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К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А  
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца:  Град Нови Пазар  . 

Адреса наручиоца:  Стевана Немање бр.2     . 

Матични број :  07192061   . 

ПИБ:  104004496    

Шифра делатности:  8411    

Интернет страница наручиоца:  www.novipazar.rs     . 

Врста наручиоца:  орган локалне самуправе   . 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, 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.  404-102/18   су радови. 

  

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 или служба 

Лице (или служба) за контакт:[Радивоје Јелесић], 

е-mail адреса (или број факса): [javnenabavke@novipazar.org.rs]. 

 

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

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25  дана, с тим што тај рок не 

може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.  
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:404-102/18  је извођење радова 

на Радови на реконструкцији зграде „Гимназије“ у Новом Пазару  . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45454000 – радови на реконструкцији 

 

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, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

1. Врста радова 

Радови на реконструкцији зграде „Гимназије“ у Новом Пазару 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. 

 

 

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

  

 Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким 

производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног 
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стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у 

техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да 

предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да 

докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.  

 Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, 

патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или 

одговарајуће“.  

 Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима 

материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и 

достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу 

о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати 

редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.  

 

 Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део 

понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 

 

 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, 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.  

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, 

понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке 

(престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља 

на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.  

 Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и 

произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност 

Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или 

материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком 

техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се 

технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.  

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у 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. 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, 

у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени 

у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу 

врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у 

складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима. 

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач 

радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао 

Записник о примопредаји радова. 

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 

односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од 

општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско 

занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за 

праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку 

предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 

обавеза је Фарук Суљевић, телефон: 0659011053. 
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4. Рок за извођење радова 

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

од  150 стопедесет) 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. Место извођења радова  

(Град Нови Пазар, «Гимназија» ул.Бука Караџића бб) 

 

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

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, 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,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним 

за обилазак локације.  

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  

javnenabavke@novipazar.org.rs , 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:  Радивоје Јелесић телефон  0648907315   . 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају 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). 
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

А.)  Предмер и предрачун грађевинских и грађевинско занатских радова за извођење 

радова на реконструкцији за замену столарије на ,,ГИМНАЗИЈИ,, у Новом Пазару 

 
A.) Демонтажни радови 

Поз Опис позиције Јед мере Количина Јед.цена Укупно 

  

Демонтажа постојеће спољашње и 

унутрашње столарије. У цену урачуната 

демонтажа и транспорт до депоније. 

Обрачун по комаду.  

   
  

1 

Пажљива демонтажа металних прозора преко 
3 м2 на учионицама. Демонтиране прозоре 
склопити,утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду. 

ком. 48 
  

2 

Пажљива демонтажа металних светларника 
од  
кутијастих профила са испуном од стакла 
 преко 3 м2 који се налазе у ходницима на 
спратовима.Демонтиране светларнике 
склопити,утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор.Обрачун по 
комаду. ком. 25 

  

3 

Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених 
врата до 4 м2.Демонтирана дрвена врата 
склопити,утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. 
.Обрачун по комаду. ком. 25 

  
  Свега демонтажни радови :     

   

Б.) Грађевинско - занатски радови 
            

Поз Опис позиције Јед мере Количина Јед.цена Укупно 

1 

Израда и постављање застакљених ПВЦ 

прозора. Конструкција штока и фиксних 

делова је од квалитетних 

нерециклираних ПВЦ профила. Прозоре 

израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-

а беле боје са мин.шестокоморним 

системом профила мин.дебљине 

профила 70 мм. са ојачаним челичним 

нерђајућим профилима, по шеми 

столарије и детаљима. Прозоре 

дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом, вулканизованом на угловима. 

Оков и боја прозора по избору 

пројектанта. Стакло - равно 

нискоемисионо ТЕРМОПАН 4+16+4 мм. 

пуњено аргоном. Прозоре израдити 

према захтеваном коефицијенту пролаза 
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топлоте маx. Уф=1,3W/м2к. Крила 

опремити са свим потребним оковом по 

јус-у, за отварање према шеми. 

Унутрашње прозоре застаклити ФЛОТ 

стаклом 4+12+4 мм. и дихтовати трајно 

еластичном ЕПДМ гумом, 

вулканизованом  на угловима. Сви 

елементи прозора и прозор морају бити 

атестирани на потпуно дихтовање и 

отпорност на ветар, као и све према 

СРПС прописима за овај материјал и 

радове. У ове радове улази набавка и 

израда унутрашње ПВЦ окапнице и 

спољашње металне окапнице дубине до 

30 цм. и обрада шпалетни. Монтажа 

спољне окапнице ( Окапница мора бити 

увучена у подпрофил новог прозора, да 

би се спречио продор воде, никако 

шрафити или учвршћивати поп нитнама 

и користити било какав премаз или 

силикон ).Обрада шпалетни пластичним 

малтером (Бавалит)ваљањем. Врста и 

боје по избору пројектанта. Подлога 

мора бити здрава и сува. Подлогу 

очистити и импрегнирати изолационом 

масом, ради боље везе. Нанети 

молерском четком у једном слоју, а ако 

подлога јако упија премазати два пута. 

На осушену подлогу нанети малтер, 

направљен и добро измешан да се 

добије једнолична и конзистентна маса. 

Пластични малтер нанети глетелицом и 

структуру извући ваљком. Дебљина 

нанетог слоја мора бити једнака 

дебљини, односно величини зрна у 

пластичном малтеру. Отворе и друго 

заштитити ПВЦ фолијом што улази у 

цену. Инвеститор задржава право 

провере квалитета профила и прозора 

комплет,а све то о трошку извођача, и 

мере се узимају на лицу места. Обрачун 

по комаду. 

П 1 400 X 160 цм. ком. 48 
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Израда и постављање застакљених ПВЦ 

светларника. Конструкција штока и 

фиксних делова је од квалитетних 

нерециклираних ПВЦ профила. 

Светларнике израдити од 

високоотпорног тврдог ПВЦ-а беле боје 

са мин.шестокоморним системом 

профила мин.дебљине профила 70 мм. 

са ојачаним челичним нерђајућим 

профилима, по шеми столарије и 

детаљима. Светларнике дихтовати трајно 

еластичном ЕПДМ гумом, 

вулканизованом на угловима. Оков и 

боја светларника по избору пројектанта. 

Стакло - равно нискоемисионо 

ТЕРМОПАН 4+16+4 мм. пуњено аргоном. 

Светларнике израдити према захтеваном 

коефицијенту пролаза топлоте маx. 

Уф=1,3W/м2к. Крила опремити са свим 

потребним оковом по јус-у, за отварање 

према шеми. Унутрашње светларнике 

застаклити ФЛОТ стаклом 4+12+4 мм. и 

дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом, вулканизованом  на угловима. 

Сви елементи светларника и светларник 

морају бити атестирани на потпуно 

дихтовање и отпорност на ветар, као и 

све према СРПС прописима за овај 

материјал и радове. У ове радове улази 

набавка и израда унутрашње ПВЦ 

окапнице и спољашње металне окапнице 
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2 

дубине до 30 цм. и обрада шпалетни. 

Монтажа спољне окапнице ( Окапница 

мора бити увучена у подпрофил новог 

прозора, да би се спречио продор воде, 

никако шрафити или учвршћивати поп 

нитнама и користити било какав премаз 

или силикон )Обрада шпалетни 

пластичним малтером 

(Бавалит)ваљањем. Врста и боје по 

избору пројектанта. Подлога мора бити 

здрава и сува. Подлогу очистити и 

импрегнирати изолационом масом, ради 

боље везе. Нанети молерском четком у 

једном слоју, а ако подлога јако упија 

премазати два пута. На осушену подлогу 

нанети малтер, направљен и добро 

измешан да се добије једнолична и 

конзистентна маса. Пластични малтер 

нанети глетелицом и структуру извући 

ваљком. Дебљина нанетог слоја мора 

бити једнака дебљини, односно 

величини зрна у пластичном малтеру. 

Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом 

што улази у цену. Инвеститор задржава 

право провере квалитета профила и 

светларника комплет,а све то о трошку 

извођача и мере се узимају на лицу 

места. Обрачун по комаду. 

    
  

СВ 1 380 X 310 цм. ком. 18 
  

СВ 2 400 X 200 цм. ком. 3 
  

СВ 3 300/200 + 100/300 цм. ком. 1 
  

СВ 4 300 X 200 цм. ком. 1 
  

СВ 5 400 X 200 цм. ком. 1 
  

СВ 6 200/200 + 100/300 цм. ком. 1 
  

3 

Израда и монтажа сувомонтажних пуних 
унутрашњих дрвених врата без надсветла 
фарбана полиуретаном са дефинисаном рал 
бојом РАЛ 9010 и первајз лајсном. Крила 
врата су дуплошсперована и обојена. 
Уградити и прелазне алуминијумске лајсне јер 
постоји  могућност разлике у подовима и из 
тог разлога треба предвидети уградњу 
прелазне алуминијумске лајсне. Уграђивање 
врата извршити заједно са слепим 
довратницима у свему према шеми и опису 
столарије и мере се узимају на лицу места. У 
цену улази И крпљење након уградње 
(стиродур,лепак,мрежица,глет и боја).Обрачун 
радова по комаду. 

   
  

В 1 100 X 210 цм. ком. 25 
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  Свега грађевинска столарија :     
     

  
 

      

 А .) ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ :     

 Б .) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ:     

 И. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА     

     
 

     УКУПНО ( А + Б ) :       
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Б.)  Предмер и предрачун грађевинских и грађевинско занатских радова за извођење 

радова на реконструкцији на  спољњем уређењу фасаде на ,,ГИМНАЗИЈИ,, у Новом 

Пазару 

А.) Демонтажни радови 

Поз Опис позиције Јед мере Количина Јед.цена Укупно 

1 

Демонтажа олука, олучних вертикала,  и 
других елемената. Лимарију демонтирати, 
упаковати, утоварити у камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор удаљену до 
15 км. Обрачун по м1 

м1 370 
    Свега демонтажни радови :     

   

Б.) Фасадерски радови 

Поз Опис позиције Јед мере Количина Јед.цена Укупно 

1 

Израда и монтажа лежећих олука од 
поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 
33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати 
нитнама, једноредно са максималним 
размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 
40%. Држаче лежећих олука урадити од 
поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са 
предње стране олука нитнама 0 4 мм, на 
размаку до 80 цм."Обрачун по м1 м1. 270 

  

2 

Израда и монтажа висећих полукружних олука 
од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 
25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0,60 мм. 
Олуке спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3 цм и летовати 
калајем од најмање 40%. Држаче висећих 
олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм 
и нитовати са предње стране олука нитнама 0 
4 мм, на размаку до 80 цм."Обрачун по м1 м1. 100 

  

3 
 Израда кровне окапнице од поцинкованог 
лима, развијене ширине 0,50 мм. Обрачун по  
м1.                            м1. 260 

  

4 

Фасада треба да је отпорна на удар, ветар, на 
микробиолошка загађења (буђ и алге), са 
ниским нивоом абсорпције воде и виско 
паропропустљивошћу. Фасадни систем треба 
да испуни захтеве ватроотпорности у складу 
са главним пројектом заштите од пожара. 
Израдити фасаду по следећем : - Камена вуна 
тврдо пресована д = 10 цм., класе негоривости 
А1, густине 130-160 кг/м3, около прозора 
шпалетне д=2 цм. силикатна мрежица од 
стаклених влакана од 145-160 г/м2, 
двокомпонентни лепак за лепљење и 
малтерисање у два наноса,пластични типлови 
мин л= 11 цм.са капом. около отвора 
пластични угаони профили и завршна обрада 
силиконско-силикатне фасаде у боји по избору 
пројектанта. Обрачун све комплет по м2.У 
јединичну цену улази и потребна фасадна 
скела м2 2300 
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5 

Опшивање надстрешнице то јест еркера плоче 
изнад приземља са равним пластифицираним 
челичним лимом, развијене ширине 0,62 мм. 
Обрачун по м2. 

 
 
     
     м2 

 
 
           
           60 

 

 
 

  Свега фасадерски  радови :       

  

                  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А .) ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ : 

 Б.) ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

    УКУПНО ( А + Б ) : 
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Ц.)  Предмер и предрачун грађевинских и грађевинско занатских радова за извођење 

радова  на   санацији изолације на равном крову у атријуму школе ,,ГИМНАЗИЈА,, у 

Новом Пазару 

Поз Опис позиције Јед мере Количина Јед.цена Укупно 

1 

ПАРНА БРАНА  
Парна брана. На постојећој подлози поставити 
ПЕ фолију. 
Обрачун по м² развијене површине 
реализоване позиције.    Кров 

м2 250 
  

2 

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА РАВНОГ КРОВА 
ХОРИЗОНТАЛНЕ ПОВРШИНЕ  (слој 04) 
Термоизолација. Изолациони материјал на 
Самоносивој лако изолационој незапаљивој 
плочи од камене вуне ватро и водонепробојне 
типа урса фдп 1 или слично и одговарајуће 
равномерне густине по целој дебљини плоче, 
притисне чврстоће 100 кПа при 10 % сабијању, 
за топлотну, звучну заштиту. На парну брану 
поставити плоче ЕПС-а у слојевима, тако да 
сваки наредни слој буде смакнут у односу на 
претходни.  
Обрачун по м² реализоване површине. 

м2 250 
  

 
 

    

  

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА  
Набавка и уградња синтетичке ПВЦ кровне 
мембране дебљине 1,5 мм за равне 
непроходне кровове. 

   
  

3 

На Самоносивој лако изолационој 
незапаљивој плочи од минералне стаклене 
вуне ватро и водонепробојне типа урса фдп 1 
или слично и одговарајуће положити 
хидроизолациону  мембрану 
типа "Цосмофин ФГ” Преклоп мембране је 12 
цм. . Мембрана се фискира за бетонску 
подлогу “Ејот” фиксерима ,а затим се преклоп 
“вари”,спаја топлим ваздухом. Преклоп 

урачунат у цену хоризонталне површине 
крова. м2 250 

   ВЕРТИКАЛНЕ ПОВРШИНЕ      
 ОБРАДА АТИКА     

4 

Хидроизолације унутрашњих вертикалних и 
"чеоних" површина ободних зидних атика. 
Позицијом обухватити развијену површину 
(вертикална од хоризонталне кровне 
површине + обрада хоризонталног канта 
атике). Очекивана развијена површина је до 
30 цм. м1 32 
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5 

ПРОДОРИ 
Извршити обраду продора кроз атику 
уградјивањем фазонског сливника. 
Обрачун по комаду реализоване позиције. 

ком. 4 
   

 

     

  Свега изолатерски радови  :     
        

                   РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

  Свега изолатерски радови  :     
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Д.)  Предмер и предрачун грађевинских и грађевинско занатских радова за извођење 

радова на реконструкцији на  санацији столарске радионице ,,ГИМНАЗИЈА,, у Новом 

Пазару 

  

               А.) Грађевинско -занатски радови 

Поз Опис позиције Јед мере Количина Јед.цена Укупно 

1 

Израда пердашене цементне кошуљице, 
дебљине 3-5 цм. Подлогу пре наношења 
кошуљице очистити и опрати. Малтер за 
кошуљицу справити са просејаним шљунком 
“јединицом“, размере 1:3. Горњу површину 
кошуљице равно испердашити и неговати док 
не очврсне.У цену улази и тврдо пресовани 
стиропор од 2 цм. Обрачун по м2. 

м2 126 
  

2 

Постављање подних керамичких плочица, 
димензија 20x20 цм. Плочице И класе лепити 
лепком за плочице,  у слогу по избору 
пројектанта. Подлогу претходно припремити и 
полагање извести равно. Постављене плочице 
фуговати и под очистити. У цену улази и 
набавка плочица. Обрачун по м2 м2 126 

  

3 

 Израда и монтажа кровне конструкције од 
резане грађе димензија према детаљима из 
пројекта,са целокупним материјалом и 
оковом.Обрачун од м2.(хоризонталне 
пројекције) м2 195 

  

4 

 Покривање крова трапезастим поцинкованим 
пластифицираним лимом  ТР 40/230 дебљине 
0,50 мм. у боји по избору пројектанта. 
Покривање извести по пројекту, детаљима и 
упутству произвођача и пројектанта.Обрачун 
од м2. м2 195 

  

5 

 Посно бојење зидова и плафона са 
глетовањем и свим потребним 
предрадњама.Урадити акрилисање спојева на 
местима уградње нових врата и прозора. 
Обрачун по м2. м2 500 

        

  Свега грађевинско-занатски радови  :       
       

                   РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

  Свега грађевинско-занатски радови  :       
  

Е.)  Предмер и предрачун грађевинских и грађевинско занатских радова за извођење 

радова на реконструкцији на  санацији учионица и мокрих чворова ,,ГИМНАЗИЈА,, у 

Новом Пазару 

     

               А.) Демонтажни радови    
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Поз Опис позиције Јед мере Количина Јед.цена Укупно 
  

Демонтажа постојећих подних облога у 
учионицама и мокрим чворовима. У цену 
урачуната демонтажа и транспорт до 
депоније. Обрачун по м2.  

    

1 

Пажљива демонтажа и скидање ПВЦ пода 
(виназ). Подлогу   то јест све слојеве заједно са 
цементном кошуљицом скинути до 
бет.конструкције. Виназ скинути,упаковати, 
утоварити у камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор удаљену до 15 км. 
Обрачун по м2 пода. м2 1773 

  

2 

Пажљива демонтажа и скидање ПВЦ (виназ) 
подних лајсни.Лајсне скинути,упаковати, 
утоварити у камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор удаљену до 15 км. 
Обрачун по м1 лајсни. 

м1 637 
  

3 

Пажљива демонтажа подних и зидних 
керамичких плочица, постављених у 
цементном малтеру. Плочице и подлогу  све 
слојеве заједно са кошуљицом скинути до 
бет.конструкције као И све слојеве са зидова 
то јест малтер . Плочице очистити од малтера 
и сложити. Шут изнети, утоварити у камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор 
удаљену до 15 км. Обрачун по м2 . м2 581 

  

4 

Пажљива демонтажа плафона од трске и 
летви.Плафон демонтирати, очистити, 
сложити по врсти, упаковати, утоварити у 
камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор удаљену до 15 км.Шут 
прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 плафона 

м2 2300 
  

  Свега демонтажни радови :     
    

 

 

 

 

 

              Б.) Подополагачки радови 

Поз Опис позиције Јед мере Количина Јед.цена Укупно 
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1 

Набавка и уградња ПВЦ подне облоге типа 
Герфлор Таралаy инитиал ролна 2 м. д = 2 мм. 
односно Мастерфлоор, Таркетт, Мегапод или 
слично и одговарајуће, намењене за школске 
учионице и са свим пратећим материјалом. 
Предвидети :  -Прајмерисање битуменске 
подлоге предпремазом типа Узин ПЕ 630 
(500гр/м2) или сл. - изливање равнајуће масе 
типа Исомат Флоwцрете 3-30 или сл. у 
дебљини од 3-4 мм. - Смањивање висинске 
разлике на улазу у учионице репаратурном 
масом типа Узин нц 182 или сл.  - 
Полагање,украјање и лепљење подне подлоге 
целом површином пода лепилом типа Узин КЕ 
478 или слично И одговарајуће. - Варење 
спојева ролни ПВЦ електродом."Обрачун све 
комплет по м2 са свим слојевима подне 
облоге и према тој врсти радова. м2 1773 

  

2 

Набавка и уградња ПВЦ виназ лајсни дуж 
зидова то јест  извести холкер висине 10 цм. са 
заобљеним  прелазом. Ценом обухватити  и 
постављање форматизера за израду холкера, 
као и постављање завршне капе дуж холкера. 
Виназ лајсне залепити одговарајућим лепком 
преко већ припремљене суве подлоге. Врста и 
дезен лајсни по избору пројектанта. Обрачун 
по м1. м1 637 

  

3 

Израда хидроизолације мокрих чворова преко 
бетонске подлоге, двокомпонентним 
полимерним материјалом Изолит ПОЛИФЛЕX 
,, Драмин ,,Земун. или слично и одговарајуће. 
Бетонску подлогу припремити да буде чиста, 
одмашћена и без пукотина. Масу за 
премазивање припремити мешањем течне и 
прашкасте компоненте, и уградити у року  од 
20-30 минута. Четком нанети први слој и 
утиснути мрежицу.После сушења, 6-8 х, нанети 
други слој и утиснути другу мрежицу. 
Завршни, трећи, слој нанети после 6-8 х. 
Изолит ПОЛИФЛЕX је отпоран на УВ зраке, 
високе и ниске температуре. Боја по избору 
пројектанта.. Обрачун по м2. м2 102.5 

  

4 

Постављање подних керамичких плочица, 
димензија 20x20 цм. Плочице И класе лепити 
лепком за плочице,  у слогу по избору 
пројектанта. Подлогу претходно припремити и 
полагање извести равно. Постављене плочице 
фуговати и под очистити. У цену улази и 
набавка плочица као и набавка и уградња АЛУ 
угаоних лајсни. Обрачун по м2 м2 102.5 
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5 

Постављање зидних керамичких плочица, 
димензија 20x20 цм. Плочице И класе лепити 
лепком за плочице,  у слогу по избору 
пројектанта. Подлогу претходно припремити и 
полагање извести равно. Постављене плочице 
фуговати и под очистити. У цену улази и 
набавка плочица као и набавка и уградња АЛУ 
угаоних лајсни. Обрачун по м2 м2 478.62 

  

6 

 Посно бојење зидова и плафона са 
глетовањем и свим потребним 
предрадњама.Урадити акрилисање спојева на 
местима уградње нових врата и прозора. 
Обрачун по м2. м2 8000 

  

7 

Израда спуштеног плафона са челичном 
потконструкцијом и облагање гипс картонским 
плочама ГКБ 12,5 мм, систем типа Кнауф Д112 
или Армстронг или слично И одговарајуће. 
Двоструку потконструкцију израдити од 
носивих и монтажних поцинкованих профила 
ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за 
носиви плафон и обложити гипс картонским 
плочама, по пројекту и упутству произвођача. 
Саставе обрадити глет масом и бандаж 
тракама по упутству пројектанта. Припремити 
за молерај. У цену улази и радна 
скела.Обрачун по м2 м2 2300 

  

8 

Набавка и уградња минералне вуне д= 5 
цм,преко АБ таванске плоче са претходним 
постављањем ПВЦ фолије. Обрачун по м². м2 1150 

  

9 

Израда нове пердашене цементне кошуљице, 
дебљине 3-5 цм у учионицама и мокрим 
чворовима. Подлогу пре наношења кошуљице 
очистити и опрати. Малтер за кошуљицу 
справити са просејаним шљунком 
“јединицом“, размере 1:3. Горњу површину 
кошуљице равно испердашити и неговати док 
не очврсне.У цену улази и тврдо пресовани 
стиропор од 2 цм. Обрачун по м2. м2 1875.5 

         

  Свега грађевинско-занатски радови  :       
       

                   РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

      

 А .) ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ :    
  Б.) ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНА. РАДОВИ    

       
     УКУПНО ( А + Б ) :       
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                              Предмер и предрачун грађевинских и грађевинско – занатских радова 

                                        при извођењу радова на реконструкцији школе 

                                                 ,, ГИМНАЗИЈА ,, у Новом Пазару 

 

 

А.) Грађевинско-занатски радови  -  Столарија         

Б.) Грађевинско-занатски радови  -  Фасада         

Ц.) Грађевинско-занатски радови  -  санација изолације на 
равном крову у атријуму школе  

 

Д.) Грађевинско-занатски радови  - санација Столарске 
радионице      

 

Е.) Грађевинско-занатски радови  - санација мокрих ћворова и 
ућионица школе                                

 

  

Укупно :  А + Б + Ц + Д + Е    без ПДВ  - а ( РСД ) :  
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6.6.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

Инвеститор:ГРАД НОВИ ПАЗАР 

Објекат: САНАЦИЈА  И ЗАМЕНА РАДИЈАТОРА И ЦЕВИ   
ШКОЛА ГИМНАЗИЈА  НОВИ ПАЗАР ИДП МАЈ 17 П01/2017 

  

ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН НОВИ ПАЗАР 

  
Опис радова 

Јед. 
мере 

Коилч
ина 

  Износ 

  

1 
РАДОВИ НА ПОСТОЈЕЋОЈ ИНСТАЛАЦИЈИ 

  

  

1 

Демонтажа постојећих радијатора. 
Радијатори су ливени са 4 стуба висине 

900мм. Број ребара од 6 до 35 по 
радијатору Одлагање на плац 

инвеститора. ком 82     

2 

Демонтажа постојећих радијатора. 
Радијатори су панелни . Тип 22 дужине 

1600мм Одлагање на плац инвеститора. 
ком 10     

3 

Демонтажа постојећих радијатора. 
Радијатори су панелни . Тип 22 дужине око 
1200мм висине 900мм Одлагање на плац 

инвеститора. 
ком 4     

4 

Демонтажа постојеће мреже димензија од 
6/4” до 3”. Мрежа је изолована у кизелгур 

изолацији. Одлагање на плацу 
инвеститора. По м1 м1 160     

5 

Демонтажа постојеће мреже димензија од 
1/2” до 2”. Мрежа је делимично изолована 

у ал- минерал изолацији а већином 
неизолована. Одлагање на плацу 

инвеститора. По м1 м1 800     

6 

Демонтажа постојећеваздушне  мреже 
димензија од 3/8”.  Одлагање на плацу 

инвеститора. По м1 м1 160     

7 

Одсецање и демонтажа постојећих 
отворених експанзионих судова, величине 

1500 лит и одлагање на плацу 
инвеститора. Суд се налази на 3 спрату 

објекта на посебној конструкцији. Уклонити 
и носећу конструкцију у оквиру ставке. Ком 1     
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8 

Демонтажа постојеће регипс изолације 
испод палфона у приземљу ради приступа 

због демонтаже и монтаже цевовода.  
м2 50     

9 

Испорука и уградња регипс плоча са 
додавањем недостајуће или оштећене 

конструкције. Обрада и враћање у 
предјашње стање. м2 50     

10 

Демонтажа постојећег експанзионог суда 
из котларнице. Суд је запремине 2000 лит.  
Постојеће водове до котлова прилагодити 

новом суду.Одлагање на плацу 
инвеститора. 

Ком 1     

11 

Демонтажа постојећих сигурносних 
вентила са опругом и скидање са котлова 

и одлагање на плацу инвеститора  вентили 
су  ДН 50 за притисак до 2,8 бара. Ком 5     

12 

Санирање оштећења на згради насталих 
због демонтажа и монажа цеви и 

радијатора. Затварање сувишних отвора  и 
обрада вишкова отвора. Око цеви ставити 
рол папир а остало закрпити градјевински. 
Добро изравнато без кречења. Паушално Ком 1     

            

Свега радови на постојећој инсталацији   

            

2 ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР         

  

1 

Испорука и уградња ЧЕЛИЧНИХ 
ПАНЕЛНИХ  радијатора , комплет са 
држачима и осталим прибором.У цену 
улази све што је потребно за комплетно 
постављен радијатор.  одзрацни цеп на 
свим радијаторима. Радијатори у 
топловодном систему 80/60 Ц морају 
имати снагу од 1651 Wатт по м1          

1.1 ТИП 600/22     дузине:400 ком 9     

1.2 ТИП 600/22     дузине:600 ком 30     

1.3 ТИП 600/22     дузине:800 ком 5     

1.4 ТИП 600/22     дузине:1000 ком 48     

1.5 ТИП 600/22     дузине:1200 ком 54     

1.6 ТИП 600/22     дузине:1400, ком 20     

1.7 ТИП 600/22     дузине:1600, ком 12     

      178     
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2 

Испорука и уградња радијаторских вентила са 
термостатском главом. Угаони или равни, 
према потреби. Тyп  АНТИВАНДАЛ, 
ХЕРТЗЦУЛЕС  или одговарајући другог 
производјача.    ДН 15 ком 181     

2.1 

спорука комплета алата за монтажу и 
подешавање 
 Антивандал термостских глава,  
Алат се састоји од: 
- инбус кључа,  
-алат за деблокаду и намештање жељене 
вредности и  
-алат за монтажу термостатске главе.  
Све компатибилно испорученим антивандал 
термостатским главама. ком 2     

3.0 

Испорука и уградња радијаторских навијака. 
Навијци су затварајући и никловани. Тyп  
Цомап, ХЕРЦ  или одговарајући другог 
производјача.              ДН 15 ком 181     

4.0 

Испорука и уградња славина за празњење 
радијатора. 
 Славине  су са прикључком  за  црево 1/2" ДН 
15 ком 70     

  
Свега ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР: 

  

      

3 
ЦЕВОВОД И АРМАТУРА 

  

1.0 

Испорука и уградња челичних бешавних 
цеви за топлу воду по 

( СРПС ЕН 10216-1 у квалитету П235 ТР 1 
) 

За потребни материјал за спајање, 
прицврсцивање, носење, цврсте тацке, 
клизне тацке, радне гасове, розетне и 

цауре за пролаз, односно фитинг. Цеви се 
дају оцисцене од корозије и двоструко 

минизиране   2134     

1.2 ДН 15    21 * 2.3 мм м 1200     

1.3 ДН 20   26.9 * 2.6 мм м 500     

1.4 ДН 25   33.7 * 2.6 мм м 160     

1.5 ДН 32   42.4 * 2.6 мм м 96     

1.6 ДН 40   48.3 * 2.6мм м 42     

1.7 ДН 50   60.3 *2.9мм м 24     

1.8 ДН 65   76.1 *2.9 мм м 112     

            

2 

Испорука кугластих  вентила  СА 
ИСПУСТОМ са обе стране унтрашњи 

навој. ОБАВЕЗНО ХОЛЕНДЕРСКИ 
  НП 6         

2.1 ДН 15 ком 20     
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2.2 ДН 20 ком 30     

2.3 ДН 25 ком 30     

2.4 ДН 32 ком 4     

3.0 

Испорука и уградња уредјаја за 
одржавање притиска у инсталацији 
централног грејања  са „диктир пумпом 
“Тип ДСУ 4  Запремина суда В= 800 лит , 
за топлотни капацитет до 1200 кW. 
Одржавање притиска на 2 – 4 бара. 
Комплет са електро орманом и повезаним 
системом суда. Суд се прикључује на 
месту где је прикључен постојећи 
компресор који се уклања што улази у ову 
ставку... Прикључак на водоводну мрежу 
обухваћен овом ставком. 
 Производ Феникс ББ Ниш или  са 
еквивалентним техничким 
карактеристикама другог производјача . ком 1     

4.0 
Испорука и уградња сигурносног вентила.  
Вентил је са ОПРУГОМ за 
Притисак издувавања 2.8бара.        ДН 50 

ком 4     

5.0 

Подешавање постојеће аутоматике типа 
Ховал топтроник за 4 грејна круга и 2 круга 
заштите хладног краја котла. Подразумева 
се рад овлашћеног сервиса за аутоматику. 
Комплет са обуком руковалачког особља и 
пуштања у функцију. 

ком 1 0 0 

  Свега ЦЕВОВОД И АРМАТУРА:   

4 ИЗОЛАЦИЈА И БОЈЕЊЕ   

  

1.0 

Изолација нове цевне мреже у котларници 
и у простору угљаре. Ради се изолација од 
минералне вуне у ринфузу, дебљине 50мм 
са добрим набијањем испод лима. Ал лим 

дебљине 0,5мм. м2 40     

2.0 

Изолација нове цевне мреже у деловима  
заштићеним регипс изолацијом. Ради се 
изолација од минералне вуне у ролни, 
обавијеној мрежастом паропропусном 
фолијом, добро увезаном пластичним 

везама погодне дужине. м2 20     

3.0 

Бојење видних делова цеви и опреме  
радијатор лаком у два премаза, Боја по 

избору инвеститора. 
м 1850     

  Свега изолација и бојење         
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5 
ОСТАЛИ РАДОВИ 

        

  

1 Унутрашњи транспорт материјала и алата  паушал 1     

2 

Испитивање инсталације на чврстоћу на 
притисак  до 4 бара паушал 1     

3 Топла проба са погоном паушал 1     

4 
Обука руковалачког особља у трајању од 3 
дана паушал 1     

5 

Израда упутства за руковање и одржавање 
са шемом инсталације у котлари , формат 
А1 урамљено и устакљено.  паушал 1     

6 

Достава атестне документације, техничких 
књига од производјача опреме и гарантних 
листова паушал 1     

7 израда пројекта изведеног објекта паушал 1     

  
Свега остали радови: 

        

  

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА- машински радови         

            

      
1 

РАДОВИ НА ПОСТОЈЕЋОЈ 
ИНСТАЛАЦИЈИ         

2 ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР         

3 ЦЕВОВОД И АРМАТУРА         

4 ИЗОЛАЦИЈА И БОЈЕЊЕ         

5 ОСТАЛИ РАДОВИ         

            

  УКУПНО СВИ РАДОВИ         

  ПДВ 20%   
20     

  УКУПНО СВИ РАДОВИ + ПДВ         

Нови Пазар НОВЕМБАР  2018  године       
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4.6.6. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

ГИМНАЗИЈА У НОВОМ ПАЗАРУ 
ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ  

      

    Поз Назив  ЈМ Кол. Јед.цена  
рада 

Укупно  

            

1. ДЕМОНТАЗНИ РАДОВИ         

1. Демонтаза постојецих светиљки у 
објекту ком 346.00 

  2. Демонтаза постојецих прекидаца И 
прикљуцница у објекту ком 221.00 

  3. Демонтаза постојецих разводних 
табли у објекту ком 3.00 

          
    Укупно     

          
  2. ГРАДЈЕВИНСКИ РАДОВИ     

  1. Трасирање, ручни ископ рова за 
каблове у земљи ИИИ категорије 
димензије 40x80цм, постављање 
постељице на дну рова од 
ситнозрнасте земље у два слоја од по 
10цм испод и изнад кабла са 
затрпавањем рова после полагања 
кабла уз набијање ископане земље у 
слојевима.  м 60.00 

  2. Разбијање асфалта дебљине до 20цм 
и крпљење, доводјење у исправно 
стање тротоара или пута са 
претходном израдом тампона од 
шљунка и одношење шута на 
растојање до 5 км. м2 30.00 

  3. Испорука и полагање ПЕХД цеви Ø 
50мм за израду кабловске 
канализације у већ ископан ров са 
насипањем првог слоја песка и финим 
разастирањем. м 60.00 

  4. Изградња армираног  бетонског 
постоља за агегат 2 x 3 x 0,4 м од 
бетона марке МБ30 са свим потребним 
материјалом м3 2.40 

  5. Изградња кабловске сахте 1 x  1 x 1 м 
са металним поклопцем ком 1.00 

          
    Укупно     

          
  3. РАЗВОД КАБЛОВСКИХ РЕГАЛА     
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1. Набавка и монтажа перфорираних 
носача каблова бочне висине 60мм за 
полагање каблова електроенергетских 
инсталација. Носачи су са подним и 
бочним перфорацијама и повијеном 
горњом страном.  
Позиција обухвата сву неопходну 
опрему за монтирање (плафонске 
носаче са конзолама за стандардну 
монтажу, спојнице, рачве, заштитне 
прстенове и сл.) 
Слични типу:  "Обо Беттерманн"         

  200x60 м 20.00 
    100x60 м 20.00 
          
    Укупно     

          
  4. НАПОЈНИ И СИГНАЛНИ  КАБЛОВИ     

  1. Набавка и монтажа напојних каблова 
типа Н2XХ одговарајућег пречника и 
броја жила за напајање разводних 
орманаи. Каблови се полажу по 
перфорираним кабловским регалима.     

       Н2XХ-Ј 5x10мм2 м  70.00 
       Н2XХ-Ј 5x6мм2 м  300.00 
  2. Набавка и монтажа напојних И 

сигналних каблова типа ППОО 
одговарајућег пречника и броја жила 
за напајање разводног ормана И 
сигнализацију рада хидроцила . 
Каблови се полажу у ПВЦ цевима у 
кабловском рову     

       ППОО 4x6мм2 за напајање 
хидростанице  м  70.00 

       ППОО 5x2,5мм2 за сигнализацију 
рада хидростанице м  80.00 

          
    Укупно     

    

    5. РАЗВОДНИ ОРМАНИ         

  Напомена:У ормарима уградити 
опрему  према једнополној семи. 
Испод сваког елемента поставити 
натписну плоцицу. У разделнику 
оставити 30% резервног простора за 
накнадну уградњу опреме. Орман         

1. КПК         

а) спорука опреме  и  монтажа  у  фасади  
објекта кабловске прикључне кутије 
назначене са КПК(М), у свему према 
препорукама ЕДН за КПО 1, са 
уграђеним трополним растављачем-
осигурачем ИСФТ250 и осигураче 
200А. ком 1.00 
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б) 

Испорука опреме  и  монтажа  у  
фасади  објекта кабловске прикључне 
кутије назначене са КПК(Х), у свему 
према препорукама ЕДН за КПО 1, са 
уграђеним трополним растављачем-
осигурачем ИСФТ250 и осигураче 36А. ком 1.00 

  2 МРО         

  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 
1000x1000x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, 
комплетан везни прибор према 
спецификацији произвођача, приступ 
опреми са предње стране, приступ 
кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих 
називних струја..У орман уградити 
следецу опрему:                                                                         
ком 3 - шина за фазу од бакра Цу 30x5 
мм са одговарајућим бројем шафова 
М6x30                ком 1 - шина за нулу од 
бакра Цу 30x5 мм са одговарајућим 
бројем шафова М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 
30x5 мм са одговарајућим бројем 
шафова  М6x30                     1 ком - 
комакт прекидац ДПX 100                                        
1 ком -  5 А мерна група                                                        
3 ком -  струјни мерни трансформатори 
100/5             1 ком -  мерна летва                                                     
остали ситни монтазни материјал                                                       ком 1.00 

  3 ГРО         
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  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 
1000x1000x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, 
комплетан везни прибор према 
спецификацији произвођача, приступ 
опреми са предње стране, приступ 
кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих 
називних струја. У ормару уградити 
опрему  према једнополној семи. 
Испод сваког елемента поставити 
натписну плоцицу. У разделнику 
оставити 30% резервног простора за 
накнадну уградњу опреме. орман 
уградити следецу опрему:                                                                         
ком 3 - шина за фазу од бакра Цу 30x5 
мм са одговарајућим бројем шафова 
М6x30                ком 1 - шина за нулу од 
бакра Цу 30x5 мм са одговарајућим 
бројем шафова М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 
30x5 мм са одговарајућим бројем 
шафова  М6x30                     12 ком - 
трополни  расклопиви растављац-
дрисер СПX 100 комплет  са 
осигурацима                                                                                           
остали ситни монтазни материјал                           ком 1.00 

  3 РТ-П1     
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  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 550x600x250мм, 
за монтажу на зид, спољњи степен 
заштите ИП43, комплетан везни 
прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са 
предње стране, приступ кабловима са 
предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, 
одговарајућих називних струја. . орман 
уградити следецу опрему:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 
мм са одговарајућим бројем шафова 
М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 
15x5 мм са одговарајућим бројем 
шафова  М6x30               ком 1-  
трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 
ком 14 - аутоматски осигурач 16 А, 
крива Б ,Ицу=10кА  
ком 6 - аутоматски осигурач 10 А, 
крива Б,  Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         ком 1.00 

  4. РТ-П2         
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  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 550x600x250мм, 
за монтажу на зид, спољњи степен 
заштите ИП43, комплетан везни 
прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са 
предње стране, приступ кабловима са 
предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, 
одговарајућих називних струја. 
У.орман уградити следецу опрему:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 
мм са одговарајућим бројем шафова 
М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 
15x5 мм са одговарајућим бројем 
шафова  М6x30               ком 1-  
трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 
ком 7 - контактор.10А                                           
ком 18 - аутоматски осигурач 16 А, 
крива Б,  Ицу=10кА  
ком 14 - аутоматски осигурач 10 А, 
крива Б, Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         ком 1.00 

  5. РТ-СР         
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  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 550x600x250мм, 
за монтажу на зид, спољњи степен 
заштите ИП43, комплетан везни 
прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са 
предње стране, приступ кабловима са 
предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, 
одговарајућих називних струја. .У 
орман уградити следецу опрему:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 
мм са одговарајућим бројем шафова 
М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 
15x5 мм са одговарајућим бројем 
шафова  М6x30               ком 1-  
трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 
ком 6 - аутоматски осигурач  16 А, 
крива Б, Ицу=10кА  
ком 1 - трополни аутоматски осигурач  
16 А, крива Б, Ицу=10кА                                                                  
ком 4 - аутоматски осигурач 10 А, 
крива Б,  Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         ком 1.00 

  6. РТ-1         
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  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 550x600x250мм, 
за монтажу на зид, спољњи степен 
заштите ИП43, комплетан везни 
прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са 
предње стране, приступ кабловима са 
предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, 
одговарајућих називних струја. .У 
орман уградити следецу опр:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 
мм са одговарајућим бројем шафова 
М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 
15x5 мм са одговарајућим бројем 
шафова  М6x30               ком 1-  
трополни модуларни прекидац 0-1 63А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 63/0.5А 
ком 1 - контактор.10А                                           
ком 1 - трополни аутоматски осигурач 
20 А, крива Ц, Ицу=10кА                                                                  
ком 18 - аутоматски осигурач  16 А, 
крива Б, Ицу=10кА  
ком 1 - трополни аутоматски осигурач  
16 А, крива Б, Ицу=10кА                                                                  
ком 9 - аутоматски осигурач  10 А, 
крива Б,  Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         ком 1.00 

  7. РТ-2(1-2) 
        



34 

 

  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 550x600x250мм, 
за монтажу на зид, спољњи степен 
заштите ИП43, комплетан везни 
прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са 
предње стране, приступ кабловима са 
предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, 
одговарајућих називних струја. .У 
орман уградити следецу опрему:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 
мм са одговарајућим бројем шафова 
М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 
15x5 мм са одговарајућим бројем 
шафова  М6x30               ком 1-  
трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 
ком 25 - аутоматски осигурач  16 А, 
крива Б, Ицу=10кА  
ком 4 - аутоматски осигурач  10 А, 
крива Б,  Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         ком 2.00 

  8. РТ-2-3 
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  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 550x600x250мм, 
за монтажу на зид, спољњи степен 
заштите ИП43, комплетан везни 
прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са 
предње стране, приступ кабловима са 
предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, 
одговарајућих називних струја. У 
ормару уградити опрему  према 
једнополној семи. Испод сваког 
елемента поставити натписну плоцицу. 
У разделнику оставити 30% резервног 
простора за накнадну уградњу опреме. 
орман уградити следецу опрему:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 
мм са одговарајућим бројем шафова 
М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 
15x5 мм са одговарајућим бројем 
шафова  М6x30               ком 1-  
трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 
ком 2 - контактор.10А                                           
ком 10 - аутоматски осигурач 16 А, 
крива Б, Ицу=10кА  
ком 9 - аутоматски осигурач  10 А, 
крива Б,  Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         ком 1.00 

  9 РТ-3-1 
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  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 550x600x250мм, 
за монтажу на зид, спољњи степен 
заштите ИП43, комплетан везни 
прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са 
предње стране, приступ кабловима са 
предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, 
одговарајућих називних струја.У орман 
уградити следецу опрему:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 
мм са одговарајућим бројем шафова 
М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 
15x5 мм са одговарајућим бројем 
шафова  М6x30               ком 1-  
трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 
ком 13 - аутоматски осигурач  16 А, 
крива Б,  Ицу=10кА  
ком 7 - аутоматски осигурач  10 А, 
крива Б, Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         ком 1.00 

  10 РТ-3-2 
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  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 550x600x250мм, 
за монтажу на зид, спољњи степен 
заштите ИП43, комплетан везни 
прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са 
предње стране, приступ кабловима са 
предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, 
одговарајућих називних струја. У 
орман уградити следецу опрему:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 
мм са одговарајућим бројем шафова 
М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 
15x5 мм са одговарајућим бројем 
шафова  М6x30               ком 1-  
трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 
ком 2 - контактор.10А                                           
ком 11 - аутоматски осигурач 16 А, 
крива Б, Ицу=10кА  
ком 9 - аутоматски осигурач  10 А, 
крива Б, Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 
мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         ком 1.00 

  11 РТ-КОМ 

      Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 350x400x250мм, 
за монтажу на зид, спољњи степен 
заштите ИП43, комплетан везни 
прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са 
предње стране, приступ кабловима са 
предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, 
одговарајућих називних струја.. У 
орман уградити следецу опрему:                                                                                    
ком 12 - гребенасти прекидац 0-1.10А   
1-полни                                        ком 1 - 
аутоматски осигурач  16 А, крива Б,, 
Ицу=10кА  
остали ситан материјал                                                         ком 1.00 

  12 РТ-СИГХ 
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  Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног 
за опрему следећих карактеристика: 
Димензија до ШxВxД: 350x400x250мм, 
за монтажу на зид, спољњи степен 
заштите ИП43, комплетан везни 
прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са 
предње стране, приступ кабловима са 
предње стране, сабирнице 3П+Н+Е, 
одговарајућих називних струја.. У 
орман уградити следецу опрему:                                                                                    
ком 3 - Сигналне сијалице за 
сигнализацију рада хидростанице 
Сцхнеидер Елецтриц XБ7ЕВ03МП, 
ф22мм, 230В, са ЛЕД диодом.                                         
остали ситан материјал                                                         ком 1.00 

          
    Укупно     

    

    6. ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧНИЦА         

  Испорука и монтажа инсталационих 
модула. елементи постављени у 
модуле су типа сличног Мосаиц 
"ЛЕГРАНД" .Све уградјене утицнице су 
са заститом од слуцајног додира.  
Модули су следећег типа:         

1. – Инсталациони сет за шест 
модуларних елемената. Позиција 
обухвата све елементе потребне за 
монтажу сета у зиду. Сет обухвата 
следећу опрему: 
1ком кутија за уградњу у зид за 6 
модула                                           1ком 
носач за 6 модула  
  1ком оквир за 6 модула  
  2ком прикључнице 16А 230В  
  (2ком РЈ-45 прикључка СТП цат.6 у 
предмеру слабе струје) 
Слично типу: Мосаиц "ЛЕГРАНД" ком 14.00 

  2.  – Инсталациони сет за осамнаест 
модуларних елемената. Позиција 
обухвата све елементе потребне за 
монтажу сета у подну кутију. Сет 
обухвата следећу опрему: 
 1ком подна кутија                                                     
3ком носач за 6 модула  
 3 ком оквир за 6 модула  
  6 ком прикључнице 16А 230В                              
(2ком РЈ-45 прикључка СТП цат.6 у 
предмеру слабе струје)                                                        
Слично типу: Мосаиц "ЛЕГРАНД"   

ком 74.00 
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3. – Инсталациони сет са једним 
модуларним елементом. Позиција 
обухвата све елементе потребне за 
монтажу сета у зиду. Сет обухвата 
следећу опрему: 
  1ком носач за 2 модула  
  1ком оквир за 2 модула  
  1ком прикључнице 16А 230В  
Слично типу: Мосаиц "ЛЕГРАНД"   ком 80.00 

  5.  – Инсталациони сет за сест 
модуларних елемената. Позиција 
обухвата све елементе потребне за 
монтажу сета у зиду. Сет обухвата 
следећу опрему: 
  1ком кутија за  у зид за 6 модула                   
1ком носач за 6 модула 
  1ком оквир за 6 модула                                       
2ком прикључнице 16А 220В  
  (1ком РЈ-45 прикључка СТП цат.6 у 
предмеру слабе струје) 
  (1ком ТВ прикљуцница у предмеру 
слабе струје)  
Слично типу: Мосаиц "ЛЕГРАНД"   ком 4.00 

  6. – Инсталациони сет за четири 
модуларна елемента. Позиција 
обухвата све елементе потребне за 
монтажу сета у зиду. Сет обухвата 
следећу опрему: 
   1ком кутија за  у зид за 4 модула                  
1ком носач за 4 модула  
  1ком оквир за 4 модула  
  2ком прикључнице 16А 230В                               
 Слично типу: Мосаиц "ЛЕГРАНД"   ком 40.00 

  7. – Монофазна утичница за уградњу на 
зиду , ИП55.                       
   ком 2.00 

  8. –Трофазна утичница за уградњу на 
зиду , 16А,  ИП55. Све комплетно 

ком 3.00 
    Испорука и полагање инсталационих 

водова типа Н2XХ одговарајућег 
пресека и броја жила, за напајање 
инсталационих сетова. Проводници се 
полажу делом по кабловским 
носачима, а делом у зиду испод 
малтера.     

  9.      Н2XХ-Ј 5x4 мм2 
м  25.00 

  10.      Н2XХ-Ј 5x2,5 мм2 
м  80.00 

  11.      Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2 
м  2,200.00 

  12. Испорука и полагање инсталационих 
цеви фи 23мм. м  500.00 

  12. Испорука и полагање инсталационих 
цеви фи 32мм. м  100.00 
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13. Израда инсталација за подне кутије 
уградњом кутије и полагањем 
инсталационих цеви фи 23  усецањем 
у косуљици подова од РТ до сваке 
подне кутије. ком 74.00 

     

   
  

  Укупно       
   

    7. ОСВЕТЉЕЊЕ         

  Испорука и монтажа светиљки.  Сви 
фотометријски прорачуни су обрађени 
за наведене типове и број светиљки, 
те свака промена ових података мора 
бити уважена у новим прорачунима.         

1  – дихтујућа надградна светиљка  за 
спољашњу монтажу, слична типу 771 
ЛЕД wитх Пхилипс ЦертаФлуx Стрип 
ХВ2 1x28W 1200 мм ИП 65. Светиљка 
треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, 
да има ЦЕ знак. ком 34.00 

  2.  – надградна ЛЕД светиљка . слицна 
типу ОПАЛ 34W 4440лм ИП20 600X600 
за уградњу на спуштени плафон 
димензија 600x600мм, за опште 
осветљење уционица и канцеларија.  
Светиљка је обојена у белу боју. 
Степен заштите је ИП20. Светиљка 
треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, 
да има ЦЕ знак. ком 405.00 

  3.  – надградна  плафоњера  за  монтажу 
у мокрим цворовима, слична типу 
ТУБО СВ ЛЕД 22W НЕУТРАЛ WХИТЕ 
489831+400301 . Степен заштите је 
ИП65, класа изолације ИИ. Светиљка 
треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, 
да има ЦЕ знак. ком 31.00 

  4..  –надградна светиљка за сколске 
табле слична типу СЛОТЛИГХТ 
СУРФАЦЕ WW Л1176мм 1X54W. 
Степен заштите је ИП20, класа 
изолације ИИ. Светиљка треба да је 
усклађена са европским директивама 
који важе за производе, да има ЦЕ 
знак. ком 40.00 

  5..  –паник светиљка  слична типу  ГР-
310/12Л/180/А приправни спој 3х. 
Степен заштите је ИП40, класа 
изолације ИИ. Светиљка треба да је 
усклађена са европским директивама 
који важе за производе, да има ЦЕ 
знак. ком 108.00 
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6..  –паник светиљка  слична типу  ГР-
310/12Л/180/А приправни спој 3х. 
Степен заштите је ИП65, класа 
изолације ИИ. Светиљка треба да је 
усклађена са европским директивама 
који важе за производе, да има ЦЕ 
знак. ком 9.00 

  

7 

Испорука и полагање инсталационих 
водова одговарајућег пресека и броја 
жила, за напајање инсталације 
осветљења. Проводници се полажу по 
кабловским носачима И у зиду испод 
малтера.     

  
  

     Н2XХ-Y 5x1,5 мм2 
м  450.00 

  
  

     Н2XХ-Y 3x1,5 мм2 
м  6,770.00 

  

8 

Испорука инсталационих прекидача. 
Прекидачи се монтирају на висини 
1,1м од пода. Позиција обухвата и 
исоруку разводне кутије Ø60мм за 
монтажу у зид.      

        обичан - једнополни ,ИП20,230В ком 39.00 
        серијски,ИП20,230В ком 44.00 
        наизменицни,ИП20,230В ком 8.00 
  

9 
Испорука и уградњ вентилатора фи 
100 ком 2.00 

  

10 
Испорука и полагање инсталационих 
цеви фи 16мм. м  2,300.00 

          
    Укупно     

  

 

 

    8. ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА     
  1. Проводник са увлачењем у ПВЦ цеви 

ϕ 11 мм, П/Ф-Y 6 мм2 проводника за 
израду споја са цевоводима воде, 
грејања и гаса. У позицији је урачуната 
испорука и монтажа спојног 
материјала као што су обујмице, вијци 
М 5x20 са матицом, стопице и остало. 
Просечна дужина извода је 7 м. ком 8 

  2. Проводник са увлачењем у ПВЦ цеви 
ϕ 11мм проводника 16 мм2 ( П/Ж) за 
израду споја од кутије за 
изједначавање потенцијала до 
најближе разводне табле. Све 
комплетно м 200 

  3. Кутија за изједначавање потенцијала 
са сабирницом за спајање проводника 
за изједачење потенцијала (12 
комада). ком 8 

  4. Проводник п/ф 1x16 мм2 за 
повезивање металних маса објекта и 
инсталација слабе струје са 
сабирницом земље (ПЕ) најближег 
разводног ормара. Све комплетно, са 
стопицама и обујмицама. м 300 
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5. Проводник п/ф 1x16 мм2 за 
повезивање хидростанице  са ГСИП. 
Све комплетно, са стопицама и 
обујмицама. м 100 

  6. Ситни неспецифицирани материјал паус   
  7 Испитивање изведене инсталације паус   
          
    Укупно     
  

 

 

    9. ДИЗЕЛ АГРЕГАТ     
  1. Испорука и уградња СТАБИЛНОГ дизел 

агрегата (поставља се на бетонском 
постољу поред сахте са хидроцилом). , 
Стандбy снага 15/12 кВА/кW  
Основна снага кW/кВА: 13,6/11 кВА/кW 
Номинална струја 31,68 А                                           
АТС орман за аутоматско стартовању у 
случају нестанка напона мреже у ИП65 
заштита.                                                                               
Пуњач акумулаторских батерија 5А, 230В 
Грејач расхладне течности 2250W, 230В 
Звучно изоловано кућиште према 
2000/14/ЕЦ 
АМФ димензија 2000 x 850 x 1300 мм, 
тезине 720 кг                                                                                
Логички контролер за аутоматски старт 
агрегата 
Дизел мотор за захтевне услове рада 
55°Ц амбијент тропска верзија хладњака 
Електрични стартер 
Оловне акумулаторске батерије батерије 
Алтернатор за пуњење Акумулатора 
Самопобудни синхрони генератор без 
четкица 
Касетни увлачиво-извлачиви резервооар 
за гориво за 8х аутономије 
Механички показивач нивоа горива 
Ревизионо окно на резервоару                                
Слицан типу Поwерпацк ПР 15 
ТЕХНОЛИНК ком 1 

  2. Монтаза ДЕА  и оградјивање са 
целицном мрезом  као и израда стуба 
за постављање АТС поред ДЕА. 

паус.   
  3. Заврсна испитивања И пустање у рад. 

паус.   
          

    Укупно     
  

 

 

    10. ЗАВРСНИ РАДОВИ         

1. Малтерисање слицанових канала у 
зиду од опеке или бетона. м 500 

  2. Израда пројекта изведеног стања 
инсталација. м2 4000 

  3. Заврсна испитивања И пустање у рад. 
паус.   

          
    Укупно     
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    
 

 
    1. ДЕМОНТАЗНИ РАДОВИ 

    2. ГРАДЈЕВИНСКИ  РАДОВИ 

    3. КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ 

    4. НАПОЈНИ И СИГНАЛНИ КАБЛОВИ 

    5. РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

    6. ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧНИЦА 

    7. ОСВЕТЉЕЊЕ 

    8. ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 

    9. ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 

    10. ЗАВРСНИ РАДОВИ  

      
      Укупно 
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 5.6.1.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
ГИМНАЗУЈА У НОВОМ ПАЗАРУ 

  ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ 

Бр. Опис ЈМ Количина 
Укупна 

јединична 
цена  

Укупна цена 
динара 

  СЛАБА СТРУЈА          

 Напомена:         

 Сва опрема иста или истих 
карактеристика као наведена а све у 
складу са стандардом Инвеститора.         

 Регали, каблови, ПВЦ каналице, 
парапенти канали и цеви су обухваћени 
пројектом електроенергетске 
исталације.         

5.6.1.1. ТЕЛЕФОНСКИ И РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ         

1 ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ: 
КОМУНИКАЦИОНОГ ОРМАНА РАЦК1 (У 
РАЦК соби)         

  - Комуникацијски ормар 19", 42 У са 
вентилатором, слободностојеци са 
стакленим вратима , бравицом  напред, 
са демонтажним бочним страницама, 
демонтажним леђима, димензија 
900x600x800 мм , 42У,  опремљен са :         

  -  уређивач каблова 19", 1У ком 4     

  -  ПАТЦХ панел, 19", 24-портни ,  
Цат6,ФТП 19"/1У са 24 неоклопљених 
модула РЈ-45/У цат6. ком 2     

  -  сwитцх 24 порта  (Аллиед Телесис или 
слично) ком 2     

  -  воице панел 19"/1У са 24 модула РЈ-
45/У ком 2     

  - напојна летва ком 1     

  УПС (он-лине / доубле цонверсион) 
2000ВА/230В (АПЦ СМАРТ-УПС РТ 
2000ВА или сличан). ком 1     

  Ситан инсталациони материјал, 
означавање  

комплет 1 
      

комплет 1 
  2 ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ: 

КОМУНИКАЦИОНОГ ОРМАНА РАЦК2 (У 
кабинетима страног језика) 

    
    - Комуникацијски ормар 19", 12У са 

вентилатором, слободностојећи са 
стакленим вратима , бравицом  напред, 
са демонтажним бочним страницама, 
демонтажним леђима, опремљен са :         
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  -  уређивач каблова 19", 1У ком 4     

  -  ПАТЦХ панел, 19", 24-портни ,  
Цат6,ФТП 19"/1У са 24 неоклопљених 
модула РЈ-45/У цат6. ком 2     

  -  сwитцх 24 порта  (Аллиед Телесис или 
слично) ком 2     

  - напојна летва ком 1     

  Ситан инсталациони материјал, 
означавање  комплет 1 

      комплет 4 
  

3 
Испорука и полагање УТП Цат 6  кабла 

м 5,000 
  4 Испорука и полагање кабла 10x2x0,6 

мм2 за повезивање инсталационог 
телефонског ормарића и рацк ормана 

м 50 
  5 Испорука и полагање безхалогеног РБЦ 

црева пречника 16 мм.  м 3,000 
  6 Монтажа РЈ45 модула на крају кабла у  

реку ком 200 
  7 Испорука патцх кабла  л = 1 м ком 200 
  8 Испорука И монтажа РЈ45 утицнице. ком 200 
  9 Обележавање свих извода, повезивање, 

тестирање и издавање атеста 
пауш 1 

  10 Испорука, монтажа и повезивање ИТО - 
Л ком 1 

  5.6.1.1. ТЕЛЕФОНСКИ И РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ 

  
   

     

5.6.1.2. СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА         

1 Испорука, монтажа и повезивање зидног 
надградног звучника снаге 6/3/1.5W / 
100В у комплету са инсталационом 
кутијом (Босцх ЛБЦ 3011/41 или сличан). 

ком 31 
  2 Испорука, монтажа и повезивање 

појачала са ДВД плејером сличном типу, 
Босцх ПЛН-6АИО240  ком 1 

  3 Испорука, монтажа и повезивање 
микрофонске позивне станице ком 2 

  4 Испорука, полагање и повезивање 
ЛиХЦХ 2x1,5мм2 м 310 

  5 Испорука, полагање и повезивање 
ЛиХЦХ 4x1,5мм2 м 50 

  6 Испорука и полагање безхалогеног РБЦ 
црева пречника 16 мм.  м 300 

  7 Испитивање и пуштање система у рад 

ком 1 
  5.6.1.2. СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА 
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5.6.1.3. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА          

1 Изместање и поновна монтаза И пустање 
у рад постојеце опреме  

паус.   
  5.6.1.3. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА  

  
    

                

5.6.1.4. ИНСТАЛАЦИЈА ТВ         

1 Испорука, монтажа и повезивање антене 
(као  ЛТЕ В-Зенит 1492 Телевес) на крову 
објекта за прихват ТВ сигнала И 
централне  програмибилне станица (као 
Авант3 Телевес) заједно са испоруком И 
монтазом антенског стуба. ком 1 

  2 Испорука, монтажа и повезивање 
уградне ТВ прикључнице, предвиђене за 
монтажу у зид ком  4 

  3 Испорука И монтаза сплитера 4531/4W 
Телевес ком 1 

  4 Испорука, полагање и повезивање кабла 
РГ 6 м 100 

  5 Испорука, полагање и повезивање кабла 
РГ 11 м 30 

  6 Испорука и полагање безхалогеног РБЦ 
црева пречника 16 мм.  м 50 

  7 Испитивање и пуштање система у рад 

ком 1 
  5.6.1.4. ИНСТАЛАЦИЈА ТВ 

    
   

      СЛАБА СТРУЈА        
  

5.6.1.1. ТЕЛЕФОНСКИ И РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ 

      
 5.6.1.2. СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА 

      
 5.6.1.3. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА  

      
 5.6.1.4. ИНСТАЛАЦИЈА ТВ 

      
     

  УКУПНО   
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             ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРО РАДОВА 

               ДОЈАВЕ ПОЖАРА ЗА ГИМНАЗИЈУ , НОВИ ПАЗАР                                                                  

            

Поз. ОПРЕМА 
Јединица 

мере 
Кол. 

Јединична 

цена 

Износ 

/дин/ 

И ДОЈАВА ПОЖАРА     

1 

Адресабилни вишекритеријумски димни и 

температурни јављац, са софтверским 

подешавањем нацина рада и параметара, 

који има могућност да ради као јављач 

дима, јављач температуре или као 

комбиновани димно/температурни 

јављац.Осетљивост јављача када ради као 

јављач дима је температурно зависна по тзв. 

"ЦУБУС левелинг"-у, тј. при повећању 

температуре, повећава се и осетљивост 

јављача. Када температура у штићеном 

простору опада, осетљивост се смањује. При 

томе, осетљивост остаје 

у оквирима дефинисаним стандардом СРПС 

ЕН 54-7. Ова 

карактеристика је важна, будући да се у 

случају пожара простирање дима ка врху 

просторије успорава због повећања 

температуре.Сваки јављач треба да има 

уграђен изолатор петље који у случају 

кратког споја или прекида линије омогућује 

несметан рад јављача.Јављач се монтира у 

стандардно подножје за монтажу на плафон 

или 

на спуштени плафон.Тип МЦД 573/УСБ 501 

Сецуритон Швајцарска или сличан. 

ком. 80 
  

2 

Адресабилни ручни јављач пожара за дојаву 

пожара, за унутрашњу монтажу, који се 

састоји од кућишта јављача за монтажу на 

зид са заштитним пластичним поклопцем, 

микропрекидача заштићеног предњим 

стаклом, прикључних клема и адресабилног 

модула. 

Адресабилни модул има уграђен изолатор 

петље који у случају кратког споја или 

прекида линије омогућује несметан рад 

јављача. 

Јављач задовољава стандард СРПС ЕН54-

11. 

Адресабилни модул има ВдС атест.                              

Тип МЦП 521/СДИ 82 Сецуритон 

Швајцарска или сличан.                                  

ком. 19 
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3 

Алармна сирена за унутрашњу или спољну 

монтажу у ИП65 заштити, са могуцношцу 

бирања 32 разлицита тона, 16мА, 24В, тип 

Сонос 451 Клаxон или слицна. 

Сирена мора да има сертификат о 

саобразности са стандардом СРПС ЕН 54-3 

и СРПС ЕН 55013. 

ком. 10 
  

4 

Двоканални телефонски преносник аларма 

за слање две независне алармне поруке на 

по 5 програмирана телефонска броја, тип 

Пунто+. 

ком. 1 
  

5 

Микропроцесорска адресабилна централа за 

сигнализацију пожара за изградњу 

интерактивног, потпуно редундантног 

СецуриФире система за дојаву пожара, 

капацитета 2 адресабилне петље ( са 

могуцношцу проширења још 2 адресабилне 

петље), са 127 адресабилних интерактивних 

СецуриЛине детектора у свакој петљи. 

Централа има интегрисану оперативну 

управљацку конзолу за руковање системом 

са ТФТ дисплејом 5.7“ и СецуриWхеел-ом 

за кретање кроз меније. 

Сва стања система се приказују у 

текстуалном облику на дисплеју.Могуце је 

бирати испис на 4 језика, од којих је један 

српски. Мењање језика је могуце у току 

рада централе. На конзоли су 3 функцијска 

тастера и 7 ЛЕД за приказивање 

приоритетних стања. 

Могуца је и јефтинија варијанта без 

уградене оперативне управљацке конзоле. 

Централа садржи напојну јединицу са 

акумулаторскимбатеријама 2x12В, 24Ах за 

резервно напајање система минимално 72 

сата у мирном и 30 минута у алармном 

режиму у слуцају испада 

мрежног напајања.Централа има могуцност 

да софтверски врши избор осетљивости 

икритеријума рада јављаца пожара (дим, 

температура или комбиновано). 

Централа има ВдС атест и задовољава 

стандард СРПС ЕН54.                                                                      

Тип Б6-СЦП2020 Сецуритон Швајцарска 

или слицан 

ком. 1 
  

6 

Испорука и монтажа ватроотпорног 

безхалогеног кабла ЈХ(Ст)Х 2x2x0.8мм за 

повезивање елемената система медусобно и 

са централом. 

Кабл провлацити кроз инсталационе ПВЦ 

цеви одговарајуцег прецника 

м 900 
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7 

Испорука и монтажа ватроотпорног 

безхалогеног кабла типа НХXХX 

ФЕ180/Е30 2x1.5мм2, за повезивање сирена 

и других командних, односно извршних 

функција на централу. Кабл провлацити 

кроз инсталационе ПВЦ цеви одговарајуцег 

прецника испод малтера или успуштеном 

плафону. 

м 200 
  

8 

Испорука и монтажа кабла НХXХX 

3x1.5мм2 за напајање централе са најближег 

ормана јаке струје, са посебног струјног 

кола. 

Поставља се у ПВЦ каналици. 

м 20 
  

9 
Испорука и монтажа гибљиве инсталационе 

безхалогене цеви ø23мм, са обујмицама за 

монтажу кабла у спуштеном плафону.           

м 500 
  

10 

Испорука и монтажа ситног инсталационог 

материјала (пластицне разводне кутије, 

обујмице, уводнице, изолир трака, типлови 

и слицно). 

паус.     
 

11 

Монтажа и повезивање постоља 

аутоматских и руцних јављаца пожара, 

паралелних индикатора и сирена. 

кпл. 1   
 

12 

Пуштање у рад. Услуга обухвата: 

- проверу исправности изведене инсталације 

и 

монтираних подножја, 

- монтажу и повезивање централе на мрежу, 

- убацивање јављаца у подножја и 

обележавање, 

- монтажу сигналних линија са јављацима 

на 

централу, 

- програмирање централа, функционално 

испитивање и 

пуштање у рад, 

- обуку корисника у руковању, 

- испоруку документације (упутство за 

руковање и 

програмирање, дневник уредаја и атести), 

- примопредају и састављање записника о 

исправности и функционалном испитивању. 

кпл. 1   
 

  
Напомена:Осим поменуте опреме може се 

уградити 

и опрема других реномирних произвођача.                  

  УКУПНО ДОЈАВА ПОЖАРА:  
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
ГИМНАЗИЈА-НОВИ ПАЗАР 

  

        

  

  

ОПИС РАДОВА 

М
Е

Р
А

 

К
О

Л
И

Ч
И

Н

А
 

  

Ц
Е

Н
А

 

  

У
К

У
П

Н
О

 

А. ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЗА       120     

И  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ             

1. Комбиновани ископ(80% масински+20%руцни) 
каналског рова у материјалу ИИИ и ИВ категорије,дубине 
до 2м, за полагање цеви, и рупа за шахте,са 
евентуалним црпљењем воде, са избацивањем ископане 
земље ван рова мин.1-2м од спољне ивице рова, са 
сечењем асфалта и бетона.Све готово плаћа се по м3 
извршеног ископа рачунајући и евентуално црпљење 
подземне и атмосферске воде. 

  150         

масински 
м3 120 x 

 
= 

 
руцни 

м3 30 x 
 

= 
 

2.Комбиновани ископ(80% масински+20%руцни) 
каналског рова у материјалу ИИИ и ИВ категорије, 
дубине од 2-4м за полагање цеви, и рупа за шахте, са 
евентуалним црпљењем воде, са избацивањем ископане 
земље ван рова мин.1-2м од спољне ивице рова.Све 
готово плаћа се по м3 извршеног ископа рачунајући и 
евентуално црпљење подземне и метеорске воде. 

  8       
 

масински 
м3 6.4 x 

 
= 

 
руцни 

м3 1.6 x 
 

= 
 

4. Набавка, транспорт и уградња ситног речног песка 
испод, изнад и около цеви, у слоју 10+Д+10цм и пун 
проил рова. Плаћа се по м3 уграђеног песка.               

м3 60 x 
 

= 
 

5. Затрпавање рова крупнозрним шљунком - тампоном у 
слојевима дебљине 20-25цм. Први слој од   1,00м изнад 
горње ивице цеви набијати ручним набијачем и то 
пажљиво да неби дошло до оштећења цеви. Остали дио 
рова набијати машинским путем све док се не постигне 
збијеност од 150 кг/цм2 . Све готово плаћа се по м3 
утрошеног материјала затрпаног рова.              

м3 98 x 
 

= 
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6. Затрпавање рова материјалом из ископа где буде 
потребо у слојевима дебљине 20-25цм. Први слој од   
1,00м изнад горње ивице цеви набијати ручним 
набијачем и то пажљиво да неби дошло до оштећења 
цеви. Остали дио рова набијати машинским путем све 
док се не постигне збијеност од 150 кг/цм2 . Све готово 
плаћа се по м3 утрошеног материјала затрпаног рова.              

м3 10 x 
 

= 
 

7. Утовар вишка земље из ископа са транспортом на 
даљину до 3км, са истоваром, разастирањем и 
планирањем земље према конфигурацији околног 
терена, на депонију гдје то одреди надзорни орган или 
надлежни орган СО. Усвојен је коефицијент 
растреситости 1,25. Све готово плаћа се по м3 одвежене 
земље. 

м3 185 x 
 

= 
 СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ           
 ИИ  ТЕСАРСКИ РАДОВИ           
 

1. Једнострано и двострано подграђивање и разупирање 
каналског рова хоризонталним талпама д=5цм, и 
вертикалним гредицама које су разупрте дрвеним или 
металним разупирачима. Све готово са радом и 
материјалом плаћа се по м2 развијене површине 
подграде.                                                  

м2 30 x 
 

= 
 СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ       

 
  

 ИИИ  БЕТОНСКИ РАДОВИ             
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1. Израда водомерске кућице по следећем:                                                           
Зидови и дно кућице су дебљине д=15цм,од бетона 
МБ20, са додатком адитива за водонепропустљивост, 
армираних мрежастом арматуром 2xQ235. Горња плоча 
је дебљине д=12цм,од бетона МБ30, армирана мрежом 
2xQ235,у плочи израдити отвор пречника 600мм за силаз 
у шахт. Испод отвора за силаз у шахт уградити ливене 
пењалице, на размаку од 30цм и у раскораку од 15цм.                                                                                          
Унутра све површине шахте омалтерисати цементним 
малтером 1:3, са пердашењем.                                                                                                       
Плаћа се по комаду готове водомерске кућице, са свим 
потребним материјалом и радом.                 
Унутрашње мере водомерске кућице су:200x200x280цм 
Плаћа се по комаду комплет вод.кућице. 

ком 1 x 
 

= 
 СВЕГА БЕТОНСКИ  РАДОВИ        

      
ИВ  МОНТАЖНИ РАДОВИ 

      
 

  
 1. Набавка, транспорт и монтаза   цеви ПОЦ са давањем 

фазонских комада , са давањем спојног материјала 
(муфова, кучине, уља и др.) са заштитом цеви и 
фазонских комада и то: 
-у земљи са два премаза врућег битумена и једним 
омотом јуте или двоструким намотајем битуменизираном 
траком. 
-у зидовима са двоструким намотајем филцаном траком 
-са израдом звучне изолације на местима продора цеви 
кроз конструкцију, на местима где се цеви додирују са 
носачима  или другим местима где може настати бука од 
кретања воде у цевима. 
-са пробијањем отвора кроз темеље,зидове и друге 
делове конструкције,за пролаз цеви, 
-са штемовањем канала-жљебова за постављање цеви у 
зидове, 
-са крпљењем поменутих отвора,канала и жљебова 
цементним малтером 1:3, 
-са израдом носећих конзола,обујмица и вешаљки од 
некорозивних или заштићених материјала од корозије, за 
причвршћивање и вешање цеви на зидове,плафоне и 
друге делове конструкцује. 
Плаћа се по м1урадјене  мрезе.       

 
  

 Ø50мм-санитарна м1 150 x 
 

= 
 

Ø65мм-хидрантска унутр. 
м1 100 x 

 
= 
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2. Набавка, транспорт и монтажа универзалне цеви или 
цеви другог производјаца   за инсталације питке воде у 
заштитној цеви са свим потребним материјалом за 
спајање(колена ,фитинга,спојница рацви,те 
комада..).Полиетилен умрежен под високим притиском 
.Материјал:полиетилен. 
Плаћа се по м1урадјене водоводне мреже. 

          
 Ø16,2x2,6мм(Ø15) м1 280 x 

 
= 

 
Ø20x2,8мм м1 36 x 

 
= 

 Ø32x4,4мм м1 40 x 
 

= 
 Ø40x5,5мм м1 30 x 

 
= 

 Ø50x6,9мм м1 10 x 
 

= 
 3,Набавка,трансорт и уградња  разделни ормарићи за 

уградњу у зид(УП) од поцинкованог челичног лима.Стопа 
ормарића подесива по висини (70мм).Подесиви доњи  
заштитни лим.належући рам са подесивом предњом 
маском по дубини 110-160мм ,галванска понцинкована и 
са наносом боје у праху .Интегрисана предња вратанца 
са бравицом,са наносом боје у праху.Посебна 
израда:полиамидна цилиндрична бравица.Облик 
испоруке запаковано у картону. Плаћа се по уграђеном  
ком.       

 
  

 Уп-ормарић 110 тип3 ком 9 x 
 

= 
 4. Набавка, транспорт и монтажа ПЕ 80 водоводних цеви 

НП10,са разношењем дуж рова,подешавањем по правцу 
и висини и израдом спојева. Плаћа се по м1 урађене 
водоводне линије.       

 
  

 Ø50мм-санитарна м1 30 x 
 

= 
 Ø100мм м1 140 x 

 
= 

 5.Набавка,транспорт и монтажа термичке изолације 
типа"ПЛАМАФЛЕX" ИЛИ НЕКЕ СЛИЦНЕ  око цијеви тамо 
гдје се постављају видно.Плаћа се по м1 урађене 
термоизолације.       

 
  

 Ø32мм м1 40 x 
 

= 
 Ø40мм м1 30 x 

 
= 

 
Ø50мм 

м1 10 x 
 

= 
 6. Набавка,транспорт и монтажа равних пропусних 

вентила са свим потребним материјалом.Плаћа се по 
комаду уграђеног вентила.        

 
  

 Ø15мм са пониклованом капом ком 80 x 
 

= 
 

Ø20мм 
ком 28 x 

 
= 

 
Ø32мм 

ком 4 x 
 

= 
 

Ø40мм 
ком 4 x 

 
= 

 
Ø50мм са испусном славином 

ком 4 x 
 

= 
 7. Набавка,транспорт и монтажа зидних косих 

противпозарних хидраната у металном орману са 
уграђивањем у зид комплет, у шта спада: 
-коси хидрант од тврдог поцинчаног лива, 
-квачило спојнице на хидранту и црево, 
-тревира црево дужине 15м,пречника 50мм, ком 14 x 

 
= 
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-млазница са регулатором млаза, 
-фитинг,колена,дупли нипли,холендер и др. 
-стандардна метална кутија за смештај опреме, 
обојена црвеном масном бојом, са ознаком "Х" беле боје, 
-спојни материјал и др. 
Све са радом и материјалом као што је описано,плаћа се 
по комаду уграђеног хидранта. 

8. Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених 
фазонских комада, а према приложеној спецификацији. 
Плаћа се по кг.уграђеног комада са свим потребним 
спојним материјалом.  кг 120 x 

 
= 

 

9. Набавка,транспорт и монтажа лимених стојећих 
ормана са противпожарном опремом за подземне и 
надземне противпожарне хидранте,комплет у шта спада: 
-двокрилни лимени орман, обојен масном црвеном 
бојом, са ознаком "Х" беле боје, 
-четири црева од тревире дужине 15м, 
-две млазнице пречника 75мм, 
-стојећи наставак од тврдог поцинкованог лива, 
-српасти кључ за отварање надземних хидраната, 
-окасти кључ за отварање подземних хидраната, 
-разводник од поцинкованог лива за наставак црева у 
више праваца пречника 75мм, 
Све са радом и материјалом како је описано плаћа се по 
комаду постављеног ормана. 

      
 

  
 Орман величине 1080x1080x160цм ком 1 x 

 
= 

 
Орман величине 1080x540x185цм 

ком 2 x 
 

= 
 

10. Набавка,транспорт и монтажа подземних и 
надземних противпожарних хидраната од сивог лива за 
дубину уградње од 1.25м са комплет ливенаријом. 
Плаћа се по комаду комплет уграђеног хидранта.Ø80мм 
ПН16. 

      
 

  
 

подземни 
ком 1 x 

 
  

 надземни ком 2 x 
 

  
 

11. Демонтаза,хилтање постојеце инсталације. 
Плаћа се по м'. м' 500 x 

 
= 

 12. Набавка,транспорт и монтажа ЕВ засуна,улицне капе 
хидранта И телескопске  гарнитуре(за надземне 
хидранте) . Плаћа се по комаду уграђеног  материјалом. ком 2 x 

 
  

 13. Набавка,транспорт и монтажа хидростанице за 
санитарну воду ХYДРО МПЦ-С/Г 2 ЦР 32-03 производ 
''Грундфос''  или неки други призводјаца за подизање 
притиска у водоводној мрези  објекта(комплет две пумпе) 
. 
Плаћа се по комаду уградјене хидростанице комплет,са 
свим потребним уградбеним материјалом и радом. ком 1 x 

 

= 
 

14. Набавка,транспорт и монтажа хидростанице за 
хидрантску мрезу  ХYДРО МУЛТИ-Е 2 ЦМЕ 15-1 
производ ''Грундфос''  или неки други призводјаца за 
подизање притиска у водоводној мрези  објекта(комплет 
две пумпе). 
Плаћа се по комаду уградјене хидростанице комплет,са 
свим потребним уградбеним материјалом и радом. 

ком 1 x 
 

= 
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СВЕГА МОНТАЖНИ РАДОВИ        

      

 

В ОСТАЛИ РАДОВИ 

      
 

  
 

1. Испитивање цевовода-водоводне мреже на пробни 
притисак од 12бар-а,у времену од 30 минута.  За време 
пробе на притисак,спољни цевовод мора бити 
делимично затрпан а чворови и затварачи учвршћени 
анкерним бетонским блоковима,а унутрашња водоводна 
мрежа инсталације откривена и неизолована. У току  
овог времена не сме доћи до било каквог пада притиска 
на испитиваном делу водоводне мреже.Тек после 
успешног завршеног испитивања може се вршити 
топлотно и дрого изоловање водова, затварање 
жљебова и канала и затрпавање ровова. Плаћа се по м1 
успешно испитане водоводне мреже.      

м1 816 x 
 

= 
 

2. Прање и дезинфекција водоводне мреже после 
испитивања на притисак, а пре пуштања у погон 
исте.Плаћа се по м1 успешно дезинфековане водоводне 
мреже. 

м1 816 x 
 

= 
 

3. Геодетско обелезавање трасе.Плаћа се по км 
снимљене водоводне мреже. 

м1 170 x 
 

= 
 

4.исецање и поравка бетона И асфалта који се руси 
током ископа каналског рова.обарцун по м2 

      
 

  
 бетон м2 76 x 

 
= 

 асфалт м2 80 x 
 

= 
 

5.Израда бетонских коцки и анкерних блокова од 
набијеног бетона МБ20. Плаћа се по м3 уграђеног 
бетона. 

м3 5 x 
 

= 
 

СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ        
      

 
  

 
  

      
 

  
 

УКУПНО ВОДОВОД 

      
 

  
 

И     ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
      

 
  

 

ИИ    ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

      
 

  
 

ИИ    БЕТОНСКИ РАДОВИ 
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ИВ  МОНТАЖНИ РАДОВИ       
 

  
 

В   ОСТАЛИ РАДОВИ 
      

 
  

 
СВЕГА ВОДОВОД 

      
 

  
         

 
  

 
Б. ФЕКАЛНА И КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ДРЕНАЖА 

      
 

  
 И  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

 
  

 
1. Комбиновани ископ каналског рова(масински 
80%+20% руцни) у материјалу ИИИ и ИВ 
категорије,дубине до 2м, за полагање цеви кроз објекта, 
и рупа за шахте и ревизионе сахте у оквиру објекта,са 
исецањем асфалта и бетона по потреби, са 
избацивањем ископане земље ван рова мин.1-2м од 
спољне ивице рова.Све готово плаћа се по м3 
извршеног ископа рачунајући и евентуално црпљење 
подземне и метеорске воде. 

  120 x 
 

= 
 

масински 
м3 96 x 

 
= 

 
руцни 

м3 24 x 
 

= 
 

2. Комбиновани ископ каналског рова(масински 
80%+20% руцни) каналског рова у материјалу ИИИ и ИВ 
категорије, дубине од 2-4м за полагање цеви, и рупа за 
шахте,са избацивањем ископане земље ван рова мин. 
1-2м од спољне ивице рова.Све готово плаћа се по м3 
извршеног ископа рачунајући и евентуално црпљење 
подземне и метеорске воде. 

м3 20 x 
 

= 
 

масински 

м3 16 x 
 

= 
 

руцни 
м3 4 x 

 
= 

 

3. Набавка,транспорт и уградња ситног речног песка 
испод, изнад и около цеви, у слоју 10+Д+10цм и пун 
проил рова. Плаћа се по м3 уграђеног песка.               

м3 60 x 
 

= 
 

4. Затрпавање рова крупнозрним шљунком - тампоном у 
слојевима дебљине 20-25цм. Први слој од   1,00м изнад 
горње ивице цеви набијати ручним набијачем и то 
пажљиво да неби дошло до оштећења цеви. Остали дио 
рова набијати машинским путем све док се не постигне 
збијеност од 150 кг/цм2 . Све готово плаћа се по м3 
утрошеног материјала затрпаног рова.              

м3 50 x 
 

= 
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5. Затрпавање рова материјалом из ископа у слојевима 
дебљине 20-25цм. Први слој од   1,00м изнад горње 
ивице цеви набијати ручним набијачем и то пажљиво да 
неби дошло до оштећења цеви. Остали дио рова 
набијати машинским путем све док се не постигне 
збијеност од 150 кг/цм2 . Све готово плаћа се по м3 
утрошеног материјала затрпаног рова.              

м3 30 x 
 

= 
 

6. Утовар вишка земље из ископа са транспортом на 
даљину до 3км, са истоваром,разастирањем и 
планирањем земље према конфигурацији околног 
терена, на депонију где то одреди надзорни орган или 
надлежни орган СО. Усвојен је коефицијент 
растреситости 1,25. Све готово плаћа се по м3 одвежене 
земље. 

м3 100 x 
 

= 
 

СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

      
 

  
 

ИИ  ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

      
 

  
 

1. Једнострано и двострано подграђивање и разупирање 
каналског рова хоризонталним талпама д=5цм, и 
вертикалним гредицама које су разупрте дрвеним или 
металним разупирачима. Све готово са радом и 
материјалом плаћа се по м2 развијене површине 
подграде.                                                                               

м2 40 x 
 

= 
 

СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
      

 
  

 
ИИИ  БЕТОНСКИ РАДОВИ 
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1. Израда ревизионих силаза тј,ревизионих сахтова од 
готових АБ елемената тј.прстенова и косих 
делова.Силази су кружног облика унутрашњег пречника 
100цм,и дебљине зидова д=15цм. 
Завршни део је конусно засведен на пречник 625мм,а на 
висини од 90цм.Приликом бетонирања дна, кинету треба 
обликовати према профилу цеви са подужним падом у 
правцу тока воде и бочним нагибом 1:3 од врха кинете у 
правцу зидова силаза.Дно и кинету треба извести 
истовремено како би се обезбедила боља монолитност 
веза и на тај начин спречило продирање подземних вода 
у каналску мрежу и обратно.На зидовима треба уградити 
ливеногвоздене пењалице на растојању 30цм и 
раскораку 15цм.Бетон мора бити вододржив.Унутрашње 
површине силаза омалтерисати цементним малтером у 
два слоја укупне дебљине 2цм.Први слој дебљине 1,5цм 
размере1:2 и други слој дебљине 0,5 цм, размере 1:1 са 
глачањем до црног сјаја.Све са радом и материјалом 
рачунајући : оплату,бетон,аматуру,малтер и пењалице 
као и сав потрошни и уградбени материјал плаћа се по 
м1 корисне дубине готовог силаза.                                           

м1 10 x 
 

= 
 

СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ 
          

 
ИВ  МОНТАЖНИ РАДОВИ 
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1.  Набавка,транспорт и монтажа ПВЦ канализационих 
цеви  типа за кућну канализацију  и улицну мрезу, са 
муфом,луковима рацвама  и свим осталим спојним 
материјалом,селнама и спајањем помоћу гуменог 
прстена,са давањем фазонских комада и заптивних 
гумених прстенова.Цеви  су производ   као и сав остали 
потребни материјал. 
 Монтажу цеви које се постављају у земљу треба 
обавити на претходно припремљеној постељици од 
ситног речног песка д=10цм.Цеви у земљи ће се заштити 
слојем речног песка 10+Д+10цм и пун профил 
рова.После завршене монтаже и испитивања урађене 
линије на вододрживост,ров затрпати   ручним набијачем 
у слојевима од 20цм.  
Унутар објекта,а изнад терена,цеви се постављајти  
делом видно а делом скривено у зидове, анкеришу и 
вешају за зидове,плафоне и остале делове објекта, са 
претходним пробијањем отвора за пролаз цеви кроз 
међуспратне конструкције,темеље,зидове и остале 
делове објекта. 
Све готово са радом и материјалом како је то напред 
описано плаћа се по м1 урађење канализационе мреже.   

            

Ø50мм  м1 128 x 
 

= 
 Ø70мм  м1 64 x 

 
= 

 Ø110мм (Ø100мм ) м1 160 x 
 

= 
 Ø160мм  (Ø150мм ) м1 120 x 

 
= 

 Ø200мм  м1 5 x 
 

= 
 

2. Набавка,транспорт и монтажа ПВЦ  вертикалних 
подних сливника са сесиром  ,са решетком И сувим 
сливником.Плаћа се по уграђеном комаду. 

          

Ø50мм 
ком 38 x 

 
= 

 
Ø100мм-кровни са битуменском крагном 

ком 6 x 
 

= 
 

3. Набавка,транспорт и монтажа ПВЦ ‚вентилационих 
глава-капа пречника 100мм, на вентилационим 
фекалним вертикалама изнад крова.Продор вертикала 
кроз кров опшити поцинкованим лимом 0,55мм,са 
обрадом лима.Плаћа се по комаду уграђене 
вентилационе капе. 

ком 8 x 
 

= 
 

4. Набавка,транспорт и монтажа ливено гвоздених 
шахтних поклопаца са рамом. 
Плаћа се по комаду уграђеног поклопца са свим 
потребним радом и уградбеним материјалом. 
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Ø625мм,25МП(250КН) без отвора 
ком 5 x 

 
= 

 СВЕГА МОНТАЖНИ РАДОВИ              
 

  
 

В ОСТАЛИ РАДОВИ 
      

 
  

 1. Испитивање канализационе мреже на вододрживост. 
За време пробе на вододрживост мрежа мора бити 
делимично откривена. У току  овог времена не сме доћи 
до било каквог процуривања воде на испитиваном дијелу 
канализационе мреже.Тек после успешног завршеног 
испитивања може се вршити  затварање жљебова и 
канала и затрпавање ровова. Плаћа се по м1 успешно 
испитане канализационе мреже. м1 477 x 

 
= 

 
2. Геодетско обелезавање трасе.Плаћа се по м 
снимљене канализаационе мреже. 

м 20 x 
 

= 
 3.Демонтаза дотрајале канализационе мреже(фекалне И 

кишне) .Плаћа се по м демонтиране  канализаационе 
мреже. м 457 x 

 
= 

 
4.исецање и поравка бетона и асфалта који се руши 
током ископа каналског рова.обрачун по м2 

      
 

  
 бетон м2 78 x 

 
= 

 асфалт м2 5 x 
 

= 
 СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ              

 
  

             
 УКУПНО ФЕКАЛНА И КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА           
 И     ЗЕМЉАНИ РАДОВИ           
 ИИ    ТЕСАРСКИ РАДОВИ           
 ИИИ   БЕТОНСКИ РАДОВИ           
 ИВ  МОНТАЖНИ РАДОВИ           
 В   ОСТАЛИ РАДОВИ           
 

СВЕГА ФЕКАЛНА И КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
          

 
  

          
 Ц. САНИТАРНИ ПРИБОР И ОПРЕМА           
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1. Набавка,транспорт и монтажа керамичког умиваоника-
комплет у шта спада: 
-једноручна стојећа батерија са покретним изливником и 
перлатором на изливу, 
-шоља од фајанса,величине 56/42цм,у боји по жељи 
инвеститора 
-сталак од фајанса,у боји по жељи инвеститора, 
-метални држачи за причвршчивање шоље на зид, са 
гуменим подметачима, 
-поникловани сифон са решетком пречника 32мм,и 
пониклованом прикључном цијеви, 
-поникловани држачи за ручник и сапун, 
-зидно брушено огледало величине 
50/30цм,причвршћено на зид месинганим вијцима са 
никлованим капицама, 
-керамички етажер, 
-спојни материјал према потреби, 
Плаћа се по комаду комплет монтираног умиваоника са 
свим потребним радом и материјалом. 

ком 46 x 
 

= 
 2. Набавка,транспорт и монтажа дводелних судопера од 

пресованог челичног лима, комплет у шта спада: 
-зидна једноручна батерија са покретним изливником и 
перлатором на изливу,                          
-поникловани сифон са решетком, пониклованом 
прикључном цеви пречника 32мм, и пониклованим 
сакупљачем масти, 
-поникловани држачи за ручник и сапун, 
-спојни материјал према потреби, 
Плаћа се по комаду комплет монтиране судопере са 
свим потребним радом и материјалом. ком 9 x 

 
= 

 

3. Набавка,транспорт и монтажа  уградних  обицних 
подних WЦ шоља  комплет, ушта спада:                                                                                         
- уградни  бесумни водокотлић                                                                                   
-левкаста шкољка од санитарне керамике са 
прикљуцном гарнитуром за Wц сољу прикљуцком на под, 
-пластична даска за седење, 
- кутија за тоалет папир и wц цетку, 
-спојни материјал према потреби,                                                                    
-хигијенска цесмица                                                                     
Плаћа се по комаду комплет монтираног клозета са свим 
потребним материјалом и радом.   

ком 21 x 
 

= 
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4. Набавка,транспорт и монтажа  уградних  конзолних 
писуара комплет, ушта спада:                                                                                                                                                                        
-левкаста шкољка од санитарне керамике, 
-спојни материјал према потреби,                                                                  
- испирац 
Плаћа се по комаду комплет монтираног писуара са свим 
потребним материјалом и радом.   

ком 1 x 
 

= 
 

5. Набавка,транспорт и монтажа електрицних загреваца 
воде  бојлера високог притиска комплет. 
-спојни материјал према потреби, 
Плаћа се по комаду комплет монтираног са свим 
потребним материјалом и радом.   

      
 

  
 80л ком 1 x 

 
= 

 10л ком 1 x 
 

= 
 6,Демонтаза  постојецих дотрајалих санитарија .Обрацун 

по паусал демонтиране санитарије пау 1 x 
 

= 
 СВЕГА САНИТАРНИ ПРИБОР И ОПРЕМА           
               

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

И ВОДОВОД           
 ИИ ФЕКАЛНА И КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА           
 ИИИ САНИТАРНИ ПРИБОР И ОПРЕМА           
 УКУПНО       
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          ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
 
Постављање апарата у објекту извршено је у објекту: Овој је за број 

недостајуцих апарата 
 

ниво 
 

тип 
апарата 

Етажа С-6 
ком. 

С-9 
ком. 

ЦО2-5 
ком 

 
сандук са песком 

     

приземље  3 2 - 
Први спрат И  ИИ И 

ИИИ спрат  4   

 
УКУПНО: 

 

 
 7 2  

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА  

1. Набавка и постављање ручних 
апарата С9и С6 Комада 7  укупно  

2. Набавка и постављање ручних 
апаратаЦО2 5 Комада 2  укупно  

3. Набавка и постављање сандука 
са песком В=0,4м

3
 комада 0  укупно         /                            

                                                               У к у п н о  динара :  
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                                      УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА 

 

 

 

А.) Грађевинско-занатски радови  -  Столарија         

Б.) Грађевинско-занатски радови  -  Фасада         

Ц.) Грађевинско-занатски радови  -  санација изолације на 
равном крову у атријуму школе  

 

Д.) Грађевинско-занатски радови  - санација Столарске 
радионице      

 

Е.) Грађевинско-занатски радови  - санација мокрих ћворова и 
ућионица школе                                

 

  

Укупно :  А + Б + Ц + Д + Е    без ПДВ  - а ( РСД ) :  

 

 

Машинске инсталације                                                                             

Електро  енергетске инсталације                                                             

Дојава пожара                                                                                     

Телекомуникационе и сигналне инсталације                                             

Хидротехничке инсталације                                                                      

Заштита од пожара                                                                                       

  

Укупно  сви  радови :     без ПДВ  - а       

 

 
 

У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), 

Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину 

складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), за 

грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, 

складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за 

заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У 

случају да Изабрани Понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим 

стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова.. 
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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 пожарa“. 
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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, 

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 (2015, 2016, 2017) за које су 

достављени подаци мора да буде већи од210.000.000, 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 (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет 

(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс 

успеха за 2017. годину.  

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 



68 

 

реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 140.000.000,00  динара без пореза на 

додату вредност од тога један уговор у минималном износу од 70.000.000,00дин, 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) и један уговор у минималном износу од 

10.000.000,00дин на замени ПВЦ столарије. 

Доказ:  

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 XV. 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 

Лако доставно возило комада  1   

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

Цеваста фасадна скела   2000 м2 
 

 

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  
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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 

Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и 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 50 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 450 или 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 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом 

 

 

Доказ: 
а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 

потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за 

подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

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: 

уговор – фотокопија уговора о делу / 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.   

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; 

д) за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код 

понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, 

фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у сталном радном односу код понуђача, 

доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у 

складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду – 
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уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А образац, 

фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

 

5)Обилазак локације 

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне 

информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  

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

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак 

локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. 

 

Доказ: 

Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и 

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

 

6) Сертификати 

Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем 

менаџмента квалитетом, ISO 14001 – заштита животне средине, OHSAS 18001, безбедност на 

раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне 

набавке. 

 

Доказ: 

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, 

ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће 

 

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. 

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 и 

да је овери печатом, 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 
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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. Понуда треба да буде поднета скенирана 

на ЦД-у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се 

важећом. Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.  

 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) Градсkа управа за изворне и поверене послове 

, ул. Стевана Немање бр.2 , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова Радови на 

реконструкцији зграде „Гимназије“ у Новом Пазару   , ЈН бр.  404-102/18  , НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до   

31.12.2018.  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. 

 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 о произвођачима материјала и опреме, 

10) образац Изјаве о кључном техничком особљу, 

11) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

12) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 

пројектну документацију, 

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

извршење посла, 
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14) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року,  

15) оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања. 

16) 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. 

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. 

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: Градска управа за 

изворне и поверене послове града Новог Пазара, ул. Меше Селимовића бр.2, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији зграде „ Гимназије“ у Новом 

Пазару – ЈН бр. 404-102/18  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији зграде „ Гимназије“ у Новом 

Пазару – ЈН бр. 404-102/18  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији зграде „ Гимназије“ у Новом 

Пазару – ЈН бр. 404-102/18  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији зграде „ Гимназије“ у 

Новом Пазару – ЈН бр. 404-102/18  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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



74 

 

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

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

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

понуду.   

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач 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 
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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.  

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 ће се вршити на следећи начин: 

- 30% аванс, 

- 70 % по ситуацијима. 

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, 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 одмах, а 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 Радови на реконструкцији зграде „ Гимназије“ у Новом Пазару 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   150  (стопедесет) 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. 

Место извођења радова -  Град Нови Пазар, општина Нови Пазар, зграда „Гимназије“ у 

Новом Пазару.. 

 

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. 

 

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања 

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и 

достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, 

оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.  

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за 
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штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, 

са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је 

дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом 

осигурања.  

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у 

Поглављу XVI. Конкурсне документације. 

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.  

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 Нови 

Пазар. 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; 

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са 

важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
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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 повраћај авансног плаћања, 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 повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са 

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

Наручиоца. 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. 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.  

4. 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 повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана 

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

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком 

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

Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – 

пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 

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

важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

 

 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. 

 

 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. 
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 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 31.12.2018. године, у 10.30 часова у радним просторијама 

Наручиоца, на адреси: Градска управа за изворне и поверене послове, ул. Стевана Немање 

бр.2, просторијa: канцеларија за јавне набавке бр.55, спрат 2. 

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 наручиоца  Град 

Нови Пазар     , електронске поште на e-mail javnenabavke@novipazar.org.rs или факсом на број 

020/313-644   ) 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.  

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.  404-102/18  ". 
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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: 

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;  
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4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу  

полиса/е осигурања;  

5. 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.  

 Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је 

део уговора о извођењу радова.  

 Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о 

произвођачима материјала и опреме.  

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је 

дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак 

производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на 

сагласност стручном надзору и Наручиоцу.  

 Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и 

произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора 

и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно 

понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

 

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. 
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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;  

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: 

www.javnenabavke@novipazar.org.rs, факсом на број  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.  
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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: 

-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 Радови на 

реконструкцији зграде „ Гимназије“ у Новом Пазару 

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци Радови на 

реконструкцији зграде „ Гимназије“ у Новом Пазару., 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; 
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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; 

6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности. 

У случају потребе извођења 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 (Радови на 

реконструкцији зграде „ Гимназије“ у Новом Пазару), ЈН број   404-102/18   

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

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 [Радови на реконструкцији зграде „ Гимназије“ у Новом 

Пазару] 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања оверених 

авансних, 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 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

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

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

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

понуду могу да потпишу и печатом овере 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.Радови на реконструкцији зграде „ Гимназије“ у Новом Пазару 

набавке, бр [404-102/18e], поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

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

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

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

трајати до две године.  

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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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: М.П. 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 

__________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
 назив понуђача  
Радови на реконструкцији зграде „Гимназије“ у Новом Пазару „ бр. 404-102/18, 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: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ „ГИМНАЗИЈЕ“ У НОВОМ ПАЗАРУ  

 

 

Закључен  у ________________, дана___________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

 

Град Нови Пазар – Градска управа за изворне и поверене послове  са седиштем у Новом 

Пазару , ПИБ 101786221, кога заступа начелник Алмир Лековић, (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 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 30.11.2018.   године, објавио Позив за подношење понуда 

у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских 

радова Радови на реконструкцији зграде „Гимназије“ у Новом Пазару ,ЈН. Бр. 404-102/18 ,  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 се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом 

обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 

социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. 

године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне 

намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 

351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове 

и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 

социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24. јануара 

2017. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења 

објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, 

који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године (у даљем 

тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: 

Канцеларија)  

 -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  Радови на реконструкцији зграде „Гимназије“ у Новом Пазару 

. 

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 ___________2018. године. 

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, 



93 

 

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 

и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 

према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације: 

- предрачуна у износу аванса; 

- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној 

ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 

цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, 

у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног 

надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од 

уговорене вредности.  

 Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, 

Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

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, а према 

приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. 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. 
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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. 

6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности 

 

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. 
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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; 

(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) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према 

понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и 

опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност 

испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју 

доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се 

замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз 

сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 
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(15) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

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

(17) 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; 

(18) 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; 

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

утврде неправилности и недостаци; 

(20) 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; 

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

инсталација и опреме; 

(22) 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. 

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 преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити 

са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног 

плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока 

за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се 

буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 

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

важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 
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 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.  

Осигурање 

Члан 12. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 

ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису 

осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 

оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13. 

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 14. 

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. 
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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 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 15. 

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 16. 

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. 
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Непредвиђени радови 

Члан 17. 

 Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 

18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, 

али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег 

извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају 

радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора. 

 Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности 

наручиоца.  

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

непредвиђених радова. 

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

бити обављени. 

 Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед 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. 

Примопредаја изведених радова 

Члан 18. 

 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 3 (три) 

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.  
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 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 19. 

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 20. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 

касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 

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 21. 

 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 16. и 

17. 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 
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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 16. уговора, за које Извођач радова 

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

6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни 

предвиђени пројектом. 

Члан 22. 

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. 

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, 

Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за 

наведене позиције 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 23. 

 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 24. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   техничка документација 

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године 

-  образац о произвођачима материјала и опреме 

- динамика извођења радова 
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Решавање спорова 

Члан 25. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

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

Број примерака уговора 

Члан 26. 

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

и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима. 

Ступање на снагу 

Члан 27. 

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 

 

   

 

 

МП. 

  начелник Алмир Лековић 

 

МП. 

 
САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић 
 

Датум _________________ 
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XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 A.) Демонтажни радови 

Демонтажа постојеће спољашње и 

унутрашње столарије. У цену урачуната 

демонтажа и транспорт до депоније. Обрачун 

по комаду. 

 / / / 

  

 Пажљива демонтажа металних прозора преко 3 м2 
на учионицама. Демонтиране прозоре 
склопити,утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду. 

ком 48 / / 

  

2 Пажљива демонтажа металних светларника од  
кутијастих профила са испуном од стакла 
 преко 3 м2 који се налазе у ходницима на 
спратовима.Демонтиране светларнике 
склопити,утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор.Обрачун по 
комаду. 

ком 25 / / 

  

3 Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених врата до 
4 м2.Демонтирана дрвена врата 
склопити,утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. 
.Обрачун по комаду. 

ком 25 / / 

  

 Свега демонтажни радови :  / / /   

 Грађевинско - занатски радови 
I ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 

    
  

1 Израда и постављање застакљених ПВЦ 

прозора. Конструкција штока и фиксних 
 / / /   



104 

 

делова је од квалитетних нерециклираних 

ПВЦ профила. Прозоре израдити од 

високоотпорног тврдог ПВЦ-а беле боје са 

мин.шестокоморним системом профила 

мин.дебљине профила 70 мм. са ојачаним 

челичним нерђајућим профилима, по шеми 

столарије и детаљима. Прозоре дихтовати 

трајно еластичном ЕПДМ гумом, 

вулканизованом на угловима. Оков и боја 

прозора по избору пројектанта. Стакло - 

равно нискоемисионо ТЕРМОПАН 4+16+4 мм. 

пуњено аргоном. Прозоре израдити према 

захтеваном коефицијенту пролаза топлоте 

маx. Уф=1,3W/м2к. Крила опремити са свим 

потребним оковом по јус-у, за отварање 

према шеми. Унутрашње прозоре застаклити 

ФЛОТ стаклом 4+12+4 мм. и дихтовати трајно 

еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом  на 

угловима. Сви елементи прозора и прозор 

морају бити атестирани на потпуно 

дихтовање и отпорност на ветар, као и све 

према СРПС прописима за овај материјал и 

радове. У ове радове улази набавка и израда 

унутрашње ПВЦ окапнице и спољашње 

металне окапнице дубине до 30 цм. и обрада 

шпалетни. Монтажа спољне окапнице ( 

Окапница мора бити увучена у подпрофил 

новог прозора, да би се спречио продор воде, 

никако шрафити или учвршћивати поп 

нитнама и користити било какав премаз или 

силикон ).Обрада шпалетни пластичним 

малтером (Бавалит)ваљањем. Врста и боје по 

избору пројектанта. Подлога мора бити 

здрава и сува. Подлогу очистити и 

импрегнирати изолационом масом, ради боље 

везе. Нанети молерском четком у једном 

слоју, а ако подлога јако упија премазати два 
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пута. На осушену подлогу нанети малтер, 

направљен и добро измешан да се добије 

једнолична и конзистентна маса. Пластични 

малтер нанети глетелицом и структуру извући 

ваљком. Дебљина нанетог слоја мора бити 

једнака дебљини, односно величини зрна у 

пластичном малтеру. Отворе и друго 

заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену. 

Инвеститор задржава право провере 

квалитета профила и прозора комплет,а све 

то о трошку извођача, и мере се узимају на 

лицу места. Обрачун по комаду. 
П 1 400 X 160 цм. 

ком. 48 / / 
  

2 Израда и постављање застакљених ПВЦ 

светларника. Конструкција штока и фиксних 

делова је од квалитетних нерециклираних 

ПВЦ профила. Светларнике израдити од 

високоотпорног тврдог ПВЦ-а беле боје са 

мин.шестокоморним системом профила 

мин.дебљине профила 70 мм. са ојачаним 

челичним нерђајућим профилима, по шеми 

столарије и детаљима. Светларнике 

дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, 

вулканизованом на угловима. Оков и боја 

светларника по избору пројектанта. Стакло - 

равно нискоемисионо ТЕРМОПАН 4+16+4 мм. 

пуњено аргоном. Светларнике израдити 

према захтеваном коефицијенту пролаза 

топлоте маx. Уф=1,3W/м2к. Крила опремити 

са свим потребним оковом по јус-у, за 

отварање према шеми. Унутрашње 

светларнике застаклити ФЛОТ стаклом 

4+12+4 мм. и дихтовати трајно еластичном 

ЕПДМ гумом, вулканизованом  на угловима. 

Сви елементи светларника и светларник 

 / / / 
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морају бити атестирани на потпуно 

дихтовање и отпорност на ветар, као и све 

према СРПС прописима за овај материјал и 

радове. У ове радове улази набавка и израда 

унутрашње ПВЦ окапнице и спољашње 

металне окапнице дубине до 30 цм. и обрада 

шпалетни. Монтажа спољне окапнице ( 

Окапница мора бити увучена у подпрофил 

новог прозора, да би се спречио продор воде, 

никако шрафити или учвршћивати поп 

нитнама и користити било какав премаз или 

силикон )Обрада шпалетни пластичним 

малтером (Бавалит)ваљањем. Врста и боје по 

избору пројектанта. Подлога мора бити 

здрава и сува. Подлогу очистити и 

импрегнирати изолационом масом, ради боље 

везе. Нанети молерском четком у једном 

слоју, а ако подлога јако упија премазати два 

пута. На осушену подлогу нанети малтер, 

направљен и добро измешан да се добије 

једнолична и конзистентна маса. Пластични 

малтер нанети глетелицом и структуру извући 

ваљком. Дебљина нанетог слоја мора бити 

једнака дебљини, односно величини зрна у 

пластичном малтеру. Отворе и друго 

заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену. 

Инвеститор задржава право провере 

квалитета профила и светларника комплет,а 

све то о трошку извођача и мере се узимају 

на лицу места. Обрачун по комаду. 

СВ 

1 
380 X 310 цм. 

Ком. 18 / / 

  

СВ 

2 
400 X 200 цм. 

ком 3 / / 
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СВ 

3 
300/200 + 100/300 цм. 

Ком. 1 / / 
  

СВ 

4 

300 X 200 цм. 
Ком. 1   

  

СВ 

5 

400 X 200 цм. 
Ком. 1   

  

СВ 

6 

200/200 + 100/300 цм. 
Ком. 1   

  

3 Израда и монтажа сувомонтажних пуних 
унутрашњих дрвених врата без надсветла фарбана 
полиуретаном са дефинисаном рал бојом РАЛ 9010 
и первајз лајсном. Крила врата су 
дуплошсперована и обојена. Уградити и прелазне 
алуминијумске лајсне јер постоји  могућност 
разлике у подовима и из тог разлога треба 
предвидети уградњу прелазне алуминијумске 
лајсне. Уграђивање врата извршити заједно са 
слепим довратницима у свему према шеми и опису 
столарије и мере се узимају на лицу места. У цену 
улази И крпљење након уградње 
(стиродур,лепак,мрежица,глет и боја).Обрачун 
радова по комаду. 

    

  

В 1 100 X 210 цм. 
Ком. 25   

  

 Свега грађевинска столарија : 
    

  

 А .) ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ : 
    

  

 Б.) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА     
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 УКУПНО ( А + Б ) : 
    

  

 Б.)  Предмер и предрачун грађевинских и 

грађевинско занатских радова за извођење 

радова на реконструкцији на  спољњем 

уређењу фасаде на ,,ГИМНАЗИЈИ,, у Новом 

Пазару 
 

    

  

 А.) Демонтажни радови 
     

  

1 Демонтажа олука, олучних вертикала,  и других 
елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, 
утоварити у камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по 
м1 

м1 370   

  

 Свега демонтажни радови : 
    

  

 Б.) Фасадерски радови 
     

  

1 Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог 
лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 
0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са 

максималним размаком 3 цм и летовати калајем од 
најмање 40%. Држаче лежећих олука урадити од 

поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње 
стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 

цм."Обрачун по м1 

м1 270   

  

2 Израда и монтажа висећих полукружних олука од 
поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, 

ширине олука 10 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке 
спајати нитнама, једноредно са максималним 

размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. 
Држаче висећих олука урадити од поцинкованог 

флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука 

м1 100   
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нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм."Обрачун по 
м1 

3 Израда кровне окапнице од поцинкованог лима, 
развијене ширине 0,50 мм. Обрачун по  м1.                            М1 260   

  

4 Фасада треба да је отпорна на удар, ветар, на 
микробиолошка загађења (буђ и алге), са ниским 
нивоом абсорпције воде и виско 
паропропустљивошћу. Фасадни систем треба да 
испуни захтеве ватроотпорности у складу са 
главним пројектом заштите од пожара. Израдити 
фасаду по следећем : - Камена вуна тврдо 
пресована д = 10 цм., класе негоривости А1, 
густине 130-160 кг/м3, около прозора шпалетне д=2 
цм. силикатна мрежица од стаклених влакана од 
145-160 г/м2, двокомпонентни лепак за лепљење и 
малтерисање у два наноса,пластични типлови мин 
л= 11 цм.са капом. около отвора пластични угаони 
профили и завршна обрада силиконско-силикатне 
фасаде у боји по избору пројектанта. Обрачун све 
комплет по м2.У јединичну цену улази и потребна 
фасадна скела 

м² 2300   

  

5 Опшивање надстрешнице то јест еркера плоче 
изнад приземља са равним пластифицираним 
челичним лимом, развијене ширине 0,62 мм. 

Обрачун по м2. 

м² 60   

  

 Свега фасадерски  радови : 
    

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

  

 А .) ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ : 
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 Б.) ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
    

  

 УКУПНО ( А + Б ) : 
    

  

 Ц.)  Предмер и предрачун грађевинских и 

грађевинско занатских радова за извођење 

радова  на   санацији изолације на равном 

крову у атријуму школе ,,ГИМНАЗИЈА,, у 

Новом Пазару 
 

    

  

 ПАРНА БРАНА 
    

  

1 Парна брана. На постојећој подлози поставити ПЕ 
фолију. 
Обрачун по м² развијене површине реализоване 
позиције.    Кров 

м² 250   

  

2 ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА РАВНОГ КРОВА 
ХОРИЗОНТАЛНЕ ПОВРШИНЕ  (слој 04) 

Термоизолација. Изолациони материјал на 
Самоносивој лако изолационој незапаљивој плочи 
од камене вуне ватро и водонепробојне типа урса 

фдп 1 или слично и одговарајуће равномерне 
густине по целој дебљини плоче, притисне 

чврстоће 100 кПа при 10 % сабијању, за топлотну, 
звучну заштиту. На парну брану поставити плоче 

ЕПС-а у слојевима, тако да сваки наредни слој буде 
смакнут у односу на претходни.  

Обрачун по м² реализоване површине. 

м² 250   

  

3 ХИДРОИЗОЛАЦИЈА  
Набавка и уградња синтетичке ПВЦ кровне 
мембране дебљине 1,5 мм за равне непроходне 

м² 250   
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кровове. На Самоносивој лако изолационој 
незапаљивој плочи од минералне стаклене 
вуне ватро и водонепробојне типа урса фдп 1 
или слично и одговарајуће положити 
хидроизолациону  мембрану 
типа "Цосмофин ФГ” Преклоп мембране је 12 
цм. . Мембрана се фискира за бетонску 
подлогу “Ејот” фиксерима ,а затим се преклоп 
“вари”,спаја топлим ваздухом. Преклоп 

урачунат у цену хоризонталне површине крова. 
 ВЕРТИКАЛНЕ ПОВРШИНЕ 

    
  

 ОБРАДА АТИКА 
    

  

4 Хидроизолације унутрашњих вертикалних и 
"чеоних" површина ободних зидних атика. 
Позицијом обухватити развијену површину 

(вертикална од хоризонталне кровне површине + 
обрада хоризонталног канта атике). Очекивана 

развијена површина је до 30 цм. 

м1 32   

  

5 ПРОДОРИ 
Извршити обраду продора кроз атику 

уградјивањем фазонског сливника. 
Обрачун по комаду реализоване позиције. 

Ком. 4   

  

 Свега изолатерски радови  : 
    

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Свега изолатерски радови  :     

  

 Д.)  Предмер и предрачун грађевинских и 

грађевинско занатских радова за извођење 

радова на реконструкцији на  санацији 
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столарске радионице ,,ГИМНАЗИЈА,, у 

Новом Пазару 
 

 А.) Грађевинско -занатски радови 
    

  

1 Израда пердашене цементне кошуљице, дебљине 
3-5 цм. Подлогу пре наношења кошуљице очистити 

и опрати. Малтер за кошуљицу справити са 
просејаним шљунком “јединицом“, размере 1:3. 

Горњу површину кошуљице равно испердашити и 
неговати док не очврсне.У цену улази и тврдо 
пресовани стиропор од 2 цм. Обрачун по м2. 

м² 126   

  

2 Постављање подних керамичких плочица, 
димензија 20x20 цм. Плочице И класе лепити 

лепком за плочице,  у слогу по избору пројектанта. 
Подлогу претходно припремити и полагање 

извести равно. Постављене плочице фуговати и под 
очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун 

по м2 

м² 126   

  

3 Израда и монтажа кровне конструкције од резане 
грађе димензија према детаљима из пројекта,са 
целокупним материјалом и оковом.Обрачун од 

м2.(хоризонталне пројекције) 

м² 195   

  

4 Покривање крова трапезастим поцинкованим 
пластифицираним лимом  ТР 40/230 дебљине 0,50 

мм. у боји по избору пројектанта. Покривање 
извести по пројекту, детаљима и упутству 

произвођача и пројектанта.Обрачун од м2. 

м² 195   

  

5 Посно бојење зидова и плафона са глетовањем и 
свим потребним предрадњама.Урадити 

акрилисање спојева на местима уградње нових 
врата и прозора. Обрачун по м2. 

м² 500   
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 Свега грађевинско-занатски радови  : 
    

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Свега грађевинско-занатски радови  :     

  

 Е.)  Предмер и предрачун грађевинских и 

грађевинско занатских радова за извођење 

радова на реконструкцији на  санацији 

учионица и мокрих чворова 

,,ГИМНАЗИЈА,, у Новом Пазару 
 

    

  

 А.) Демонтажни радови  
    

  

1 Демонтажа постојећих подних облога у 
учионицама и мокрим чворовима. У цену 
урачуната демонтажа и транспорт до депоније. 
Обрачун по м2. Пажљива демонтажа и скидање 
ПВЦ пода (виназ). Подлогу   то јест све слојеве 
заједно са цементном кошуљицом скинути до 
бет.конструкције. Виназ скинути,упаковати, 
утоварити у камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по 
м2 пода. 

м² 1773   

  

2 Пажљива демонтажа и скидање ПВЦ (виназ) 
подних лајсни.Лајсне скинути,упаковати, утоварити 

у камион и одвести на депонију коју одреди 
инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 

лајсни. 

м1 637   

  

3 Пажљива демонтажа подних и зидних керамичких 
плочица, постављених у цементном малтеру. 

Плочице и подлогу  све слојеве заједно са 
кошуљицом скинути до бет.конструкције као И све 

м² 581   
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слојеве са зидова то јест малтер . Плочице очистити 
од малтера и сложити. Шут изнети, утоварити у 

камион и одвести на депонију коју одреди 
инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м2 . 

4 Пажљива демонтажа плафона од трске и 
летви.Плафон демонтирати, очистити, 

сложити по врсти, упаковати, утоварити у камион и 
одвести на депонију коју 

одреди инвеститор удаљену до 15 км.Шут 
прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 плафона 

м² 2300   

  

 Свега демонтажни радови : 
    

  

               Б.) Подополагачки радови 
     

  

1 Набавка и уградња ПВЦ подне облоге типа Герфлор 
Таралаy инитиал ролна 2 м. д = 2 мм. односно 
Мастерфлоор, Таркетт, Мегапод или слично и 

одговарајуће, намењене за школске учионице и са 
свим пратећим материјалом. Предвидети :  -

Прајмерисање битуменске подлоге предпремазом 
типа Узин ПЕ 630 (500гр/м2) или сл. - изливање 

равнајуће масе типа Исомат Флоwцрете 3-30 или 
сл. у дебљини од 3-4 мм. - Смањивање висинске 

разлике на улазу у учионице репаратурном масом 
типа Узин нц 182 или сл.  - Полагање,украјање и 

лепљење подне подлоге целом површином пода 
лепилом типа Узин КЕ 478 или слично И 

одговарајуће. - Варење спојева ролни ПВЦ 
електродом."Обрачун све комплет по м2 са свим 

слојевима подне облоге и према тој врсти радова. 

м² 1773   
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2 Набавка и уградња ПВЦ виназ лајсни дуж зидова то 
јест  извести холкер висине 10 цм. са заобљеним  

прелазом. Ценом обухватити  и постављање 
форматизера за израду холкера, као и постављање 
завршне капе дуж холкера. Виназ лајсне залепити 
одговарајућим лепком преко већ припремљене 

суве подлоге. Врста и дезен лајсни по избору 
пројектанта. Обрачун по м1. 

М1 637   

  

3 Израда хидроизолације мокрих чворова преко 
бетонске подлоге, двокомпонентним полимерним 
материјалом Изолит ПОЛИФЛЕX ,, Драмин ,,Земун. 

или слично и одговарајуће. Бетонску подлогу 
припремити да буде чиста, одмашћена и без 
пукотина. Масу за премазивање припремити 
мешањем течне и прашкасте компоненте, и 

уградити у року  од 20-30 минута. Четком нанети 
први слој и утиснути мрежицу.После сушења, 6-8 х, 

нанети други слој и утиснути другу мрежицу. 
Завршни, трећи, слој нанети после 6-8 х. Изолит 

ПОЛИФЛЕX је отпоран на УВ зраке, високе и ниске 
температуре. Боја по избору пројектанта.. Обрачун 

по м2. 

м² 102,5   

  

4 Постављање подних керамичких плочица, 
димензија 20x20 цм. Плочице И класе лепити 

лепком за плочице,  у слогу по избору пројектанта. 
Подлогу претходно припремити и полагање 

извести равно. Постављене плочице фуговати и под 
очистити. У цену улази и набавка плочица као и 

набавка и уградња АЛУ угаоних лајсни. Обрачун по 
м2 

м² 2480   

  

5 Постављање зидних керамичких плочица, 
димензија 20x20 цм. Плочице И класе лепити 

лепком за плочице,  у слогу по избору пројектанта. 
Подлогу претходно припремити и полагање 

м² 478,62   
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извести равно. Постављене плочице фуговати и под 
очистити. У цену улази и набавка плочица као и 

набавка и уградња АЛУ угаоних лајсни. Обрачун по 
м2 

6 Посно бојење зидова и плафона са глетовањем и 
свим потребним предрадњама.Урадити 

акрилисање спојева на местима уградње нових 
врата и прозора. Обрачун по м2. 

м² 8000   

  

7 Израда спуштеног плафона са челичном 
потконструкцијом и облагање гипс картонским 

плочама ГКБ 12,5 мм, систем типа Кнауф Д112 или 
Армстронг или слично И одговарајуће. Двоструку 

потконструкцију израдити од носивих и монтажних 
поцинкованих профила ЦД 60x27 мм 

причвршћених висилицама за носиви плафон и 
обложити гипс картонским плочама, по пројекту и 

упутству произвођача. Саставе обрадити глет 
масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. 

Припремити за молерај. У цену улази и радна 
скела.Обрачун по м2 

м² 2300   

  

8 Набавка и уградња минералне вуне д= 5 цм,преко 
АБ таванске плоче са претходним постављањем 

ПВЦ фолије. Обрачун по м². 
м² 1150   

  

9 Израда нове пердашене цементне кошуљице, 
дебљине 3-5 цм у учионицама и мокрим 

чворовима. Подлогу пре наношења кошуљице 
очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити 

са просејаним шљунком “јединицом“, размере 1:3. 
Горњу површину кошуљице равно испердашити и 

неговати док не очврсне.У цену улази и тврдо 
пресовани стиропор од 2 цм. Обрачун по м2. 

м² 1875,5   

  

 Свега грађевинско-занатски радови  : 
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

  

 А .) ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ : 
    

  

 Б.) ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНА. РАДОВИ 
    

  

 УКУПНО ( А + Б ) : 
    

  

 Предмер и предрачун грађевинских и 

грађевинско – занатских радова 

при извођењу радова на реконструкцији 

школе 

,, ГИМНАЗИЈА ,, у Новом Пазару 
 

    

  

 А.) Грађевинско-занатски радови  -  Столарија        
    

  

 Б.) Грађевинско-занатски радови  -  Фасада        
    

  

 Ц.) Грађевинско-занатски радови  -  санација 
изолације на равном крову у атријуму школе     

  

 Д.) Грађевинско-занатски радови  - санација 
Столарске радионице          

  

 Е.) Грађевинско-занатски радови  - санација мокрих 
ћворова и ућионица школе                                    

  

 Укупно :  А + Б + Ц + Д + Е    без ПДВ  - а ( РСД ) : 
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 САНАЦИЈА  И ЗАМЕНА РАДИЈАТОРА И 
ЦЕВИ   

ШКОЛА ГИМНАЗИЈА  НОВИ ПАЗАР 

    

  

 1.РАДОВИ НА ПОСТОЈЕЋОЈ 
ИНСТАЛАЦИЈИ     

  

1 Демонтажа постојећих радијатора. 
Радијатори су ливени са 4 стуба висине 

900мм. Број ребара од 6 до 35 по 
радијатору Одлагање на плац 

инвеститора. 

ком 82   

  

2 Демонтажа постојећих радијатора. 
Радијатори су панелни . Тип 22 дужине 

1600мм Одлагање на плац инвеститора. 
ком 10   

  

3 Демонтажа постојећих радијатора. 
Радијатори су панелни . Тип 22 дужине око 
1200мм висине 900мм Одлагање на плац 

инвеститора. 

ком 4   

  

4 Демонтажа постојеће мреже димензија од 
6/4” до 3”. Мрежа је изолована у кизелгур 

изолацији. Одлагање на плацу 
инвеститора. По м1 

м1 160   

  

5 Демонтажа постојеће мреже димензија од 
1/2” до 2”. Мрежа је делимично изолована 

у ал- минерал изолацији а већином 
неизолована. Одлагање на плацу 

инвеститора. По м1 

м1 800   

  

6 Демонтажа постојећеваздушне  мреже 
димензија од 3/8”.  Одлагање на плацу 

инвеститора. По м1 

м1 160   

  

7 Одсецање и демонтажа постојећих 
отворених експанзионих судова, величине 

1500 лит и одлагање на плацу 
ком 1   

  



119 

 

инвеститора. Суд се налази на 3 спрату 
објекта на посебној конструкцији. Уклонити 

и носећу конструкцију у оквиру ставке. 
8 Демонтажа постојеће регипс изолације 

испод палфона у приземљу ради приступа 
због демонтаже и монтаже цевовода. 

м² 50   

  

9 Испорука и уградња регипс плоча са 
додавањем недостајуће или оштећене 

конструкције. Обрада и враћање у 
предјашње стање. 

м² 50   

  

10 Демонтажа постојећег експанзионог суда 
из котларнице. Суд је запремине 2000 лит.  
Постојеће водове до котлова прилагодити 

новом суду.Одлагање на плацу 
инвеститора. 

ком 1   

  

11 Демонтажа постојећих сигурносних 
вентила са опругом и скидање са котлова и 
одлагање на плацу инвеститора  вентили 

су  ДН 50 за притисак до 2,8 бара. 

ком 5   

  

12 Санирање оштећења на згради насталих 
због демонтажа и монажа цеви и 

радијатора. Затварање сувишних отвора  и 
обрада вишкова отвора. Око цеви ставити 
рол папир а остало закрпити градјевински. 
Добро изравнато без кречења. Паушално 

ком 1   

  

 Свега радови на постојећој 
инсталацији 

    
  

 2 ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР  
    

  

1 Испорука и уградња ЧЕЛИЧНИХ 
ПАНЕЛНИХ  радијатора , комплет са     
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држачима и осталим прибором.У цену 
улази све што је потребно за комплетно 
постављен радијатор.  одзрацни цеп на 

свим радијаторима. Радијатори у 
топловодном систему 80/60 Ц морају 

имати снагу од 1651 Wатт по м1 
1.1 ТИП 600/22     дузине:400 

ком 9   
  

1.2 ТИП 600/22     дузине:600 
ком 30   

  

1.3 ТИП 600/22     дузине:800 
ком 5   

  

1.4 ТИП 600/22     дузине:1000 
ком 48   

  

1.5 ТИП 600/22     дузине:1200 
ком 54   

  

1.6 ТИП 600/22     дузине:1400, 
ком 20   

  

1.7 ТИП 600/22     дузине:1600, 
ком 12   

  

 Укупно 
 178   

  

2 Испорука и уградња радијаторских вентила са 
термостатском главом. Угаони или равни, 

према потреби. Тyп  АНТИВАНДАЛ, 
ХЕРТЗЦУЛЕС  или одговарајући другог 

производјача.    ДН 15 

ком 181   
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2.1 спорука комплета алата за монтажу и 
подешавање 
 Антивандал термостских глава,  
Алат се састоји од: 
- инбус кључа,  
-алат за деблокаду и намештање жељене 
вредности и  
-алат за монтажу термостатске главе.  
Све компатибилно испорученим антивандал 
термостатским главама 

ком 2   

  

3 Испорука и уградња радијаторских навијака. 
Навијци су затварајући и никловани. Тyп  
Цомап, ХЕРЦ  или одговарајући другог 
производјача.              ДН 15 

ком 181   

  

4 Испорука и уградња славина за празњење 
радијатора. 
 Славине  су са прикључком  за  црево 1/2" ДН 
15 

ком 70   

  

 Свега ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР: 
    

  

3 ЦЕВОВОД И АРМАТУРА 
    

  

1 Испорука и уградња челичних бешавних 
цеви за топлу воду по 

( СРПС ЕН 10216-1 у квалитету П235 ТР 1 
) 

За потребни материјал за спајање, 
прицврсцивање, носење, цврсте тацке, 
клизне тацке, радне гасове, розетне и 

цауре за пролаз, односно фитинг. Цеви се 
дају оцисцене од корозије и двоструко 

минизиране 

 2134   
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1.1 ДН 15    21 * 2.3 мм 
М 1200   

  

1.2 ДН 20   26.9 * 2.6 мм 
М 500   

  

1.3 ДН 25   33.7 * 2.6 мм 
М 160   

  

1.4 ДН 32   42.4 * 2.6 мм 
М 96   

  

1.5 ДН 40   48.3 * 2.6мм 
М 42   

  

1.6 ДН 50   60.3 *2.9мм 
М 24   

  

1.7 ДН 65   76.1 *2.9 мм 
М 112   

  

2 Испорука кугластих  вентила  СА 
ИСПУСТОМ са обе стране унтрашњи 

навој. ОБАВЕЗНО ХОЛЕНДЕРСКИ 
  НП 6 

    

  

2.1 ДН 15 
ком 20   

  

2.2 ДН 20 
ком 30   

  

2.3 ДН 25 
ком 30   
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2.4 ДН 32 
ком 4   

  

3 Испорука и уградња уредјаја за одржавање 
притиска у инсталацији централног 

грејања  са „диктир пумпом 
“Тип ДСУ 4  Запремина суда В= 800 лит , 

за топлотни капацитет до 1200 кW. 
Одржавање притиска на 2 – 4 бара. 

Комплет са електро орманом и повезаним 
системом суда. Суд се прикључује на 

месту где је прикључен постојећи 
компресор који се уклања што улази у ову 
ставку... Прикључак на водоводну мрежу 

обухваћен овом ставком. 
 Производ Феникс ББ Ниш или  са 

еквивалентним техничким 
карактеристикама другог производјача . 

ком 1   

  

4 Испорука и уградња сигурносног вентила.  
Вентил је са ОПРУГОМ за 

Притисак издувавања 2.8бара.        ДН 50 

ком 4   

  

5 Подешавање постојеће аутоматике типа 
Ховал топтроник за 4 грејна круга и 2 круга 
заштите хладног краја котла. Подразумева 
се рад овлашћеног сервиса за аутоматику. 
Комплет са обуком руковалачког особља и 

пуштања у функцију. 

ком 1   

  

 Свега ЦЕВОВОД И АРМАТУРА: 
    

  

4 ИЗОЛАЦИЈА И БОЈЕЊЕ 
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1 Изолација нове цевне мреже у котларници 
и у простору угљаре. Ради се изолација од 
минералне вуне у ринфузу, дебљине 50мм 
са добрим набијањем испод лима. Ал лим 

дебљине 0,5мм. 

м² 40   

  

2 Изолација нове цевне мреже у деловима  
заштићеним регипс изолацијом. Ради се 
изолација од минералне вуне у ролни, 
обавијеној мрежастом паропропусном 
фолијом, добро увезаном пластичним 

везама погодне дужине. 

м² 20   

  

3 Бојење видних делова цеви и опреме  
радијатор лаком у два премаза, Боја по 

избору инвеститора. 

м 1850   

  

 Свега изолација и бојење 
    

  

5 ОСТАЛИ РАДОВИ 
    

  

1 Унутрашњи транспорт материјала и алата 
паушал 1   

  

2 Испитивање инсталације на чврстоћу на 
притисак  до 4 бара паушал 1   

  

3 Топла проба са погоном 
паушал 1   

  

4 Обука руковалачког особља у трајању од 3 
дана паушал 1   

  

5 Израда упутства за руковање и одржавање 
са шемом инсталације у котлари , формат 

А1 урамљено и устакљено. 
паушал 1   

  



125 

 

6 Достава атестне документације, техничких 
књига од производјача опреме и гарантних 

листова 
паушал 1   

  

7 израда пројекта изведеног објекта 
паушал 1   

  

 Свега остали радови: 
    

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА- машински радови 
    

  

1 РАДОВИ НА ПОСТОЈЕЋОЈ 
ИНСТАЛАЦИЈИ     

  

2 ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР 
    

  

3 ЦЕВОВОД И АРМАТУРА 
    

  

4 ИЗОЛАЦИЈА И БОЈЕЊЕ 
    

  

5 ИЗОЛАЦИЈА И БОЈЕЊЕ 
    

  

 УКУПНО СВИ РАДОВИ 
    

  

 ПДВ 20% 
    

  

 УКУПНО СВИ РАДОВИ + ПДВ 
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 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГИМНАЗИЈА У 
НОВОМ ПАЗАРУ ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ 

СТРУЈЕ 
    

  

1 ДЕМОНТАЗНИ РАДОВИ 
ком 346   

  

1 Демонтаза постојецих светиљки у објекту 
ком 221   

  

2 Демонтаза постојецих прекидаца И 
прикљуцница у објекту Демонтаза постојецих 

разводних табли у објекту 
ком 3   

  

3 Укупно 
    

  

2 ГРАДЈЕВИНСКИ РАДОВИ 
    

  

1 Трасирање, ручни ископ рова за каблове у 
земљи ИИИ категорије димензије 40x80цм, 

постављање постељице на дну рова од 
ситнозрнасте земље у два слоја од по 10цм 
испод и изнад кабла са затрпавањем рова 

после полагања кабла уз набијање ископане 
земље у слојевима. 

м 60   

  

2 Разбијање асфалта дебљине до 20цм и 
крпљење, доводјење у исправно стање 

тротоара или пута са претходном израдом 
тампона од шљунка и одношење шута на 

растојање до 5 км. 

м² 30   

  

3 Испорука и полагање ПЕХД цеви Ø 50мм за 
израду кабловске канализације у већ ископан 
ров са насипањем првог слоја песка и финим 

разастирањем. 

м 60   
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4 Изградња армираног  бетонског постоља за 
агегат 2 x 3 x 0,4 м од бетона марке МБ30 са 

свим потребним материјалом 
м³ 2.4   

  

5 Изградња кабловске сахте 1 x  1 x 1 м са 
металним поклопцем ком 1   

  

 Укупно 
    

  

3 РАЗВОД КАБЛОВСКИХ РЕГАЛА 
    

  

1 Набавка и монтажа перфорираних носача 
каблова бочне висине 60мм за полагање 
каблова електроенергетских инсталација. 

Носачи су са подним и бочним перфорацијама 
и повијеном горњом страном.  

Позиција обухвата сву неопходну опрему за 
монтирање (плафонске носаче са конзолама 

за стандардну монтажу, спојнице, рачве, 
заштитне прстенове и сл.) 

Слични типу:  "Обо Беттерманн" 

    

  

 200x60 
м 20   

  

 100x60 
м 20   

  

 Укупно 
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4 НАПОЈНИ И СИГНАЛНИ  КАБЛОВИ 
    

  

1 Набавка и монтажа напојних каблова типа 
Н2XХ одговарајућег пречника и броја жила за 

напајање разводних орманаи. Каблови се 
полажу по перфорираним кабловским 

регалима 

    

  

 Н2XХ-Ј 5x10мм2 
м 70   

  

 Н2XХ-Ј 5x6мм2 
м 300   

  

2 Набавка и монтажа напојних И сигналних 
каблова типа ППОО одговарајућег пречника и 
броја жила за напајање разводног ормана И 
сигнализацију рада хидроцила . Каблови се 

полажу у ПВЦ цевима у кабловском рову 

    

  

 ППОО 4x6мм2 за напајање хидростанице 
м 70   

  

 ППОО 5x2,5мм2 за сигнализацију рада 
хидростанице м 80   

  

 Укупно 
    

  

5 РАЗВОДНИ ОРМАНИ 
    

  

 Напомена:У ормарима уградити опрему  према 
једнополној семи. Испод сваког елемента 

поставити натписну плоцицу. У разделнику 
оставити 30% резервног простора за накнадну 

уградњу опреме. Орман 
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1 КПК 
    

  

а спорука опреме  и  монтажа  у  фасади  објекта 
кабловске прикључне кутије назначене са 

КПК(М), у свему према препорукама ЕДН за 
КПО 1, са уграђеним трополним растављачем-

осигурачем ИСФТ250 и осигураче 200А. 

ком 1   

  

б Испорука опреме  и  монтажа  у  фасади  
објекта кабловске прикључне кутије назначене 
са КПК(Х), у свему према препорукама ЕДН за 
КПО 1, са уграђеним трополним растављачем-

осигурачем ИСФТ250 и осигураче 36А. 

ком 1   

  

2 МРО 
    

  

 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ШxВxД: 1000x1000x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 
струја..У орман уградити следецу опрему:                                                                         

ком 3 - шина за фазу од бакра Цу 30x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова М6x30                

ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 30x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова М6x30 

ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 30x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова  М6x30                     

1 ком - комакт прекидац ДПX 100                                        
1 ком -  5 А мерна група                                                        

3 ком -  струјни мерни трансформатори 100/5             
1 ком -  мерна летва                                                     

ком 1   
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остали ситни монтазни материјал                                                       

3 ГРО 
    

  

 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ШxВxД: 1000x1000x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 

струја. У ормару уградити опрему  према 
једнополној семи. Испод сваког елемента 

поставити натписну плоцицу. У разделнику 
оставити 30% резервног простора за накнадну 

уградњу опреме. орман уградити следецу 
опрему:                                                                         

ком 3 - шина за фазу од бакра Цу 30x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова М6x30                

ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 30x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова М6x30 

ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 30x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова  М6x30                     

12 ком - трополни  расклопиви растављац-
дрисер СПX 100 комплет  са осигурацима                                                                                           

остали ситни монтазни материјал                           

ком 1   

  

3 РТ-П1 
    

  

 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ком 1   
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ШxВxД: 550x600x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 

струја. . орман уградити следецу опрему:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 мм са 

одговарајућим бројем шафова М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 15x5 мм са 

одговарајућим бројем шафова  М6x30               
ком 1-  трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             

ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 
ком 14 - аутоматски осигурач 16 А, крива Б 

,Ицу=10кА  
ком 6 - аутоматски осигурач 10 А, крива Б,  

Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 мм са  

одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 мм са  

одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         

4 РТ-П2 
    

  

 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ШxВxД: 550x600x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 

струја. У.орман уградити следецу опрему:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 мм са 

ком 1   
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одговарајућим бројем шафова М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 15x5 мм са 

одговарајућим бројем шафова  М6x30               
ком 1-  трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             

ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 
ком 7 - контактор.10А                                           

ком 18 - аутоматски осигурач 16 А, крива Б,  
Ицу=10кА  

ком 14 - аутоматски осигурач 10 А, крива Б, 
Ицу=10кА  

ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 

ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 

остали ситан материјал                                                         

5 РТ-СР 
    

  

 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ШxВxД: 550x600x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 
струја. .У орман уградити следецу опрему:                                                                                   

ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова М6x30 

ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 15x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова  М6x30               

ком 1-  трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 

ком 6 - аутоматски осигурач  16 А, крива Б, 
Ицу=10кА  

ком 1   
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ком 1 - трополни аутоматски осигурач  16 А, 
крива Б, Ицу=10кА                                                                  

ком 4 - аутоматски осигурач 10 А, крива Б,  
Ицу=10кА  

ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 

ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 

остали ситан материјал                                                         

6 РТ-1 
    

  

 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ШxВxД: 550x600x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 

струја. .У орман уградити следецу опр:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 мм са 

одговарајућим бројем шафова М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 15x5 мм са 

одговарајућим бројем шафова  М6x30               
ком 1-  трополни модуларни прекидац 0-1 63А                             

ком 1 - трополна ЗУДС 63/0.5А 
ком 1 - контактор.10А                                           

ком 1 - трополни аутоматски осигурач 20 А, 
крива Ц, Ицу=10кА                                                                  

ком 18 - аутоматски осигурач  16 А, крива Б, 
Ицу=10кА  

ком 1 - трополни аутоматски осигурач  16 А, 
крива Б, Ицу=10кА                                                                  

ком 9 - аутоматски осигурач  10 А, крива Б,  

ком 1   
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Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 мм са  

одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 мм са  

одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         

7 РТ-2(1-2) 
    

  

 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ШxВxД: 550x600x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 
струја. .У орман уградити следецу опрему:                                                                                   

ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова М6x30 

ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 15x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова  М6x30               

ком 1-  трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 

ком 25 - аутоматски осигурач  16 А, крива Б, 
Ицу=10кА  

ком 4 - аутоматски осигурач  10 А, крива Б,  
Ицу=10кА  

ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 мм са  
одговарајућим бројем шафова  М6x30 

ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 мм са  
одговарајућим бројем шафова  М8x30 

остали ситан материјал 

ком 2   
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8 РТ-2-3 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног 
блока, модуларног типски тестираног за 

опрему следећих карактеристика: Димензија 
до ШxВxД: 550x600x250мм, за монтажу на зид, 

спољњи степен заштите ИП43, комплетан 
везни прибор према спецификацији 

произвођача, приступ опреми са предње 
стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 

струја. У ормару уградити опрему  према 
једнополној семи. Испод сваког елемента 

поставити натписну плоцицу. У разделнику 
оставити 30% резервног простора за накнадну 

уградњу опреме. орман уградити следецу 
опрему:                                                                                   

ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова М6x30 

ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 15x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова  М6x30               

ком 1-  трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 

ком 2 - контактор.10А                                           
ком 10 - аутоматски осигурач 16 А, крива Б, 

Ицу=10кА  
ком 9 - аутоматски осигурач  10 А, крива Б,  

Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 мм са  

одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 мм са  

одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал                                                         

ком 1   

  

9 РТ-3-1 
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 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ШxВxД: 550x600x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 

струја.У орман уградити следецу опрему:                                                                                   
ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 мм са 

одговарајућим бројем шафова М6x30 
ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 15x5 мм са 

одговарајућим бројем шафова  М6x30               
ком 1-  трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             

ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 
ком 13 - аутоматски осигурач  16 А, крива Б,  

Ицу=10кА  
ком 7 - аутоматски осигурач  10 А, крива Б, 

Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 мм са  

одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 мм са  

одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал 

ком 1   

  

10 РТ-3-2 
    

  

 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ШxВxД: 550x600x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 

ком 1   
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сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 
струја. У орман уградити следецу опрему:                                                                                   

ком 1 - шина за нулу од бакра Цу 15x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова М6x30 

ком 1 - шина за земљу од бакра Цу 15x5 мм са 
одговарајућим бројем шафова  М6x30               

ком 1-  трополни модуларни прекидац 0-1 40А                             
ком 1 - трополна ЗУДС 40/0.5А 

ком 2 - контактор.10А                                           
ком 11 - аутоматски осигурач 16 А, крива Б, 

Ицу=10кА  
ком 9 - аутоматски осигурач  10 А, крива Б, 

Ицу=10кА  
ком 3 - шине за фазе од бакра Цу 15x5 мм са  

одговарајућим бројем шафова  М6x30 
ком 1 - шина за  ПЕН  од бакра Цу 15x5 мм са  

одговарајућим бројем шафова  М8x30 
остали ситан материјал    

11 РТ-КОМ 
    

  

 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ШxВxД: 350x400x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 
струја.. У орман уградити следецу опрему:                                                                                    

ком 12 - гребенасти прекидац 0-1.10А   1-полни                                        
ком 1 - аутоматски осигурач  16 А, крива Б,, 

Ицу=10кА  
остали ситан материјал    

ком 1   
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12 РТ-СИГХ 
    

  

 Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, 
модуларног типски тестираног за опрему 
следећих карактеристика: Димензија до 

ШxВxД: 350x400x250мм, за монтажу на зид, 
спољњи степен заштите ИП43, комплетан 

везни прибор према спецификацији 
произвођача, приступ опреми са предње 

стране, приступ кабловима са предње стране, 
сабирнице 3П+Н+Е, одговарајућих називних 
струја.. У орман уградити следецу опрему:                                                                                    
ком 3 - Сигналне сијалице за сигнализацију 
рада хидростанице Сцхнеидер Елецтриц 

XБ7ЕВ03МП, ф22мм, 230В, са ЛЕД диодом.                                         
остали ситан материјал                                                         

ком 1   

  

 Укупно 
    

  

6 ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧНИЦА 
    

  

 Испорука и монтажа инсталационих модула. 
елементи постављени у модуле су типа 

сличног Мосаиц "ЛЕГРАНД" .Све уградјене 
утицнице су са заститом од слуцајног додира.  

Модули су следећег типа: 

    

  

1 – Инсталациони сет за шест модуларних 
елемената. Позиција обухвата све елементе 

потребне за монтажу сета у зиду. Сет обухвата 
следећу опрему: 

1ком кутија за уградњу у зид за 6 модула                                           
1ком носач за 6 модула  
  1ком оквир за 6 модула  

  2ком прикључнице 16А 230В  

ком 14   
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  (2ком РЈ-45 прикључка СТП цат.6 у предмеру 
слабе струје) 

Слично типу: Мосаиц "ЛЕГРАНД" 

2 – Инсталациони сет за осамнаест модуларних 
елемената. Позиција обухвата све елементе 
потребне за монтажу сета у подну кутију. Сет 

обухвата следећу опрему: 
 1ком подна кутија                                                     

3ком носач за 6 модула  
 3 ком оквир за 6 модула  

  6 ком прикључнице 16А 230В                              
(2ком РЈ-45 прикључка СТП цат.6 у предмеру 

слабе струје)                                                        
Слично типу: Мосаиц "ЛЕГРАНД"   

ком 74   

  

3 – Инсталациони сет са једним модуларним 
елементом. Позиција обухвата све елементе 

потребне за монтажу сета у зиду. Сет обухвата 
следећу опрему: 

  1ком носач за 2 модула  
  1ком оквир за 2 модула  

  1ком прикључнице 16А 230В  
Слично типу: Мосаиц "ЛЕГРАНД"   

ком 80   

  

4 – Инсталациони сет за сест модуларних 
елемената. Позиција обухвата све елементе 

потребне за монтажу сета у зиду. Сет обухвата 
следећу опрему: 

  1ком кутија за  у зид за 6 модула                   
1ком носач за 6 модула 
  1ком оквир за 6 модула                                       

2ком прикључнице 16А 220В  
  (1ком РЈ-45 прикључка СТП цат.6 у предмеру 

слабе струје) 
  (1ком ТВ прикљуцница у предмеру слабе 

струје)  
Слично типу: Мосаиц "ЛЕГРАНД"   

ком 4   
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5 – Инсталациони сет за четири модуларна 
елемента. Позиција обухвата све елементе 

потребне за монтажу сета у зиду. Сет обухвата 
следећу опрему: 

   1ком кутија за  у зид за 4 модула                  
1ком носач за 4 модула  
  1ком оквир за 4 модула  

  2ком прикључнице 16А 230В                               
 Слично типу: Мосаиц "ЛЕГРАНД"   

ком 40   

  

6 – Монофазна утичница за уградњу на зиду , 
ИП55.                       ком 2   

  

7 –Трофазна утичница за уградњу на зиду , 16А,  
ИП55. Све комплетно ком 3   

  

8 Испорука и полагање инсталационих водова 
типа Н2XХ одговарајућег пресека и броја жила, 

за напајање инсталационих сетова. 
Проводници се полажу делом по кабловским 

носачима, а делом у зиду испод малтера. 
 

Н2XХ-Ј 5x4 мм2 

 
 
 
 
 

м 

 

 

 

 

 

25 

  

  

9 Н2XХ-Ј 5x2,5 мм2 
м 80   

  

10 Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2 
м 2200   

  

11 Испорука и полагање инсталационих цеви фи 
23мм. м 500   

  

12 Испорука и полагање инсталационих цеви фи 
32мм. м 100   
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13 Израда инсталација за подне кутије уградњом 
кутије и полагањем инсталационих цеви фи 23  
усецањем у косуљици подова од РТ до сваке 

подне кутије. 

ком 74   

  

 Укупно 
    

  

7 ОСВЕТЉЕЊЕ 
    

  

 Испорука и монтажа светиљки.  Сви 
фотометријски прорачуни су обрађени за 

наведене типове и број светиљки, те свака 
промена ових података мора бити уважена у 

новим прорачунима. 

    

  

1 – дихтујућа надградна светиљка  за спољашњу 
монтажу, слична типу 771 ЛЕД wитх Пхилипс 
ЦертаФлуx Стрип ХВ2 1x28W 1200 мм ИП 65. 
Светиљка треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, да има 

ЦЕ знак. 

ком 34   

  

2 – надградна ЛЕД светиљка . слицна типу 
ОПАЛ 34W 4440лм ИП20 600X600 за уградњу 
на спуштени плафон димензија 600x600мм, за 

опште осветљење уционица и канцеларија.  
Светиљка је обојена у белу боју. Степен 
заштите је ИП20. Светиљка треба да је 

усклађена са европским директивама који 
важе за производе, да има ЦЕ знак. 

ком 405   

  

3 – надградна  плафоњера  за  монтажу у 
мокрим цворовима, слична типу ТУБО СВ ЛЕД 

22W НЕУТРАЛ WХИТЕ 489831+400301 . 
Степен заштите је ИП65, класа изолације ИИ. 
Светиљка треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, да има 

ЦЕ знак. 

ком 31   
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4 –надградна светиљка за сколске табле слична 
типу СЛОТЛИГХТ СУРФАЦЕ WW Л1176мм 

1X54W. Степен заштите је ИП20, класа 
изолације ИИ. Светиљка треба да је усклађена 

са европским директивама који важе за 
производе, да има ЦЕ знак. 

ком 40   

  

5 –паник светиљка  слична типу  ГР-
310/12Л/180/А приправни спој 3х. Степен 

заштите је ИП40, класа изолације ИИ. 
Светиљка треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, да има 

ЦЕ знак. 

ком 108   

  

6 –паник светиљка  слична типу  ГР-
310/12Л/180/А приправни спој 3х. Степен 

заштите је ИП65, класа изолације ИИ. 
Светиљка треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, да има 

ЦЕ знак 

ком 9   

  

7 Испорука и полагање инсталационих водова 
одговарајућег пресека и броја жила, за 

напајање инсталације осветљења. 
Проводници се полажу по кабловским 

носачима И у зиду испод малтера 

    

  

 Н2XХ-Y 5x1,5 мм2 
м 450   

  

 Н2XХ-Y 3x1,5 мм2 
м 6770   

  

8 Испорука инсталационих прекидача. 
Прекидачи се монтирају на висини 1,1м од 

пода. Позиција обухвата и исоруку разводне 
кутије Ø60мм за монтажу у зид. 

    

  

 обичан - једнополни ,ИП20,230В 
ком 39   
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 серијски,ИП20,230В 
ком 44   

  

 наизменицни,ИП20,230В 
ком 8   

  

9 

 
Испорука и уградњ вентилатора фи 100 

ком 2   
  

10 Испорука и полагање инсталационих цеви фи 
16мм. м 2300   

  

 Укупно 
    

  

8 ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
    

  

1 Проводник са увлачењем у ПВЦ цеви ϕ 11 мм, 
П/Ф-Y 6 мм2 проводника за израду споја са 

цевоводима воде, грејања и гаса. У позицији је 
урачуната испорука и монтажа спојног 

материјала као што су обујмице, вијци М 5x20 
са матицом, стопице и остало. Просечна 

дужина извода је 7 м. 

ком 8   

  

2 Проводник са увлачењем у ПВЦ цеви ϕ 11мм 
проводника 16 мм2 ( П/Ж) за израду споја од 

кутије за изједначавање потенцијала до 
најближе разводне табле. Све комплетно 

м 200   

  

3 Кутија за изједначавање потенцијала са 
сабирницом за спајање проводника за 
изједачење потенцијала (12 комада). 

ком 8   

  

4 Проводник п/ф 1x16 мм2 за повезивање 
металних маса објекта и инсталација слабе 
струје са сабирницом земље (ПЕ) најближег 

разводног ормара. Све комплетно, са 

м 300   

  



144 

 

стопицама и обујмицама. 

5 Проводник п/ф 1x16 мм2 за повезивање 
хидростанице  са ГСИП. Све комплетно, са 

стопицама и обујмицама. 
м 100   

  

6 Ситни неспецифицирани материјал 
Пауш.    

  

7 Испитивање изведене инсталације 
Пауш.    

  

 Укупно 
    

  

9 ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 
    

  

1 Испорука и уградња СТАБИЛНОГ дизел агрегата 
(поставља се на бетонском постољу поред сахте са 

хидроцилом). , 
Стандбy снага 15/12 кВА/кW  

Основна снага кW/кВА: 13,6/11 кВА/кW 
Номинална струја 31,68 А                                           

АТС орман за аутоматско стартовању у случају 
нестанка напона мреже у ИП65 заштита.                                                                               
Пуњач акумулаторских батерија 5А, 230В 
Грејач расхладне течности 2250W, 230В 

Звучно изоловано кућиште према 2000/14/ЕЦ 
АМФ димензија 2000 x 850 x 1300 мм, тезине 720 кг                                                                                

Логички контролер за аутоматски старт агрегата 
Дизел мотор за захтевне услове рада 

55°Ц амбијент тропска верзија хладњака 
Електрични стартер 

Оловне акумулаторске батерије батерије 
Алтернатор за пуњење Акумулатора 

Самопобудни синхрони генератор без четкица 
Касетни увлачиво-извлачиви резервооар за гориво 

ком 1   
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за 8х аутономије 
Механички показивач нивоа горива 

Ревизионо окно на резервоару                                
Слицан типу Поwерпацк ПР 15 ТЕХНОЛИНК 

2 Монтаза ДЕА  и оградјивање са целицном 
мрезом  као и израда стуба за постављање 

АТС поред ДЕА. 
пауш.    

  

3 Заврсна испитивања И пустање у рад. 
пауш.    

  

 Укупно 
    

  

10 ЗАВРШНИ РАДОВИ 
    

  

1 Малтерисање слицанових канала у зиду од 
опеке или бетона. м 500   

  

2 Израда пројекта изведеног стања инсталација 
м² 4000   

  

3 Заврсна испитивања И пустање у рад. 
Пауш.    

  

 Укупно 
    

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

  

1 ДЕМОНТАЗНИ РАДОВИ 
    

  

2 ГРАДЈЕВИНСКИ  РАДОВИ 
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3 КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ 
    

  

4 НАПОЈНИ И СИГНАЛНИ КАБЛОВИ 
    

  

5 РАЗВОДНИ ОРМАНИ 
    

  

6 ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧНИЦА 
    

  

7 ОСВЕТЉЕЊЕ 
    

  

8 ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
    

  

9 ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 
    

  

10 ЗАВРСНИ РАДОВИ 
    

  

 Укупно 
    

  

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
ГИМНАЗУЈА У НОВОМ ПАЗАРУ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ 

    

  

 СЛАБА СТРУЈА 
    

  

 Напомена: Сва опрема иста или истих 
карактеристика као наведена а све у складу са 

стандардом Инвеститора. 
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Регали, каблови, ПВЦ каналице, парапенти канали 
и цеви су обухваћени пројектом електроенергетске 

исталације. 
1 ТЕЛЕФОНСКИ И РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ 

    
  

1 ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ: 
КОМУНИКАЦИОНОГ ОРМАНА РАЦК1 (У РАЦК соби) 
- Комуникацијски ормар 19", 42 У са вентилатором, 
слободностојеци са стакленим вратима , бравицом  

напред, са демонтажним бочним страницама, 
демонтажним леђима, димензија 900x600x800 мм 

, 42У,  опремљен са : 

    

  

 -  уређивач каблова 19", 1У 
ком 4   

  

 -  ПАТЦХ панел, 19", 24-портни ,  Цат6,ФТП 19"/1У са 
24 неоклопљених модула РЈ-45/У цат6. ком 2   

  

 -  сwитцх 24 порта  (Аллиед Телесис или слично) 
ком 2   

  

 -  воице панел 19"/1У са 24 модула РЈ-45/У 
ком 2   

  

 - напојна летва 
ком 1   

  

 УПС (он-лине / доубле цонверсион) 2000ВА/230В 
(АПЦ СМАРТ-УПС РТ 2000ВА или сличан). ком 1   

  

 Ситан инсталациони материјал, означавање 
комплет 1   
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комплет 1   

  

2 ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ: 
КОМУНИКАЦИОНОГ ОРМАНА РАЦК2 (У кабинетима 

страног језика) 
    

  

 - Комуникацијски ормар 19", 12У са вентилатором, 
слободностојећи са стакленим вратима , бравицом  

напред, са демонтажним бочним страницама, 
демонтажним леђима, опремљен са : 

    

  

 -  уређивач каблова 19", 1У 
ком 4   

  

 -  ПАТЦХ панел, 19", 24-портни ,  Цат6,ФТП 19"/1У са 
24 неоклопљених модула РЈ-45/У цат6. Ком 2   

  

 -  сwитцх 24 порта  (Аллиед Телесис или слично) 
Ком 2   

  

 - напојна летва 
Ком 1   

  

 Ситан инсталациони материјал, означавање 
Комплет 1   

  

  
Комплет  4   

  

3 Испорука и полагање УТП Цат 6  кабла 
м 5000   

  

4 Испорука и полагање кабла 10x2x0,6 мм2 за 
повезивање инсталационог телефонског ормарића 

и рацк ормана 
м 50   
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5 Испорука и полагање безхалогеног РБЦ црева 
пречника 16 мм. м 3000   

  

6 Монтажа РЈ45 модула на крају кабла у  реку 
ком 200   

  

7 Испорука патцх кабла  л = 1 м 
ком 200   

  

8 Испорука И монтажа РЈ45 утицнице. 
ком 200   

  

9 Обележавање свих извода, повезивање, тестирање 
и издавање атеста пауш 1   

  

10 Испорука, монтажа и повезивање ИТО - Л 
ком 1   

  

 ТЕЛЕФОНСКИ И РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ 
    

  

2 СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА 
    

  

1 Испорука, монтажа и повезивање зидног 
надградног звучника снаге 6/3/1.5W / 100В у 

комплету са инсталационом кутијом (Босцх ЛБЦ 
3011/41 или сличан). 

Ком 31   

  

2 Испорука, монтажа и повезивање појачала са ДВД 
плејером сличном типу, Босцх ПЛН-6АИО240 Ком 1   

  

3 Испорука, монтажа и повезивање микрофонске 
позивне станице ком 2   

  

4 Испорука, полагање и повезивање ЛиХЦХ 2x1,5мм2 
М 310   
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5 Испорука, полагање и повезивање ЛиХЦХ 4x1,5мм2 
М 50   

  

6 Испорука и полагање безхалогеног РБЦ црева 
пречника 16 мм. М 300   

  

7 Испитивање и пуштање система у рад 
ком 1   

  

 СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА 
    

  

3 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 
    

  

1 Изместање и поновна монтаза И пустање у рад 
постојеце опреме Пауш.    

  

 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 
    

  

4 ИНСТАЛАЦИЈА ТВ 
    

  

1 Испорука, монтажа и повезивање антене (као  ЛТЕ 
В-Зенит 1492 Телевес) на крову објекта за прихват 
ТВ сигнала И централне  програмибилне станица 

(као Авант3 Телевес) заједно са испоруком И 
монтазом антенског стуба. 

ком 1   

  

2 Испорука, монтажа и повезивање уградне ТВ 
прикључнице, предвиђене за монтажу у зид Ком 4   

  

3 Испорука И монтаза сплитера 4531/4W Телевес 
Ком 1   
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4 Испорука, полагање и повезивање кабла РГ 6 
м 100   

  

5 Испорука, полагање и повезивање кабла РГ 11 
М 30   

  

6 Испорука и полагање безхалогеног РБЦ црева 
пречника 16 мм. М 50   

  

7 Испитивање и пуштање система у рад 
ком 1   

  

 ИНСТАЛАЦИЈА ТВ 
    

  

 СЛАБА СТРУЈА 
    

  

 ТЕЛЕФОНСКИ И РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ 
    

  

 СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА 
    

  

 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 
    

  

 ИНСТАЛАЦИЈА ТВ 
    

  

 УКУПНО 
    

  

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРО РАДОВА 

               ДОЈАВЕ ПОЖАРА ЗА ГИМНАЗИЈУ , 

НОВИ ПАЗАР                                                                  
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1 ДОЈАВА ПОЖАРА 
    

  

1 Адресабилни вишекритеријумски димни и 

температурни јављац, са софтверским 

подешавањем нацина рада и параметара, који има 

могућност да ради као јављач дима, јављач 

температуре или као комбиновани 

димно/температурни јављац.Осетљивост јављача 

када ради као јављач дима је температурно зависна 

по тзв. "ЦУБУС левелинг"-у, тј. при повећању 

температуре, повећава се и осетљивост јављача. 

Када температура у штићеном простору опада, 

осетљивост се смањује. При томе, осетљивост 

остаје 

у оквирима дефинисаним стандардом СРПС ЕН 54-

7. Ова 

карактеристика је важна, будући да се у случају 

пожара простирање дима ка врху просторије 

успорава због повећања температуре.Сваки јављач 

треба да има уграђен изолатор петље који у случају 

кратког споја или прекида линије омогућује 

несметан рад јављача.Јављач се монтира у 

стандардно подножје за монтажу на плафон или 

на спуштени плафон.Тип МЦД 573/УСБ 501 

Сецуритон Швајцарска или сличан. 

ком 80   

  

2 Адресабилни ручни јављач пожара за дојаву 

пожара, за унутрашњу монтажу, који се састоји од 

кућишта јављача за монтажу на зид са заштитним 

пластичним поклопцем, микропрекидача 

заштићеног предњим стаклом, прикључних клема и 

адресабилног модула. 

Адресабилни модул има уграђен изолатор петље 

који у случају кратког споја или прекида линије 

омогућује несметан рад јављача. 

Јављач задовољава стандард СРПС ЕН54-11. 

ком 19   
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Адресабилни модул има ВдС атест.                              

Тип МЦП 521/СДИ 82 Сецуритон Швајцарска или 

сличан.                                  
3 Алармна сирена за унутрашњу или спољну 

монтажу у ИП65 заштити, са могуцношцу бирања 

32 разлицита тона, 16мА, 24В, тип Сонос 451 

Клаxон или слицна. 

Сирена мора да има сертификат о саобразности са 

стандардом СРПС ЕН 54-3 и СРПС ЕН 55013. 

ком 10   

  

4 Двоканални телефонски преносник аларма за 

слање две независне алармне поруке на по 5 

програмирана телефонска броја, тип Пунто+. 
ком 1   

  

5 Микропроцесорска адресабилна централа за 

сигнализацију пожара за изградњу интерактивног, 

потпуно редундантног СецуриФире система за 

дојаву пожара, капацитета 2 адресабилне петље ( са 

могуцношцу проширења још 2 адресабилне петље), 

са 127 адресабилних интерактивних СецуриЛине 

детектора у свакој петљи. 

Централа има интегрисану оперативну управљацку 

конзолу за руковање системом са ТФТ дисплејом 

5.7“ и СецуриWхеел-ом за кретање кроз меније. 

Сва стања система се приказују у текстуалном 

облику на дисплеју.Могуце је бирати испис на 4 

језика, од којих је један српски. Мењање језика је 

могуце у току рада централе. На конзоли су 3 

функцијска тастера и 7 ЛЕД за приказивање 

приоритетних стања. 

Могуца је и јефтинија варијанта без уградене 

оперативне управљацке конзоле. Централа садржи 

напојну јединицу са акумулаторскимбатеријама 

2x12В, 24Ах за резервно напајање система 

минимално 72 сата у мирном и 30 минута у 

алармном режиму у слуцају испада 

мрежног напајања.Централа има могуцност да 

софтверски врши избор осетљивости икритеријума 

ком 1   
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рада јављаца пожара (дим, температура или 

комбиновано). 

Централа има ВдС атест и задовољава стандард 

СРПС ЕН54.                                                                      

Тип Б6-СЦП2020 Сецуритон Швајцарска или 

слицан 
6 Испорука и монтажа ватроотпорног безхалогеног 

кабла ЈХ(Ст)Х 2x2x0.8мм за повезивање елемената 

система медусобно и са централом. 

Кабл провлацити кроз инсталационе ПВЦ цеви 

одговарајуцег прецника 

м 900   

  

7 Испорука и монтажа ватроотпорног безхалогеног 

кабла типа НХXХX ФЕ180/Е30 2x1.5мм2, за 

повезивање сирена и других командних, односно 

извршних функција на централу. Кабл провлацити 

кроз инсталационе ПВЦ цеви одговарајуцег 

прецника испод малтера или успуштеном плафону. 

м 200   

  

8 Испорука и монтажа кабла НХXХX 3x1.5мм2 за 

напајање централе са најближег ормана јаке струје, 

са посебног струјног кола. 

Поставља се у ПВЦ каналици. 

м 20   

  

9 Испорука и монтажа гибљиве инсталационе 

безхалогене цеви ø23мм, са обујмицама за монтажу 

кабла у спуштеном плафону.           
м 500   

  

10 Испорука и монтажа ситног инсталационог 

материјала (пластицне разводне кутије, обујмице, 

уводнице, изолир трака, типлови и слицно). 
пауш    

  

11 Монтажа и повезивање постоља аутоматских и 

руцних јављаца пожара, паралелних индикатора и 

сирена. 
кпл 1   

  

12 Пуштање у рад. Услуга обухвата: 

- проверу исправности изведене инсталације и 

монтираних подножја, 

- монтажу и повезивање централе на мрежу, 

- убацивање јављаца у подножја и обележавање, 

- монтажу сигналних линија са јављацима на 

кпл 1   
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централу, 

- програмирање централа, функционално 

испитивање и 

пуштање у рад, 

- обуку корисника у руковању, 

- испоруку документације (упутство за руковање и 

програмирање, дневник уредаја и атести), 

- примопредају и састављање записника о 

исправности и функционалном испитивању. 
 Напомена:Осим поменуте опреме може се уградити 

и опрема других реномирних произвођача.              
  

 УКУПНО ДОЈАВА ПОЖАРА: 
    

  

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
ГИМНАЗИЈА-НОВИ ПАЗАР 

ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЗА 
    

  

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
    

  

1  Комбиновани ископ(80% масински+20%руцни) 
каналског рова у материјалу ИИИ и ИВ 
категорије,дубине до 2м, за полагање цеви, и рупа 
за шахте,са евентуалним црпљењем воде, са 
избацивањем ископане земље ван рова мин.1-2м 
од спољне ивице рова, са сечењем асфалта и 
бетона.Све готово плаћа се по м3 извршеног 
ископа рачунајући и евентуално црпљење 
подземне и атмосферске воде. 

    

  

 масински 

м³ 120   
  

 ручни 

м³ 30   
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2 Комбиновани ископ(80% масински+20%руцни) 
каналског рова у материјалу ИИИ и ИВ категорије, 
дубине од 2-4м за полагање цеви, и рупа за шахте, 
са евентуалним црпљењем воде, са избацивањем 
ископане земље ван рова мин.1-2м од спољне 
ивице рова.Све готово плаћа се по м3 извршеног 
ископа рачунајући и евентуално црпљење 
подземне и метеорске воде. 

    

  

 масински 

м³ 6.4   
  

 ручни 

м³ 1.6   
  

3 Набавка, транспорт и уградња ситног речног песка 
испод, изнад и около цеви, у слоју 10+Д+10цм и пун 

проил рова. Плаћа се по м3 уграђеног песка.               
м³ 60   

  

4 Затрпавање рова крупнозрним шљунком - 
тампоном у слојевима дебљине 20-25цм. Први слој 
од   1,00м изнад горње ивице цеви набијати ручним 

набијачем и то пажљиво да неби дошло до 
оштећења цеви. Остали дио рова набијати 

машинским путем све док се не постигне збијеност 
од 150 кг/цм2 . Све готово плаћа се по м3 

утрошеног материјала затрпаног рова.              

м³ 98   

  

5 Затрпавање рова материјалом из ископа где буде 
потребо у слојевима дебљине 20-25цм. Први слој 

од   1,00м изнад горње ивице цеви набијати ручним 
набијачем и то пажљиво да неби дошло до 
оштећења цеви. Остали дио рова набијати 

машинским путем све док се не постигне збијеност 
од 150 кг/цм2 . Све готово плаћа се по м3 

утрошеног материјала затрпаног рова.              

м³ 10   

  

6 Утовар вишка земље из ископа са транспортом на 
даљину до 3км, са истоваром, разастирањем и 

планирањем земље према конфигурацији околног 
терена, на депонију гдје то одреди надзорни орган 

или надлежни орган СО. Усвојен је коефицијент 
растреситости 1,25. Све готово плаћа се по м3 

м³ 185   
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одвежене земље. 

 СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
    

  

2 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
    

  

 Једнострано и двострано подграђивање и 
разупирање каналског рова хоризонталним 

талпама д=5цм, и вертикалним гредицама које су 
разупрте дрвеним или металним разупирачима. 

Све готово са радом и материјалом плаћа се по м2 
развијене површине подграде.                                                  

м² 30   

  

 

 
СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

    
  

3 БЕТОНСКИ РАДОВИ 
    

  

 Израда водомерске кућице по следећем:                                                           
Зидови и дно кућице су дебљине д=15цм,од бетона 

МБ20, са додатком адитива за 
водонепропустљивост, армираних мрежастом 
арматуром 2xQ235. Горња плоча је дебљине 
д=12цм,од бетона МБ30, армирана мрежом 

2xQ235,у плочи израдити отвор пречника 600мм за 
силаз у шахт. Испод отвора за силаз у шахт 

уградити ливене пењалице, на размаку од 30цм и у 
раскораку од 15цм.                                                                                          

Унутра све површине шахте омалтерисати 
цементним малтером 1:3, са пердашењем.                                                                                                       

Плаћа се по комаду готове водомерске кућице, са 
свим потребним материјалом и радом.                 
Унутрашње мере водомерске кућице 

су:200x200x280цм 
Плаћа се по комаду комплет вод.кућице 

ком 1   
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СВЕГА БЕТОНСКИ  РАДОВИ        

    
  

4 МОНТАЖНИ РАДОВИ 
    

  

 Набавка, транспорт и монтаза   цеви ПОЦ са 
давањем фазонских комада , са давањем спојног 

материјала (муфова, кучине, уља и др.) са 
заштитом цеви и фазонских комада и то: 

-у земљи са два премаза врућег битумена и једним 
омотом јуте или двоструким намотајем 

битуменизираном траком. 
-у зидовима са двоструким намотајем филцаном 

траком 
-са израдом звучне изолације на местима продора 

цеви кроз конструкцију, на местима где се цеви 
додирују са носачима  или другим местима где 
може настати бука од кретања воде у цевима. 

-са пробијањем отвора кроз темеље,зидове и друге 
делове конструкције,за пролаз цеви, 

-са штемовањем канала-жљебова за постављање 
цеви у зидове, 

-са крпљењем поменутих отвора,канала и жљебова 
цементним малтером 1:3, 

-са израдом носећих конзола,обујмица и вешаљки 
од некорозивних или заштићених материјала од 
корозије, за причвршћивање и вешање цеви на 
зидове,плафоне и друге делове конструкцује. 

Плаћа се по м1урадјене  мрезе. 

    

  

 Ø50мм-санитарна 

М1 150   
  

 Ø65мм-хидрантска унутр. 

М1 100   
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2 Набавка, транспорт и монтажа универзалне цеви 
или цеви другог производјаца   за инсталације 
питке воде у заштитној цеви са свим потребним 

материјалом за спајање(колена ,фитинга,спојница 
рацви,те комада..).Полиетилен умрежен под 
високим притиском .Материјал:полиетилен. 
Плаћа се по м1урадјене водоводне мреже. 

    

  

 Ø16,2x2,6мм(Ø15) 

М1 280   
  

 Ø20x2,8мм 

М1 36   
  

 Ø32x4,4мм 

М1 40   
  

 Ø40x5,5мм 

М1 30   
  

 Ø50x6,9мм 

М1 10   
  

3 Набавка,трансорт и уградња  разделни ормарићи 
за уградњу у зид(УП) од поцинкованог челичног 

лима.Стопа ормарића подесива по висини 
(70мм).Подесиви доњи  заштитни лим.належући 

рам са подесивом предњом маском по дубини 110-
160мм ,галванска понцинкована и са наносом боје у 

праху .Интегрисана предња вратанца са 
бравицом,са наносом боје у праху.Посебна 

израда:полиамидна цилиндрична бравица.Облик 
испоруке запаковано у картону. Плаћа се по 

уграђеном  ком. 

    

  

 Уп-ормарић 110 тип3 

ком 9   
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4 Набавка, транспорт и монтажа ПЕ 80 водоводних 
цеви НП10,са разношењем дуж рова,подешавањем 
по правцу и висини и израдом спојева. Плаћа се по 

м1 урађене водоводне линије. 

    

  

 Ø50мм-санитарна 

М1 30   
  

 Ø100мм 

М1 140   
  

5 Набавка,транспорт и монтажа термичке изолације 
типа"ПЛАМАФЛЕX" ИЛИ НЕКЕ СЛИЦНЕ  око цијеви 

тамо гдје се постављају видно.Плаћа се по м1 
урађене термоизолације. 

    

  

 Ø32мм 

М1 40   
  

 Ø40мм 

М1 30   
  

 Ø50мм 

М1 10   
  

6 Набавка,транспорт и монтажа равних пропусних 
вентила са свим потребним материјалом.Плаћа се 

по комаду уграђеног вентила. 
    

  

 Ø15мм са пониклованом капом 

ком 80   
  

 Ø20мм 

Ком 28   
  

 Ø32мм 

Ком 4   
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 Ø40мм 

Ком 4   
  

 Ø50мм са испусном славином 

Ком 4   
  

7 Набавка,транспорт и монтажа зидних косих 
противпозарних хидраната у металном орману са 

уграђивањем у зид комплет, у шта спада: 
-коси хидрант од тврдог поцинчаног лива, 
-квачило спојнице на хидранту и црево, 

-тревира црево дужине 15м,пречника 50мм, 
-млазница са регулатором млаза, 

-фитинг,колена,дупли нипли,холендер и др. 
-стандардна метална кутија за смештај опреме, 

обојена црвеном масном бојом, са ознаком "Х" беле 
боје, 

-спојни материјал и др. 
Све са радом и материјалом као што је 

описано,плаћа се по комаду уграђеног хидранта. 

ком 14   

  

8 Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених 
фазонских комада, а према приложеној 

спецификацији. 
Плаћа се по кг.уграђеног комада са свим потребним 

спојним материјалом. 

кг 120   

  

9 Набавка,транспорт и монтажа лимених стојећих 
ормана са противпожарном опремом за подземне и 
надземне противпожарне хидранте,комплет у шта 

спада: 
-двокрилни лимени орман, обојен масном црвеном 

бојом, са ознаком "Х" беле боје, 
-четири црева од тревире дужине 15м, 

-две млазнице пречника 75мм, 
-стојећи наставак од тврдог поцинкованог лива, 

-српасти кључ за отварање надземних хидраната, 
-окасти кључ за отварање подземних хидраната, 

-разводник од поцинкованог лива за наставак црева 
у више праваца пречника 75мм, 

Све са радом и материјалом како је описано плаћа 
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се по комаду постављеног ормана. 

 Орман величине 1080x1080x160цм 

Ком 1   
  

 Орман величине 1080x540x185цм 

ком 2   
  

10 Набавка,транспорт и монтажа подземних и 
надземних противпожарних хидраната од сивог 

лива за дубину уградње од 1.25м са комплет 
ливенаријом. 

Плаћа се по комаду комплет уграђеног 
хидранта.Ø80мм ПН16. 

    

  

 подземни 

Ком 1   
  

 надземни 

Ком 2   
  

11 Демонтаза,хилтање постојеце инсталације. 
Плаћа се по м'. м' 500   

  

12 Набавка,транспорт и монтажа ЕВ засуна,улицне 
капе хидранта И телескопске  гарнитуре(за 

надземне хидранте) . Плаћа се по комаду уграђеног  
материјалом. 

ком 2   

  

13 Набавка,транспорт и монтажа хидростанице за 
санитарну воду ХYДРО МПЦ-С/Г 2 ЦР 32-03 

производ ''Грундфос''  или неки други призводјаца 
за подизање притиска у водоводној мрези  

објекта(комплет две пумпе) . 
Плаћа се по комаду уградјене хидростанице 

комплет,са свим потребним уградбеним 
материјалом и радом. 

ком 1   
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14 Набавка,транспорт и монтажа хидростанице за 
хидрантску мрезу  ХYДРО МУЛТИ-Е 2 ЦМЕ 15-1 

производ ''Грундфос''  или неки други призводјаца 
за подизање притиска у водоводној мрези  

објекта(комплет две пумпе). 
Плаћа се по комаду уградјене хидростанице 

комплет,са свим потребним уградбеним 
материјалом и радом. 

ком 1   

  

 СВЕГА МОНТАЖНИ РАДОВИ        
    

  

 ОСТАЛИ РАДОВИ 

    
  

1 Испитивање цевовода-водоводне мреже на пробни 
притисак од 12бар-а,у времену од 30 минута.  За 
време пробе на притисак,спољни цевовод мора 
бити делимично затрпан а чворови и затварачи 
учвршћени анкерним бетонским блоковима,а 

унутрашња водоводна мрежа инсталације 
откривена и неизолована. У току  овог времена не 

сме доћи до било каквог пада притиска на 
испитиваном делу водоводне мреже.Тек после 

успешног завршеног испитивања може се вршити 
топлотно и дрого изоловање водова, затварање 

жљебова и канала и затрпавање ровова. Плаћа се 
по м1 успешно испитане водоводне мреже.      

М1 816   

  

2 Прање и дезинфекција водоводне мреже после 
испитивања на притисак, а пре пуштања у погон 

исте.Плаћа се по м1 успешно дезинфековане 
водоводне мреже. 

М1 816   

  

3 Геодетско обелезавање трасе.Плаћа се по км 
снимљене водоводне мреже. М1 170   

  

4 исецање и поравка бетона И асфалта који се руси 
током ископа каналског рова.обарцун по м2     
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 бетон 

м² 76   
  

 асфалт 

м² 80   
  

5 Израда бетонских коцки и анкерних блокова од 
набијеног бетона МБ20. Плаћа се по м3 уграђеног 

бетона. 
м³ 5   

  

 СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ        
    

  

 УКУПНО ВОДОВОД 

    
  

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

    
  

 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

    
  

 БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    
  

 МОНТАЖНИ РАДОВИ 

    
  

 ОСТАЛИ РАДОВИ 

    
  

 СВЕГА ВОДОВОД 

    
  

 ФЕКАЛНА И КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА, 
ДРЕНАЖА     
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 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

    
  

1 Комбиновани ископ каналског рова(масински 
80%+20% руцни) у материјалу ИИИ и ИВ 

категорије,дубине до 2м, за полагање цеви кроз 
објекта, и рупа за шахте и ревизионе сахте у оквиру 
објекта,са исецањем асфалта и бетона по потреби, 
са избацивањем ископане земље ван рова мин.1-
2м од спољне ивице рова.Све готово плаћа се по 

м3 извршеног ископа рачунајући и евентуално 
црпљење подземне и метеорске воде. 

    

  

 масински 

м³ 96   
  

 ручни 

м³ 24   
  

2 Комбиновани ископ каналског рова(масински 
80%+20% руцни) каналског рова у материјалу ИИИ 
и ИВ категорије, дубине од 2-4м за полагање цеви, 
и рупа за шахте,са избацивањем ископане земље 

ван рова мин. 
1-2м од спољне ивице рова.Све готово плаћа се по 

м3 извршеног ископа рачунајући и евентуално 
црпљење подземне и метеорске воде. 

    

  

 масински 

м³ 16   
  

 ручни 

м³ 4   
  

3 Набавка,транспорт и уградња ситног речног песка 
испод, изнад и около цеви, у слоју 10+Д+10цм и пун 

проил рова. Плаћа се по м3 уграђеног песка.               
м³ 60   

  

4 Затрпавање рова крупнозрним шљунком - 
тампоном у слојевима дебљине 20-25цм. Први слој 
од   1,00м изнад горње ивице цеви набијати ручним 

м³ 50   
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набијачем и то пажљиво да неби дошло до 
оштећења цеви. Остали дио рова набијати 

машинским путем све док се не постигне збијеност 
од 150 кг/цм2 . Све готово плаћа се по м3 

утрошеног материјала затрпаног рова.              

5 Затрпавање рова материјалом из ископа у 
слојевима дебљине 20-25цм. Први слој од   1,00м 

изнад горње ивице цеви набијати ручним набијачем 
и то пажљиво да неби дошло до оштећења цеви. 
Остали дио рова набијати машинским путем све 
док се не постигне збијеност од 150 кг/цм2 . Све 

готово плаћа се по м3 утрошеног материјала 
затрпаног рова.              

м³ 30   

  

6 Утовар вишка земље из ископа са транспортом на 
даљину до 3км, са истоваром,разастирањем и 

планирањем земље према конфигурацији околног 
терена, на депонију где то одреди надзорни орган 
или надлежни орган СО. Усвојен је коефицијент 
растреситости 1,25. Све готово плаћа се по м3 

одвежене земље. 

м³ 100   

  

 СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

    
  

 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

    
  

1 Једнострано и двострано подграђивање и 
разупирање каналског рова хоризонталним 

талпама д=5цм, и вертикалним гредицама које су 
разупрте дрвеним или металним разупирачима. 

Све готово са радом и материјалом плаћа се по м2 
развијене површине подграде.                                                                               

м² 40   

  

 СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

    
  

 БЕТОНСКИ РАДОВИ 
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1 Израда ревизионих силаза тј,ревизионих сахтова 
од готових АБ елемената тј.прстенова и косих 
делова.Силази су кружног облика унутрашњег 

пречника 100цм,и дебљине зидова д=15цм. 
Завршни део је конусно засведен на пречник 

625мм,а на висини од 90цм.Приликом бетонирања 
дна, кинету треба обликовати према профилу цеви 
са подужним падом у правцу тока воде и бочним 

нагибом 1:3 од врха кинете у правцу зидова 
силаза.Дно и кинету треба извести истовремено 

како би се обезбедила боља монолитност веза и на 
тај начин спречило продирање подземних вода у 

каналску мрежу и обратно.На зидовима треба 
уградити ливеногвоздене пењалице на растојању 

30цм и раскораку 15цм.Бетон мора бити 
вододржив.Унутрашње површине силаза 

омалтерисати цементним малтером у два слоја 
укупне дебљине 2цм.Први слој дебљине 1,5цм 

размере1:2 и други слој дебљине 0,5 цм, размере 
1:1 са глачањем до црног сјаја.Све са радом и 

материјалом рачунајући : 
оплату,бетон,аматуру,малтер и пењалице као и сав 

потрошни и уградбени материјал плаћа се по м1 
корисне дубине готовог силаза. 

М1 10   

  

 СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ 
    

  

 МОНТАЖНИ РАДОВИ 
    

  

1 Набавка,транспорт и монтажа ПВЦ канализационих 
цеви  типа за кућну канализацију  и улицну мрезу, 

са муфом,луковима рацвама  и свим осталим 
спојним материјалом,селнама и спајањем помоћу 
гуменог прстена,са давањем фазонских комада и 
заптивних гумених прстенова.Цеви  су производ   

као и сав остали потребни материјал. 
 Монтажу цеви које се постављају у земљу треба 

обавити на претходно припремљеној постељици од 
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ситног речног песка д=10цм.Цеви у земљи ће се 
заштити слојем речног песка 10+Д+10цм и пун 

профил рова.После завршене монтаже и 
испитивања урађене линије на вододрживост,ров 
затрпати   ручним набијачем у слојевима од 20цм.  

Унутар објекта,а изнад терена,цеви се постављајти  
делом видно а делом скривено у зидове, анкеришу 

и вешају за зидове,плафоне и остале делове 
објекта, са претходним пробијањем отвора за 

пролаз цеви кроз међуспратне 
конструкције,темеље,зидове и остале делове 

објекта. 
Све готово са радом и материјалом како је то 

напред описано плаћа се по м1 урађење 
канализационе мреже.   

 Ø50мм 
М1 128   

  

 Ø70мм 
М1 64   

  

 Ø110мм (Ø100мм ) 
М1 160   

  

 Ø160мм  (Ø150мм ) 

М1 120   
  

 Ø200мм 

М1 5   
  

2 Набавка,транспорт и монтажа ПВЦ  вертикалних 
подних сливника са сесиром  ,са решетком И сувим 

сливником.Плаћа се по уграђеном комаду. 
    

  

 Ø50мм 

ком 38   
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 Ø100мм-кровни са битуменском крагном 

ком 6   
  

3 Набавка,транспорт и монтажа ПВЦ ‚вентилационих 
глава-капа пречника 100мм, на вентилационим 

фекалним вертикалама изнад крова.Продор 
вертикала кроз кров опшити поцинкованим лимом 

0,55мм,са обрадом лима.Плаћа се по комаду 
уграђене вентилационе капе. 

ком 8   

  

4 Набавка,транспорт и монтажа ливено гвоздених 
шахтних поклопаца са рамом. 

Плаћа се по комаду уграђеног поклопца са свим 
потребним радом и уградбеним материјалом. 

    

  

 Ø625мм,25МП(250КН) без отвора 

ком 5   
  

 СВЕГА МОНТАЖНИ РАДОВИ        
    

  

 ОСТАЛИ РАДОВИ 

    
  

1 Испитивање канализационе мреже на 
вододрживост. За време пробе на вододрживост 
мрежа мора бити делимично откривена. У току  

овог времена не сме доћи до било каквог 
процуривања воде на испитиваном дијелу 
канализационе мреже.Тек после успешног 

завршеног испитивања може се вршити  затварање 
жљебова и канала и затрпавање ровова. Плаћа се 

по м1 успешно испитане канализационе мреже. 

М1 477   

  

2 Геодетско обелезавање трасе.Плаћа се по м 
снимљене канализаационе мреже. м 20   

  

3 Демонтаза дотрајале канализационе 
мреже(фекалне И кишне) .Плаћа се по м 

демонтиране  канализаационе мреже. 
м 457   
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4 исецање и поравка бетона и асфалта који се руши 
током ископа каналског рова.обрачун по м2     

  

 бетон 

м² 78   
  

 асфалт 

м² 5   
  

 СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ        
    

  

 УКУПНО ФЕКАЛНА И КИШНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА     

  

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

    
  

 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

    
  

 БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    
  

 МОНТАЖНИ РАДОВИ 

    
  

 ОСТАЛИ РАДОВИ 

    
  

 СВЕГА ФЕКАЛНА И КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

    
  

 САНИТАРНИ ПРИБОР И ОПРЕМА 
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1 . Набавка,транспорт и монтажа керамичког 
умиваоника-комплет у шта спада: 

-једноручна стојећа батерија са покретним 
изливником и перлатором на изливу, 

-шоља од фајанса,величине 56/42цм,у боји по 
жељи инвеститора 

-сталак од фајанса,у боји по жељи инвеститора, 
-метални држачи за причвршчивање шоље на зид, 

са гуменим подметачима, 
-поникловани сифон са решетком пречника 32мм,и 

пониклованом прикључном цијеви, 
-поникловани држачи за ручник и сапун, 

-зидно брушено огледало величине 
50/30цм,причвршћено на зид месинганим вијцима 

са никлованим капицама, 
-керамички етажер, 

-спојни материјал према потреби, 
Плаћа се по комаду комплет монтираног 
умиваоника са свим потребним радом и 

материјалом. 

ком 46   

  

2 Набавка,транспорт и монтажа дводелних судопера 
од пресованог челичног лима, комплет у шта спада: 

-зидна једноручна батерија са покретним 
изливником и перлатором на изливу,                          

-поникловани сифон са решетком, пониклованом 
прикључном цеви пречника 32мм, и пониклованим 

сакупљачем масти, 
-поникловани држачи за ручник и сапун, 

-спојни материјал према потреби, 
Плаћа се по комаду комплет монтиране судопере 

са свим потребним радом и материјалом. 

ком 9   

  

3 Набавка,транспорт и монтажа  уградних  обицних 
подних WЦ шоља  комплет, ушта спада:                                                                                         

- уградни  бесумни водокотлић                                                                                   
-левкаста шкољка од санитарне керамике са 

прикљуцном гарнитуром за Wц сољу прикљуцком 
на под, 

-пластична даска за седење, 
- кутија за тоалет папир и wц цетку, 

ком 21   
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-спојни материјал према потреби,                                                                    
-хигијенска цесмица                                                                     

Плаћа се по комаду комплет монтираног клозета са 
свим потребним материјалом и радом.   

4 Набавка,транспорт и монтажа  уградних  конзолних 
писуара комплет, ушта спада:                                                                                                                                                                        

-левкаста шкољка од санитарне керамике, 
-спојни материјал према потреби,                                                                  

- испирац 
Плаћа се по комаду комплет монтираног писуара са 

свим потребним материјалом и радом.   

ком 1   

  

5 Набавка,транспорт и монтажа електрицних 
загреваца воде  бојлера високог притиска комплет. 

-спојни материјал према потреби, 
Плаћа се по комаду комплет монтираног са свим 

потребним материјалом и радом.   

    

  

 80л 

ком 1   
  

 10л 

ком 1   
  

6 Демонтаза  постојецих дотрајалих санитарија 
.Обрацун по паусал демонтиране санитарије пау 1   

  

 СВЕГА САНИТАРНИ ПРИБОР И ОПРЕМА 

    
  

 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

    
  

 ВОДОВОД 

    
  

 ФЕКАЛНА И КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
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 САНИТАРНИ ПРИБОР И ОПРЕМА 

    
  

 УКУПНО 
    

  

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА 
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА  

 

    

  

 . Набавка и постављање ручних апарата 
С9и С6 ком 7   

  

 Набавка и постављање ручних апаратаЦО2 
5 ком 2   

  

 Набавка и постављање сандука са песком 
В=0,4м3 ком 0   

  

                                                 У к у п н о  динара :  

 
    

  

 

 

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  

 

 

Грађевинско-занатски радови 

 

 

Машинске инсталације 

 

 
Електро-енергетски радови 

 

 
Дојава пожара 

 

 
Телекомуникационе и сигналне комуникације 
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Ходро-техничке инсталације 

 

 

Заштита од пожара 
 

 

 

 

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: М.П. Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 

 

 

 

Редни 

број 

Опис радова Материјал/опрема и 

захтевани критеријуми 

Произвођачи Модел 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда и постављање 

застакљених ПВЦ 

прозора. Конструкција 

штока и фиксних 

делова је од 

квалитетних 

нерециклираних ПВЦ 

профила. Прозоре 

израдити од 

високоотпорног тврдог 

ПВЦ-а беле боје са 

мин.шестокоморним 

системом профила 

мин.дебљине профила 

70 мм. са ојачаним 

челичним нерђајућим 

профилима, по шеми 

столарије и детаљима. 

Прозоре дихтовати 

трајно еластичном 

ЕПДМ гумом, 

вулканизованом на 

угловима. Оков и боја 

прозора по избору 

пројектанта. Стакло - 

равно нискоемисионо 

ТЕРМОПАН 4+16+4 

мм. пуњено аргоном. 

Прозоре израдити 

према захтеваном 

коефицијенту пролаза 

топлоте маx. 

Уф=1,3W/м2к. Крила 

опремити са свим 

потребним оковом по 

јус-у, за отварање 

према шеми. 

Унутрашње прозоре 

застаклити ФЛОТ 

стаклом 4+12+4 мм. и 

дихтовати трајно 

еластичном ЕПДМ 

гумом, вулканизованом  

на угловима. Сви 

елементи прозора и 

прозор морају бити 

атестирани на потпуно 

дихтовање и отпорност 

на ветар, као и све 

- Минимум 

карактеристика 

које материјал 

мора да испуни: 

- Шестокомрни 

профил, 70 мм 

дебљине са 

ојачаним челичним 

нерђаућим 

профилима 

- Нискоемисионо 

стакло 

ТЕРМОПАН 

4+16+4 

- коефицијент 

пролаза топлоте за 

склоп маx. 

Уф=1,3W/м2к 

 

 
- Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикам

а доставити: 

- Технички лист 

производа који 

доказује захтеване 

карактеристике 

- Сертификате 

којима се доказују 

коефицијенти 

проласка топлоте 

за склоп. 
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према СРПС 

прописима за овај 

материјал и радове. У 

ове радове улази 

набавка и израда 

унутрашње ПВЦ 

окапнице и спољашње 

металне окапнице 

дубине до 30 цм. и 

обрада шпалетни. 

Монтажа спољне 

окапнице ( Окапница 

мора бити увучена у 

подпрофил новог 

прозора, да би се 

спречио продор воде, 

никако шрафити или 

учвршћивати поп 

нитнама и користити 

било какав премаз или 

силикон ).Обрада 

шпалетни пластичним 

малтером 

(Бавалит)ваљањем. 

Врста и боје по избору 

пројектанта. Подлога 

мора бити здрава и 

сува. Подлогу очистити 

и импрегнирати 

изолационом масом, 

ради боље везе. Нанети 

молерском четком у 

једном слоју, а ако 

подлога јако упија 

премазати два пута. На 

осушену подлогу 

нанети малтер, 

направљен и добро 

измешан да се добије 

једнолична и 

конзистентна маса. 

Пластични малтер 

нанети глетелицом и 

структуру извући 

ваљком. Дебљина 

нанетог слоја мора 

бити једнака дебљини, 

односно величини зрна 

у пластичном малтеру. 

Отворе и друго 

заштитити ПВЦ 

фолијом што улази у 

цену. Инвеститор 

задржава право провере 

квалитета профила и 

прозора комплет,а све 

то о трошку извођача, и 

мере се узимају на лицу 
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места. Обрачун по 

комаду. 

 

 
2. Фасада треба да је 

отпорна на удар, ветар, 

на микробиолошка 

загађења (буђ и алге), 

са ниским нивоом 

абсорпције воде и 

виско 

паропропустљивошћу. 

Фасадни систем треба 

да испуни захтеве 

ватроотпорности у 

складу са главним 

пројектом заштите од 

пожара. Израдити 

фасаду по следећем : - 

Камена вуна тврдо 

пресована д = 10 цм., 

класе негоривости А1, 

густине 130-160 кг/м3, 

около прозора 

шпалетне д=2 цм. 

силикатна мрежица од 

стаклених влакана од 

145-160 г/м2, 

двокомпонентни лепак 

за лепљење и 

малтерисање у два 

наноса,пластични 

типлови мин л= 11 

цм.са капом. около 

отвора пластични 

угаони профили и 

завршна обрада 

силиконско-силикатне 

фасаде у боји по избору 

пројектанта. Обрачун 

све комплет по м2.У 

јединичну цену улази и 

потребна фасадна скела 

- Минимум 

карактеристика 

које материјал 

мора да испуни: 

- Камена вуна тврдо 

пресована д=10цм, 

класе негоривости 

А1, густине 130-

160 кг/м3. 

 

 
- Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикам

а доставити: 

- Технички лист 

производа који 

доказује захтеване 

карактеристике 
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3.  Набавка и уградња 

ПВЦ подне облоге типа 

Герфлор Таралаy 

инитиал ролна 2 м. д = 

2 мм. односно 

Мастерфлоор, Таркетт, 

Мегапод или слично и 

одговарајуће, намењене 

за школске учионице и 

са свим пратећим 

материјалом. 

Предвидети :  -

Прајмерисање 

битуменске подлоге 

предпремазом типа 

Узин ПЕ 630 (500гр/м2) 

или сл. - изливање 

равнајуће масе типа 

Исомат Флоwцрете 3-

30 или сл. у дебљини 

од 3-4 мм. - 

Смањивање висинске 

разлике на улазу у 

учионице 

репаратурном масом 

типа Узин нц 182 или 

сл.  - 

Полагање,украјање и 

лепљење подне подлоге 

целом површином пода 

лепилом типа Узин КЕ 

478 или слично И 

одговарајуће. - Варење 

спојева ролни ПВЦ 

електродом."Обрачун 

све комплет по м2 са 

свим слојевима подне 

облоге и према тој 

врсти радова. 

- Минимум 

карактеристика 

које материјал 

мора да испуни: 

- д=2мм, дебљина 

слоја за хабање 

преко 0.8мм,  

 

 
- Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикам

а доставити: 

- Технички лист 

производа који 

доказује захтеване 

карактеристике 

 

  

4. Надградна ЛЕД 

светиљка . слична типу 

ОПАЛ 34W 4440лм 

ИП20 600X600 за 

уградњу на спуштени 

плафон димензија 

600x600мм, за опште 

осветљење уционица и 

канцеларија.  Светиљка 

је обојена у белу боју. 

Степен заштите је 

ИП20. Светиљка треба 

да је усклађена са 

европским директивама 

који важе за производе, 

да има ЦЕ знак. 

- Минимум 

карактеристика 

које материјал 

мора да испуни: 

- 34W, 4400лм, за 

уградњу на 

спуштени плафон 

димензија 

600x600мм, Степен 

заштите је ИП20 

 

 
- Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикам

а доставити: 

- Технички лист 
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производа који 

доказује захтеване 

карактеристике 

 

5.  Надградна  плафоњера  

за  монтажу у мокрим 

чворовима, слична 

типу ТУБО СВ ЛЕД 

22W НЕУТРАЛ 

WХИТЕ 

489831+400301 . 

Степен заштите је 

ИП65, класа изолације 

ИИ. Светиљка треба да 

је усклађена са 

европским директивама 

који важе за производе, 

да има ЦЕ знак. 

- Минимум 

карактеристика 

које материјал 

мора да испуни: 

- 22W, Степен 

заштите је ИП65 

 

 
- Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикам

а доставити: 

- Технички лист 

производа који 

доказује захтеване 

карактеристике 

-  

  

6.  Надградна светиљка за 

школске табле слична 

типу СЛОТЛИГХТ 

СУРФАЦЕ WW 

Л1176мм 1X54W. 

Степен заштите је 

ИП20, класа изолације 

II. Светиљка треба да је 

усклађена са европским 

директивама који важе 

за производе, да има 

ЦЕ знак. 

- Минимум 

карактеристика 

које материјал 

мора да испуни: 

- 1X54W, 1176лм, 

Степен заштите је 

ИП20, класа 

изолације II 

 

 
- Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикам

а доставити: 

- Технички лист 

производа који 

доказује захтеване 

карактеристике 

-  

  

 

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: М.П. Потпис овлашћеног лица: 

   



181 

 

XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

располажем опремом за извођење предметних радова, 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: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XV. 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: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XVI. 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, 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: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XVII. 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 и 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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XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  

 

 

 

 

И З Ј А В У 

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
 

 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да 

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  - Радови на реконструкцији зграде „Гимназије“ у 

Новом Пазару      буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу 

уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана 

од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе 

осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за 

цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о 

примопредаји радова.  

 

 

 

Датум: М.П. Понуђач 

   

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 

групе понуђача. 
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XIX.   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 

који су предмет јавне набавке, 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: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је 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. 

 


