione 

mreže Obračun po metru dužnom, očišćene cevi 

m 50   

  

        UKUPNO:   

VI VODOVOD ( hidrantska i instalacija sanitarnog vodovoda)      

6.1 
  

Nabavka, dopremanje i montaža vodovodnih cevi PE 100 

SDR 17 S-8, za radni pritisak od 10 bara. Uvozne cevi moraju 

odgovarati JUS-u, odnosno moraju imati atest o tehničkoj 

ispravnosti. Cevi ce spajaju sučeonim zavarivanjem koja su 

ušla u cenu, u svemu prema preporukama proizvođača cevi. 

Cevi se montiraju uglavnom skriveno u zidu (unutar mokrih 

čvorova) i instalacionim koridorima).  Celokupna vodovodna 

instalacija pre zatvaranja žljebova i malterisanja mora biti 

ispitana na pritisak od 12 bara, prema važećim propisima.  

Obračun po m ugrađene i primljene cevi 

      

  

 DN 110 mm (Ø 4'')         -hidrantska mreža m 190.0     

 DN 80mm (Ø 70)           -hidrantska mreža m 25.0     

 DN 63mm (Ø 2 '')           -sanitarna mreža m 45.0     

 DN 32 mm (Ø1'')     m 1.0     
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6.2 
  
  

Nabavka, dopremanje i montaža vodovodnih cevi PP, za radni 

pritisak od 10 bara. Uvozne cevi moraju odgovarati JUS-u, 

odnosno moraju imati atest o tehničkoj ispravnosti. Cevi ce 

spajaju sučeonim zavarivanjem u svemu prema preporukama 

proizvođača cevi. Cevi se montiraju uglavnom skriveno u zidu 

(unutar mokrih čvorova), a delimično vidno u prostoru 

spuštenog plafona i instalacionim koridorima). Cevi se izoluju 

filcom radi sprečavanja kondenza. Celokupna vodovodna 

instalacija pre zatvaranja žljebova i malterisanja mora biti 

ispitana na pritisak od 12 bara, prema važećim propisima.  

Obračun po m ugrađene i primljene cevi. 
 

  

  

  

  
  

  

DN 40 mm (Ø 5/4'') m 15.0     

DN 32 mm (Ø 1'') m 15.0     

DN 25 mm (Ø 3/4'') m 15.0     

DN 20 mm m 50.0     

6.3 
  
  

Nabavka, transport i montaža čeličnih pocinkovanih 

vodovodnih cevi (Fe Zn) sa svim odgovarajućim 

fitinzima(ventilima). Cevi moraju odgovarati standardu 

JUS.C.B5.225, a fitinzi JUS.M.BČ.500-595. Cevi moraju biti 

pričvršćene za zidove i plafone dvistrukim obujmicama na 

svakih 1.5 - 2.0 metra. Prodore cevi kroz zidove izolovati 

dekorodal trakom ili filcom, tako da se izbegne svaki kontakt 

cevi sa malterom. Celokupna vodovodna instalacija mora biti 

ispitana na pritisak od  12 bara, prema važećim propisima. 

Obračun po m ugrađene i primljene cevi. 
 

  

  

  

  
  

  

Zn cev sa mufom i navojem DIN2440 21/2" m 17.00     
Zn cev sa mufom i navojem DIN2440 2" m 1.00     
       
       

6.4 
  
  

Nabavka, transport i montaža ravnih propusnih mesinganih 

ventila sa točkićem i drugim potrebnim ventilima i svim 

potrebnim fazonskim komadima(reduciri,mufovi,kolena...). 

Ventili moraju odgovarati standardu JUS.M.C5.260. 
Obračun po komadu montiranog ventila. 

  

  

  

  
  

  

Ø 65 mm (Ø 2 1/2'') kom. 10     
Ø 50 mm (Ø 2'') kom. 20     
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Ø 40 mm (Ø 6/4'') kom. 20     
Ø 25 mm (Ø 1'') kom. 30     
Ø 20 mm (Ø 3/4'') kom. 100     

6.5 
  
  

Nabavka, transport i ugradnja varenjem polietilenskih 

spojnih komada (BE - tuljak) PE 100 SDR 17 S8. Spajanje 

sa cevima vrši se sučeonim zavarivanjem, prema uputstvu 

proizvođača, a sa livenogvozdenim fazonskim komadima 

preko prirubnice. Radove izvesti u svemu prema projektu, 

tehničkim propisima i uputstvima nadzornog organa.  
Obračun po komadu montiranog komada. 

 

 

  

  
  

  

DN 110 mm (Ø 4'')         -hidrantska mreža kom. 12     

DN 80mm (Ø 70)           -hidrantska mreža kom. 6     

DN 63mm (Ø 2 '')           -sanitarna mreža kom. 6     

6.6 
  

Nabavka, transport i montaža livenogvozdenih fazonskih 

komada za ugradnju i izvođenje čvorova šahti, zatvaračnica, 

račvanja i sl. Spajanje fazonskih komada međusobno kao i sa 

cevima se vrši preko prirubnice, prema uputstvu proizvođača 

(spoj fazonskih komada sa PE cevima vrši se preko BE tuljka). 

U cenu ulazi sav materijal, dopremanje do mesta ugradnje, 

pregled ispravnosti svakog komada, montaža i fiksiranje spoja 

pre betoniranja ankerisanih komada.   

Obračun: po kg težine komada. 

  

 

  

 
  

  

Sumarna težina fazonskih komada. kg  150.00     

6.7 
  

Nabavka, transport i montaža propusnih ventila za 

uziđivanje sa kapom na potrebnim mestima  . Ventili moraju 

odgovarati PE cevima. Obračun po komadu montiranog komada. 

    
  

Ø 13 mm (Ø 1/2'') kom 30     

Ø 20 mm  kom 30     

6.8 
  

  

Nabavka, transport i montaža EK ventila sa hromiranom 

kapom. Ventili moraju odgovarati PE cevima. Obračun po 

komadu montiranog komada. 

  

  

  

  
  

  

Ø 13 mm (Ø 1/2'') kom 40     

6.9 

Priključenje instalacije vodovoda ( spoljna hidrantska) na spoljnu 

gradsku vodovodnu mrežu, a u skladu sa uslovima priključenja. U 

cenu uračunati VODOMER Ø 80  kombinovani 3/4" , fazonske 

komade potrebna za priključenje, zatvarači nizvodno i uzvodno od 

pausal    
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vodomera.      

6.10 

Nabavka, isporuka  i ugradnja vodomera za merenje potrošnje 

vode u objektu sa navojnim spojnicama i pripadajućom 

opremom za montažu (reduciri, ventili, hvatač nečistoće, 

uzvodni i nizvodni usmerivač). 

    

  

DN 50 kom 1     

6.11 

Dezinfekcija montirane i ispitane vodovodne mreže u 

objektu prema važećim propisima. 

Obračun po dužnom metru cevovoda. m 374.00 

  
  

6.12. 

Ispitivanje kvaliteta vode iz novomontirane mreže, a posle 

izvršene dezinfekcije. 

Obračun po broju uzoraka. 

kom 5   
  

     UKUPNO:   

VII SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR       

7.1 
  
  

Nabavka i montaža klozetske šolje: 

wc-šolja od fajansa bele boje,šolja kompatibilna sa 

ugradbenom vodo-kotlićem. 

klozetska daska sa poklopcem od pune plastike, snabdevenu sa 

donje strane sa najmanje tri gumena odbojnika; 

pvc cev koja se umeće između izlivnog grla šolje i 

kanalizacione cvi u zidu; 

niskomontažni ugradbeni vodo-kotlić, ispirač povezan sa 

šoljom plastičnom cevi Ø 32 mm sa obujmicama i gumenim 

dihtunzima; komplet sa zidnim prekidačima za pokteranje 

ispiranja (Geberit duofix ili sličan). 

Obračun po montiranoj klozetskoj šolji. Klozetsku šolju mora 

da odobri projektant enterijera pre nabavke. 

    

  

MALA DEČIJA WC ŠOLJA   

 kom 

  

16 
    

WC ŠOLJA   

 kom 

  

4 
    

7.2 
  

Nabavka i montaža hromiranog dražača rolo toalet papira.                       

(po detalju iz projekta)  Obračun po montiranom dražaču. 

  

  

 kom 

  

  

20 
  

  

7.3 
  

Nabavka i montaža komplet umivaonika od fajansa za 

stojeću bateriju za vodu, koji odgovara standardu 
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JUS.U.N5.110. Školjka mora biti snabdevena otvorom za 

odvod , prelivom i čepom za zatvaranje odvodnog otvora. 

Ispod školjke umivaonika montirati hromirani sifon koji mora 

odgovarati standardu JUS.M.C5.810 i spojiti ga sa 

kanalizacionom cevi u zidu preko gumenog dihtunga. Spoj 

prekriti niklovanom rozetom. Kačenje školjke izvršiti putem 

žabica ili šrafova uz prethodnu ugradnju plastičnih tiplova.  U 

cenu uračunati i odgovarajuću niklovanu  bateriju   sa 

potrebnim ek ventilima i crevima 

Obračun po montiranom umivaoniku.širine 450 mm,-NISKO 

POSTAVLJEN 
  

kom 

  

23 
  

  

Obračun po montiranom umivaoniku.širine 600 mm,-VISOKI 
  

kom 

  

4 
    

7.4 

Nabavka i montaža ogledala 60/40 cm, koje se postavlja iznad 

umivaonika.(po detalju iz projekta) 
Obračun po montiranom ogledalu 

kom  27   
  

7.5 
  

Nabavka i montaža etažera koji se postavlja iznad 

umivaonika.  (po detalju iz projekta) 
Obračun po montiranom etažeru. 

  

kom 

  

27 
  

  

7.6 
  

Nabavka i montaža niklovanog držača ubrusa koji se 

postavlja pored umivaonika.(po detalju iz projekta) 
Obračun po montiranom držaču. 

  

kom 

  

27 
  

  

7.7 
  

Nabavka i montaža  Tuš kada K80 sa skidajućom oblogom 

Linni 

Linni tuš kada četvrtasta 80x80 sa skidjućom oblogom. U 

kompletu sa sifonom ∅90 sa paravanom -Diplon paravan od 

kaljenog providnog stakla - četvrtasti 80x80cm - visina: 

190cm - bez kadice - dupli točkići u obe zone - hrom ram - 

debljina stakla 5mm,prema standardu JUS.UN.230. Kada je 

povezana sa slivnikom preko pocinkovane cevi Ø 40 mm. Po 

završenoj montaži ispitati funkcionalnost priključka i slivnika. 

Obračun po montiranom kompletu  tuš kade i paravana 

  

kom 

  

2 
  

  

7.8 
  

Nabavka i montaža hromirane zidne baterije za tuš sa 

mobilnim tušem, standarda JUS.M.C5.802, za toplu i hladnu 

vodu 

Obračun po montiranoj zidnoj bateriji. 

  

kom 

  

4 
  

  

7.9 Nabavka i montaža niklovanog držača za tečni sapuna koji         
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  se postavlja pored umivaonika.(po detalju iz projekta) 

Obračun po montiranom držaču. 

kom 25 

7.10 
  
  

  

Nabavka i montaža Električnog bojlera , sa odgovarajućim 

fitinzima za povezivanje na instalaciju vode i kablovima za 

povezivanje na struju.Obračun po montiranom držaču. 

  

kom 

  

2 
  

  

od 10 litara, kom 5     
od 50 litara,      kom 3     

     UKUPNO    

VIII OSTALI RADOVI         

8.1 

Obezbeđenje gradilišta. Postavljanje drvene, metalnih ili PVC 

ograda - po celoj dužini sa obe strane rova kao i čeoni i 

stražnji deo rova visine ograde 1,5m', (ograda mora biti čvrsta 

da je vetar ne može porušiti), trake upozorenja i znakova 

upozorenja, a sve prema tehničkim propisima. Obračun po m' 

izvedene trase cevovoda. 

 m  100   

  

     UKUPNO    

 REKAPITULACIJA D)  INSTALACIJA V+K 

I Ukupno pripremni radovi      

II Ukupno zemljani radovi       

III Ukupno tesarski radovi       

IV Ukupno građevinski radovi       

V Ukupno kanalizacija       

VI Ukupno vodovod       

VII Ukupno sanitarni objekti i pribor       

VIII Ukupno ostali radovi       

                                                                                                                                                    UKUPNO: D)  INSTALACIJA    

 
 

 
    

  

 E)PREDMER I PREDRAČUN MAŠINSKE INSTALACIJE      

  POZICIJA 
Jedinica 

mere 

Količin

a 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

Br 1 2 3 4 5 6((3x4) 7(3x5) 

 Sve pozicije obuhvataju izradu,isporuku, transport i       
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montažu opreme i materijala 

 I DEMONTAŽNI RADOVI       

1.1 

- Demontaža postojeće gasne instalacije: 

  merno-regulacioni set G6,unutrašnja gasna instalacija 

od čeličnih cevi NO40 (m7),gasni gorionik Q=160KW 

-  Demontaža postojeće instalacije centralnog grejanja:  

kotao MIP TV 169,Q=160KW,ekspanzioni sud V=200 l, 

cirkulaciona pumpa „IMP-DN50“sa 

prirubnicama(kом.1), zaporni ventili DN50 sa 

prirubnicama (kом.4),čelične cevi DN50(m10) 

pausal    

  

 II RADIJATORSKO GREJANJE       

2.1 

Čelični panelni radijatori, tip 22 dimenzija:  

Radijatori su u kompletu sa nosačima,ventilima za 

odzračivanje DN15 i čepovima DN15. 

    

  

 -600/400 kom 9     

 -600/500 kom 3     

 -600/600 kom 3     

 -600/800 kom. 2     

 -600/1000 kom. 5     

 -600/1200 kom. 8     

 600/1400 kom 10     

 600/1600 kom 2     

                                                         ukupno       

2.2 Radijatorski ventil DN 15 kom 42     

2.3 Radijatorski navijak DN15  kom 42     

2.4 Kuglasti ventil za punjenje i pražnjenje instalacije  

DN15 NP6  
kom. 16   

  

2.5 Kuglasti ventil NP6,sa navojem,dimenzija:        

-DN10  kom 20     

-DN65  2     

2.6 Crne čelične šavne cevi SRPS EN 10255 dimenzija:       

NO15-(Ø21,3x2,65) m 345     

NO20-(Ø26,9x2,65) m 98     
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NO25-(Ø33,7x3,25) m 18     

NO32-(Ø42,4x3,25) m 101     

NO40-(Ø48,3x3,25) m 5     

NO80-(Ø60,3x3,65) m 50     

 ukupno       

2.7 Za spojni , zaptivni materijaldisugas, elektrode, nosače 

cev i sl. uzima se 50% od poz. 10.  
0,5    

  

2.8. 

Čišćenje od korozije, bojenjeosnovnom bojom u 2 sloja i 

završno bojenje lak bojom u 2 sloja,u tonu po izboru 

investitora 

m² 90   

  

     UKUPNO   

 III GASNA KOTLARNICA       

3.1 
Merno regulacioni set G16 u metalnom ormanu, 

  q=25m³/h,pul=4bar,piz=20mba 
kom. 1   

  

3.2 
Fasadni, gasni, kondenzacioni kotao  

"VAILLANT  VU INT 656/4",Q=63,7 KW.  
kom. 3   

  

3.3 

Automatika neophodna za kaskadno uključivanje 

 3 kotla,regulaciju temperature vode u sistemu  

prema spoljašnjoj temperaturi i temperaturi  

prostorija koje se zagrevaju.Sastoji se od: 

- mikroprocesorskog regulatora temperature,kom.1 

- interfejsa za komunikaciju,kom.1 

- senzora temperature vode,kom.2 

- senzora spoljašnje temperature vazduha,kom.1 

- senzora unutrašnje temperature vazduha,kom.1 

kompl 1   

  

3.4 

Koaksijalni dimovod L=2,5 m, Ø80/125  

u kompletu sa koaksijalnim cevnim završetkom  

i jednim koaksijalnim kolenom 90
o
. 

kompl 3   

  

3.5 
Kuglasta slavina za gas DN50 NP6 sa prirubnicama i 

kontraprirubnicama.  
kom. 1   

  

3.6 Kuglasta slavina za gas DN 25 NP16  kom. 3     

3.7 Fleksibilno crevo za gas DN25 L=1000 mm.  kom. 3     
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3.8 
Čelična bešavne cevi SRPS EN 10216-1,za unutrašnju 

gasnu instalaciju,dimenzija: 
    

  

 
- NO40 (Ф48,3 x 2,6) m 2     

NO50 (Ф60,3 x 2,9) m 32     

3.9 Crne čelične šavne cevi SRPS EN 10255 dimenzija:       

 NO32 (Ф42,4 x 3,25) m 3     

 NO40 (Ф48,3 x 3,25) m 3     

 NO50 (Ф60,3 x 3,65) m 16     

 NO65 (Ф76,1 x 3,65) m 10     

                                                                               ukupno       

3.10 
Za spojni, zaptivni materijal, disugas,elektrode, nosače 

cevii sl. uzima se 50% od poz. 7.i 8.  
0,5    

  

3.11 
Cirkulacione pumpa "GRUNDFOS UPS 32-60F" 

G=2.750 l/h,H=4,9m,U=400V,P=185W 
kom 5   

  

3.12 
Zatvoreni ekspanzioni sud V=200 l, 

  vertikalni 
kom. 1   

  

3.13 Ventil sigurnosti sa oprugom  DN32, potv=3 bar.  kom. 1     

3.14 Hidraulička skretnica  NO150, L=800 mm.  kom. 1     

3.15 Kugla ventil sa navojem dimenzija:       

         -DN25 NP6              kom. 2     

         -DN40 NP6              kom. 9     

         -DN50 NP6              kom. 4     

3.16 Nepovratni ventil sa navojem dimenzija:       

         -DN40 NP6              kom. 3     

         -DN50 NP6              kom. 2     

3.17 Hvatač prljavština sa navojem DN50NP6 kom. 2     

3.18 
Ravni zaporni ventil sa prirubnicama 

 i kontraprirubnicama DN 65 NP6  

kom. 3 
  

  

3.19 
Kosi hvatač nečistoća sa prirubnicama i 

kontraprirubnicama DN65 NP6  
kom. 1   

  

3.20 Manometar (0-6bar) sa slavinom. kom. 1     

3.21 
Termometar u mesinganoj čauri (0-130

o
C)  

 
kom. 6   
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3.22 PP cevi za odvod kondenzata        

 -Ø32                              m.  3     

 -Ø40                              m.  6     

3.23 
Vazdušni sud NO150 L=300 m.u kompletu sa odzračnim 

vodom  i ventilom DN15 NP6  

kompl.   4 
  

  

3.24 Čišćenje cevi od korozije i bojenje:       

 -osnovnom bojom u 2 sloja   m² 8     

 
osnovnom bojom u 2 sloja i    završnom lak bojom u 2 

sloja           
m² 7   

  

3.25 

Izolacija cevi u kotlarnici mineralno vunom debljine 

S=50 mm. u plaštu od   aluminijumskog lima debljine S= 

0,5 mm.  

m² 13   

  

3.26 
Ventilacione rešetka od aluminijumaA x B = 300 x 200 

mm.  
kom. 2   

  

     UKUPNO    

IV PRIPREMNO – ZAVRŠNI RADOVI       

4.1 

Otvaranje i zatvaranje gradilišta  

Sitni građevinski radovi na probijanju i  

krpljenju otvora  

Hladna i topla proba instalacije grejanja Ispitivanje na 

čvrstoću i nepropusnost unutrašnje gasne instalacije  

Nabavka i ugradnja tabli i oznaka upozorenja  

Izrada uputstva za rukovanje 

Izrada projekta izvedenog stanja  

Tehnički pregled i otklanjanje primedbi.  

Plaća se 4% od pozicija (A) + (B) + (D)  

0,04    

  

     UKUPNO    

 REKAPITULACIJA       

 DEMONTAŽNI RADOVI            

 RADIJATORSKO GREJANJE       

 GASNA KOTLARNICA       

 PRIPREMNO – ZAVRŠNI RADOVI       

     UKUPNO    
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PREDMER I PREDRAČUN PP OPREME   

  Opis pozicije radova 
Jedinic

a mere 

Količin

a 

Jedinicna cena 

bez PDV-a 
Jedinicna cena 

sa PDV-om 
Ukupna cena 

bez PDV-a 
Ukupna cena sa 

PDV-om 

Br 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5) 

 

Oprema za gašenje požara 

- Nabavka, isporuka i postavljanje aparata S-6 na naznačeno mesto u grafičkom 

delu dokumentacije ( vidno i pristupačno mesto, obešena o kukicu na zid)- kom.6 

- Nabavka i isporuka i postavljanje aparata CO2-5 na naznačeno mesto u 

grafičkom delu dokumentacije- kom. 2 

- Nabavka, isporuka i postavljanje tabli - uputstvo za upotrebu PP aparata- kom. 8 

- Nabavka i ugradnja zidnih protivpožarnih hidranata koji sadrže sledeće delove: - 

kompleta. 4 

- zidni metalni ormarić 50x50x12mm sa oznakom "H" na vratima; 

- ugaoni mesingani ventil Ø 52mm 

- vatrogasno crevo dužine 15 m Ø 52 mm 

- univerzalnu mlaznicu Ø 52mm.  

- Nabavka i ugradnja nadzemnih protivpožarnih hidranata - kompleta. 2 

- Samostojeći metalni ormarić sa opremom NH - kom. 2 

-Nabavka, isporuka i postavljanje tabli -Table za označavanje PPA i PPH- kom 

12 

        

 I PP oprema           

1.1 Ručni aparat za gašenje požara tip S-6 kom 6         

1.3 Ručni aparat za gašenje požara tip CO2 -5kg kom 2         

1.4 Table – uputstvo za upotrebu PP aparata kom 8         

1.5 Table – obeležavanja mesta PP opreme ...... kom 12         

1.6 Unutrašnji PP hidrant sa opremom .............. kompl 4         

1.7 Nadzemni PP hidrant .................................. kompl 2         

1.8 Metalni ormarić sa opremom NPPH kom 2         

1.9 Ostali sitan materijal paus 1         

 
 

 
     UKUPNO      
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II Montaža i ispitivanje           

2.1 Postavljanje PP aparata i tabli.................................... paus      

2.2 
Ispitivanje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži od 

strane ovlašćenog servisa paus     
 

     UKUPNO    

 REKAPITULACIJA       

 I PP oprema       

 Montaža i ispitivanje:       

 
 

    UKUPNO   
 

 

 E)PREDMER I PREDRAČUN SIGNALNE INSTALACIJE DOJAVE POŽARA    

  POZICIJA 
Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

Br 1 2 3 4 5 6((3x4) 7(3x5) 

 

Ovom specifikacijom predviđa se isporuka sve opreme i materijala navedenih u 

pozicijama i sveg sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu 

izradu, ugrađivanje, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovođjenje u ispravno-

prvobitno stanje svih mesta oštećenih na već izvedenim radovima. 

U cenu se uračunava cena sve navedene opreme i materijala u pozicijama i sav 

sitan nespecificirani materijal, transport i cena radne snage i svi porezi i 

doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne 

radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanje u ispravan rad svih postrojenja 

i instalacija navedenih u pozicijama, kao i izdavanje potrebnih atesta i 

sertifikata. 
NAPOMENA: 
Svi kablovi i pasivne komponente za vođenje kablova izrađene od plastike a 

koje se ne ugrađuju u zid pod malter moraju biti u HALLOGEN FREE varijanti 

  

  

 I  Specifikacija opreme       

1.1 

Centrala protivpožarna, adresibilna, 1 adresibilna petlja 

bez mogućnosti daljeg proširenja, umreživa, sertifikat o 

usaglašenosti sa normativima EN54:2, EN54:4 i EN54:13, 

kom 1   
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lokalne potvrde o usaglašenosti sa EMC i LVD. 

Slično tipu Advanced MxPro MX-5202 ili odgovarajuće 

1.2 
Metalni razvodni orman za smeštanje akumulatorskih 

baterija. Nabavka i isporuka 
kom 1   

  

1.3 Akumulator 12V, 18Ah kom. 2     

1.4 

Adresabilni optički detektor požara sa izolatorom, 

kompenzacija uticaja prašine, zaštita od ulaska prašine i 

insekata, port za paralelni indikator, elegantan dizajn, 

poseduje EN 54-7 i 17 standard. Sličan tipu A1000 

Argus ili odgovarajuće. 

kom. 31   

  

1.5 

Adresabilni kombinovani detektor požara sa 

izolatorom, kompenzacija uticaja prašine, zaštita od 

ulaska prašine i insekata, port za paralelni 

indikator,elegantan dizajn, poseduje EN 54-5,7 i 17 

standard Sličan tipu A2000 Argus ili odgovarajuće. 

kom. 3   

  

1.6 
Podnožje za adresabilni detektor požara odgovarajući za 

odabrani tip javljača 
kom 34   

  

1.7 
Adresabilni ručni javljač požara za unutrašnju montažu. 

Sličan tipu VCP Argus iliodgovarajuće 
kom 7   

  

1.8 
Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnje 

uslove, selekcija 3 tona, niske potrošnje (7mA), poseduje 

EN 54-3 standard  Sličan tipu Klaxon Sonos PSS-0020 ili 

odgovarajuće. 

kom 5   

  

1.9 Konvencionalna protivpožarna sirena sa strob svetlom 

za unutrašnju ili spoljnu montažu, IP65, 16mA, 103dB, 

124 x 130 x 100mmSlična tipu GLT-ZMTF/8R 

proizvođača GLT/Zeta Velika Britanija ili 

odgovarajuće. 

kom 1   

  

1.10 Isporuka i ugradnja telefonskog dojavnog automata, 2 

govorne poruke, 6 telefonskih brojeva. 

Sličan tipu SATEL SAT-DT-1 ili odgovarajuće. 

kom 1   

  

1.11 Prijemnik (Imager) linijskog detektora požara, kom. 1     
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horizontalna širina pokrivanja 80º, vertikalna širina 

pokrivanja 48º,isprava o usaglašenosti sa normativom 

EN54-10.Sličan tipu Xtralis OSID OSI-45 ili 

odgovarajuće. 

1.12 Predajnik (Emitter) linijskog detektora požara sa 

baterijskim napajanjem, isprava o usaglašenosti sa 

normativom.EN54-10. 

Sličan tipu Xtralis OSID OSE-SP ili odgovarajuće. 

kom 1   

  

1.13 

Mikro nadzirani ulazni modul za smeštanje u kućište 

linijskih detektora. 

Sličan tipu Agrus Security VUMI100 ili odgovarajuće 

kom 1   

  

1.14 
Mikro nadzirani ulazni modul za smeštatanje u kućište 

linijskih detektora. 

Sličan tipu Agrus Security VUMIC140 ili odgovarajuće. 

kom 1   

  

1.15 Modul ulazno/izlazni, adresibilni, jedan kanal, sa 

izolatorom, isprava o usaglašenosti sa normativima 

EN54-17 i EN54-18. Sličan tipu Argus VMMIC100 ili 

odgovarajuće. 

kom 1   

  

1.16 
Razvodni orman za smeštanje akumulatorske baterije 

12V/7Ah i modula za napajanje sa punjačem za 

baterije. Napajanje se koristi za napajanje IC detektora 

požara.Sve komplet nabavka i isporuka. 

kom 1   

  

1.17 Akumulator 12V, 7Ah kom 1     

1.18 Čelična mreža za zaštitu linijskih detektora i sirene. kom 3     

 Ukupno       

 II Specifikacija instalacionog materijala       

2.1 Isporuka i ugradnja Instalacionog kabla tipa JH(St)H 

2x2x0,8mm 
m 540   

  

2.2 Isporuka i ugradnja vatrootpornog instalacionog kabla 

tipa NHXHX Fe180 E30 2x1,5mm2 za povezivanje 

sirena na sistem i ostalih izvršnih funkcija. 

m 105   

  

2.3 Isporuka i ugradnja vatrootpornog instalacionog kabla m 25     
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tipa NHXHX-J Fe180 E30 3x1,5mm2 za napajanje 

centrale iz GRO razvodnog ormana. 

2.4 Isporuka i ugradnja u zid ili plafon gibljivog creva 

prečnika 18mm. Sve komplet dubljenje zidova, 

polaganje creva i materijal. 
NAPOMENA: Trase izvoditi paralelno sa trasom 
instalacije jake struje na minimalnom rastojanju od 

15cm. 

m 350   

  

2.5 Isporuka i montaža HF PVC kanalice dim. 20x20mm na 

zid ili plafon. Sve komplet sa potrebnim tiplovima, 

holšrafovima i radom. Kanalica je slična tipu WDKH 

20020 Obo Bettermann. 

m 20   

  

2.6 Vatrootporna zaštitu svih otvora za kablove koji prolaze 

iz jednog sektora u drugi. Predviđena količina 5 kg 

premaza. 

kopl 1   

  

2.7 Sitan i nestandardni instalacioni materijal - paušalno pausal 1     

 UKUPNO       

 III  Radovi i ostali troskovi       

3.1 Montaža opreme na postavljenu i obeleženu instalaciju kompl 1     

3.2 

Podešavanje uređaja i opreme, povezivanje centralnih 

uređaja, testiranje i programiranje, puštanje u rad, 

provera funkcionalne ispravnosti sistema 

kom. 1   

  

3.3 

Završna električna merenja na kablovima (otpor 

izolacije, preslušavanje i ispitivanje parica na prekid i 

kratak spoj). 

kompl 1   

  

 UKUPNO       

 REKAPITULACIJA       

 I  Specifikacija opreme       

 II Specifikacija instalacionog materijala       

 III  Radovi i ostali troskovi       

 UKUPNO       
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ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ                                    

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE              

TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE                 

VODOVOD I KANALIZACIJA  

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

PP OPREMA       

SIGNALNE INSTALACIJE DOJAVE POŽARA    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:     

ОБРАЧУНАТ ПДВ:                                  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  

 

НАПОМЕНА: 

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део  

ове конкурсне документације. 

                    Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

     Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 
1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-

ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

Датум: 

 Потпис понуђача 

   



 104 

XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, 

изјављујем да         назив понуђача 

располажем опремом за извођење предметних радова  - доградња објекта дечјег вртића  

“Пиварац“ у Јагодини, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и 

садашња вредност, наведена у следећој табели: 

 

 

Редни 

број 
Врста и тип Количина 

Година 

производње 

Облик 

поседовања 

(својина, 

закуп, лизинг) 

Напомен 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  

 

 

    

8.  

 

 

    

9.  

 

 

    

10.  

 

 

    

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
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XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 

        назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  

уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
. 

Назив уговора 

(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 

намена објекта)  

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији 

је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 

 

 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
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XV. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  

 

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци радова на доградњи објекта 

дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј:

 

Име и презиме 

извршиоца: 
Број лиценце: 

Назив понуђача / 

учесника у 

заједничкој 

понуди код кога 

је лице 

ангажовано 

    

     

    

    

    

    

    

 

 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу 

лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце. 
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за 

извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на 

сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач 

документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације. 
 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
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XVI. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца изведених радова: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

 

 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 

за потребе наручиоца  _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 

1. _________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:________________________ 

 

Датум завршетка радова:______________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке на доградњи објекта дечјег 

вртића  “Пиварац“ у Јагодини, за друге сврхе се не може употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених радова 

   

 

 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 

уз понуду. 
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XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 

доградњи објекта дечјег вртића  “Пиварац“ у Јагодини, детаљно је прегледао локацију и 

извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације 

потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и 

да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму 

радова.   

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________       

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације није додатни услов који морају да испуне понуђачи како би 

понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно 

овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
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XVIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

Редни 

број 

Опис радова Материјал/опрема и 

захтевани 

критеријуми 

Произвођачи Модел 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 

tipS1 

Nadgradna svetiljka izrađena u 

LED tehnologiji sa sa jednim 

svetlosnim izvorima predviđena za 

montažu na plafon dimenzija 

200x1200x53mm, za osvetljenje 

unutrašnjih prostorija širine snopa 

svetlosti od 108 stepena. Kućište 

svetiljke je od čelika, dok je optika 

svetiljke napravljena od PMMA sa 

linearnim nizovima raspoređenih 

LED dioda. Svetiljka je obojena u 

belu boju. Stepen mehaničke zaštite 

je IP20, a otpornost na udar je 

IK03, dok je strujna klasa I. 

Svetiljka se isporučuje u kompletu 

sa LED modulima sa bojom 

svetlosti 4000K, elektronskim 

predspojnim uređajima i indeksom 

reprodukcije boje Ra80. Efikasnost 

min 89lm/W, ukupan fluks sistema 

je 3200lm sa maksimalnom 

tolerancijom od ±10%.  Ukupna 

snaga sistema je 36W sa 

maksimalnom tolerancijom od 

±10%.  Ujednačenost boje je (0.38, 

0.38) SDCM <5. Vreme za koji 

svetlosni fluks padne na 90% 

inicijalnog fluksa je 10.000 sati, 

dok je vreme dok padne na 80% 

15.000 sati. Maksimalno jedan ipo 

posto drajvera će biti neispravno 

posle 5.000 sati. Temperaturni 

opseg rada svetiljki je od +10 do 

+40 stepeni celzijusa. Isporučuje se 

sa push-in konektorom. Svetiljka 

treba da je usklađena sa evropskim 

direktivama koji važe za proizvode, 

da ima CE znak. Svetiljka je tipa 

Philips SM060C LED32S/840 PSU 

W20L120 . 

Proizvođač svetiljki treba 

da posluje u skladu sa 

sistemom upravljanja 

kvalitetom ISO 

9001:2008, sistemom 

upravljanja zaštitom 

životne sredine ISO 

14001:2004 i sistemom 

upravljanja zdravljem i 

bezbednošću na radu 

OHSAS 18001:2007. 

Ponuđač je  duzan da za 

svetiljke predviđene 

projektom, dostavi 

pomenute proizvođačke 

sertifikate, kao i opisom 

tražene sertifikate za svu 

opremu koju nudi. 

Ukoliko se tip koji se nudi 

razlikuje od onog 

predviđenog ovim 

tenderom, ponuđač je 

dužan prilikom predaje 

svog tehničkog rešenja 

Investitoru da dostavi 

urađene proračune  u 

sofverskom paketu Dialux 

ili Relux ili odgovarajuci. 

 

 

  

3.5. 

tip S2. 

Nadgradna vodonepropusna 

širokosnopna svetiljka izrađena u 

LED tehnologiji sa zaobljenim 

krajevima predviđena za montažu 

na plafon dimenzija 

1250x63x82mm, za osvetljenje 

tehničkih prostorija. Kućište 

svetiljke je od polikarbonata, kao i 

protektor. Stepen mehaničke zaštite 

je IP65, a otpornost na udar je 

IK08, dok je strujna klasa I. 

Svetiljka se isporučuje u kompletu 

Proizvođač svetiljki treba 

da posluje u skladu sa 

sistemom upravljanja 

kvalitetom ISO 

9001:2008, sistemom 

upravljanja zaštitom 

životne sredine ISO 

14001:2004 i sistemom 

upravljanja zdravljem i 

bezbednošću na radu 

OHSAS 18001:2007. 

Ponuđač je  duzan da za 
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sa LED modulima sa bojom 

svetlosti 4000K, elektronskim 

predspojnim uređajima i indeksom 

reprodukcije boje Ra80. Efikasnost 

min 100lm/W, ukupan fluks 

sistema je 3600lm.  Ukupna 

maksimalna snaga sistema je 36W. 

Vreme za koji svetlosni fluks padne 

na 90% inicijalnog fluksa je 10.000 

sati, dok je vreme dok padne na 

80% 15.000 sati. Maksimalno jedan 

ipo posto drajvera će biti 

neispravno posle 5.000 sati. 

Temperaturni opseg rada svetiljki 

je od -20 do +30 stepeni celzijusa. 

Svetiljka ima masu od 1,00 kg. 

Svetiljka treba da je usklađena sa 

evropskim direktivama koji važe za 

proizvode, da ima CE znak. 

Proizvođač svetiljki treba da 

posluje u skladu sa sistemom 

menadžmenta kvalitetom ISO 

9001:2008, sistemom upravljanja 

zaštitom životne sredine ISO 

14001:2004 i sistemom 

menadžmenta zdravljem i 

bezbednošću na radu OHSAS 

18001:2007. Svetiljka ekvivalentna 

tipu Philips WT060C LED36S/840 

PSU L1200. 

svetiljke predviđene 

projektom, dostavi 

pomenute proizvođačke 

sertifikate, kao i opisom 

tražene sertifikate za svu 

opremu koju nudi. 

Ukoliko se tip koji se nudi 

razlikuje od onog 

predviđenog ovim 

tenderom, ponuđač je 

dužan prilikom predaje 

svog tehničkog rešenja 

Investitoru da dostavi 

urađene proračune  u 

sofverskom paketu Dialux 

ili Relux ili odgovarajuci 

3.6. 

tip S3 

Nadgradna svetiljka sa jednim 
svetlosnim izvorom, izrađena u 
LED tehnologiji, predviđena za 
montažu na zid ili plafon, kružnog 
oblika prečnika 345 mm i dubine 83 
mm, za osvetljenje sanitarnih 
čvorova i drugih vlažnih prostorija. 
Boja kućišta bela. Optika 
simetrična, stepen isijavanja 120 
stepeni. Stepen mehaničke zaštite 
je IP44, otpornost na udar IK03, 
dok je strujna klasa II. Svetiljka ima 
push-in konektor za lakšu montažu, 
bez otvaranja svetiljki. Svetiljka se 
isporučuje u kompletu sa LED 
modulima sa bojom svetlosti 
4000K, elektronskim predspojnim 
uređajima i indeksom reprodukcije 
boje Ra veći od 80. Efikasnost 
svetiljke je minimum 80lm/W, a 
ukupan inicijalni fluks sistema je 
1700lm.  Ukupna maksimalna 
snaga sistema je 22W.  Koeficijent 
snage minimum 0,9. Ujednačenost 
boje, SDCM (0.38, 0.38) manji od 
5. Vreme za koji svetlosni fluks 
padne na 70% inicijalnog fluksa je 
30.000 sati. Maksimalno 0,4 posto 
drajvera će biti neispravno posle 
5.000 sati. Temperaturni opseg 
rada svetiljki je od -20 do +40 
stepeni celzijusa. Svetiljka ima 

Proizvođač svetiljki treba 

da posluje u skladu sa 

sistemom upravljanja 

kvalitetom ISO 

9001:2008, sistemom 

upravljanja zaštitom 

životne sredine ISO 

14001:2004 i sistemom 

upravljanja zdravljem i 

bezbednošću na radu 

OHSAS 18001:2007. 

Ponuđač je  duzan da za 

svetiljke predviđene 

projektom, dostavi 

pomenute proizvođačke 

sertifikate, kao i opisom 

tražene sertifikate za svu 

opremu koju nudi. 

Ukoliko se tip koji se nudi 

razlikuje od onog 

predviđenog ovim 

tenderom, ponuđač je 

dužan prilikom predaje 

svog tehničkog rešenja 

Investitoru da dostavi 

urađene proračune  u 

sofverskom paketu Dialux 

ili Relux ili odgovarajuci 
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masu od 0,40 kg.  
Svetiljka treba da je usklađena sa 
evropskim direktivama koji važe za 
proizvode, da ima CE znak.  
Svetiljka ekvivalentna tipu Philips 
WL060V LED17S/840 PSU II WH. 

3.7. 

tip S4 

Projektor sa LED izvorima svetlosti 
ukupne maksimalne snage 95W i 
minimalne svetlosne efikasnosti 
129 lm/W, orijentacionih dimenzija 
323x389x40 mm (vxšxd), predviđen 
za osvetljavanje velikih površina.  
Neutralno bela boja svetlosti 
temperature 4000K. Simetrična 
svetlosna raspodela. Trajnost LED 
izvora je 70.000 sati, s tim da fluks 
ne opadne na manje od 80% 
(L80F10) od inicijalnog (12.000 lm). 
Maksimalna tolerancija svetlosnog 
fluksa je ±7%. Indeks reprodukcije 
boje je veći od 70%. Ujednačenost 
boje SDCM (0.382,0.379) <3. 
Maksimalno 0,12% otkaza drajvera 
u prvih 5.000 sati. Temperaturni 
opseg rada reflektora je od -40 do 
+35 stepeni celzijusa. Kućište i ram 
projektora su izradjeni od 
aluminijumske legure livene pod 
pritiskom i obojeni elektrostatičkim 
postupkom, bojom u prahu RAL 
9007. LED modul i drajver moraju 
imati prenaponsku zaštitu. 
Protektor od termički i mehanički 
ojačanog ravnog stakla se za 
kućište pričvršćuje sa osam vijaka. 
Dihtovanje je obezbeđeno 
pouzdanim silikonskim zaptivkama, 
bez delova koji se spajaju 
lepljenjem, tako da se eventualna 
zamena LED modula ili drajvera 
može izvesti jednostavno i na licu 
mesta. Isporučuje se sa bajonet 
konektorom što omogućuje bržu i 
jednostavniju montažu (pri montaži 
nije neophodno otvaranje svetiljke). 
Kompletan projektor je u stepenu 
mehaničke zaštite IP66. Otpornost 
na udar je IK08. Zaštita od strujnog 
udara je u klasi I. Projektor treba da 
je opremljen čeličnim nosačem u 
boji prirodnog aluminijuma i da 
sadrži uređaj za podešavanje i 
memorisanje ugla nagiba. Projektor 
se može usmeravati u opsegu od -
120 do +120 stepeni oko svoje ose. 
Napon napajanja je 220-240V, 
50Hz. Masa svetiljke je oko 4,75 
kg. Svetiljka ima servisni tag, koji 
omogućava uz upotrebu aplikacije 
na mobilnom uređaju,  detaljan opis 
svetiljke, uputstvo za montažu i 
održavanje, registraciju svetiljke, 
spisak servisnih delova, 
programiranje drajvera na zemlji,… 
Svetiljka treba da bude usklađena 

Proizvođač svetiljki treba 

da posluje u skladu sa 

sistemom upravljanja 

kvalitetom ISO 

9001:2008, sistemom 

upravljanja zaštitom 

životne sredine ISO 

14001:2004 i sistemom 

upravljanja zdravljem i 

bezbednošću na radu 

OHSAS 18001:2007. 

Ponuđač je  duzan da za 

svetiljke predviđene 

projektom, dostavi 

pomenute proizvođačke 

sertifikate, kao i opisom 

tražene sertifikate za svu 

opremu koju nudi. 

Ukoliko se tip koji se nudi 

razlikuje od onog 

predviđenog ovim 

tenderom, ponuđač je 

dužan prilikom predaje 

svog tehničkog rešenja 

Investitoru da dostavi 

urađene proračune  u 

sofverskom paketu Dialux 

ili Relux ili odgovarajuci 
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sa evropskim standardom o 
sigurnom i pravilnom radu, da ima 
ENEC oznaku. Svetiljka treba da je 
usklađena sa evropskim 
direktivama koji važe za proizvode, 
da ima CE znak. Svetiljka i 
predspojna sprava moraju biti od 
istog i od svetski renomiranog 
proizvođača. Projektor je 
odgovarajući tipu Philips CoreLine 
Tempo Large BVP125 LED120-
4S/740 S. 

3.8. 

tip S5 

Nadgradna svetiljka tipa daunlajter 
širokosnopne optike (135 stepeni) 
izrađena u LED tehnologiji 
predviđena za montažu na plafon 
za osvetljenje hodnika spoljašnjeg 
prečnika fi219 i visine 50mm. 
Kućište svetiljke je od aluminijuma 
obojenog u belu boju RAL9016, 
dok je optika i reflektor svetiljke 
napravljena od polikarbonata. 
Stepen mehaničke zaštite je IP20, 
a otpornost na udar je IK02, dok je 
strujna klasa I. Svetiljka se 
isporučuje u kompletu sa LED 
modulima sa bojom svetlosti 
4000K, elektronskim predspojnim 
uređajima i indeksom reprodukcije 
boje Ra80. Efikasnost min 71lm/W, 
inicijalni fluks sistema je 2000lm. 
Maksimalna snaga sistema je 28W. 
Vreme za koji svetlosni fluks padne 
na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 
sati, dok je vreme dok padne na 
80% 30.000 sati. Maksimalno jedan 
posto drajvera će biti neispravno 
posle 5.000 sati. Temperaturni 
opseg rada svetiljki je od 0 do +35 
stepeni celzijusa. Svetiljka ima 
masu od 0,8 kg. Svetiljka treba da 
je usklađena sa evropskim 
direktivama koji važe za proizvode, 
da ima CE znak. Svetiljka je tipa 
Philips CoreLine SlimDownlight 
DN135C LED20S/840 PSU II WH. 

Proizvođač svetiljki treba 

da posluje u skladu sa 

sistemom upravljanja 

kvalitetom ISO 

9001:2008, sistemom 

upravljanja zaštitom 

životne sredine ISO 

14001:2004 i sistemom 

upravljanja zdravljem i 

bezbednošću na radu 

OHSAS 18001:2007. 

Ponuđač je  duzan da za 

svetiljke predviđene 

projektom, dostavi 

pomenute proizvođačke 

sertifikate, kao i opisom 

tražene sertifikate za svu 

opremu koju nudi. 

Ukoliko se tip koji se nudi 

razlikuje od onog 

predviđenog ovim 

tenderom, ponuđač je 

dužan prilikom predaje 

svog tehničkog rešenja 

Investitoru da dostavi 

urađene proračune  u 

sofverskom paketu Dialux 

ili Relux ili odgovarajuci. 

  

 

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  

 Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у 

обрасцу структуре цена. 

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу 

структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне 

документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни 

број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити 

наведени критеријуми. 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица: 

   

 


