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I 

 
O П Ш Т И  

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
 

 1. Подаци о Наручиоцу: 

 - Управа за заједничке послове републичких органа,  

 - Београд, улица Немањина  број 22-26, 

 - ПИБ 102199617, 

 - Матични број 07001401 

 - ЈБКЈС 41100 

 - www.uzzpro.gov.rs 

 

 

 2. Врста поступка 

 Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним 

набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,14/2015и 68/2015), у даљем 

тексту: ЗЈН. 

 

 

 3. Предмет јавне набавке  

 Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији виле у Улици 

кнеза Александра Карађорђевића број 75 (II фаза) - капитални пројекат. 

 

 

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

набавци.  

 

  

 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања 

понуда. 

 

 

 6. Контакт 

 Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875. 

 

 

  

http://www.uzzpro.gov.rs/
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II  
 

П О Д А Ц И 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
 

1. Опис предмета набавке 

 

 Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији виле у Улици 

кнеза Александра Карађорђевића број 75 (II фаза) - капитални пројекат. 

 

    Назив и ознака из општег речника: Грађевински радови 45000000-7. 

 

 Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.  
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III 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 1. Место и начин извођења радова 

 Место извођења радова је вила у Улици кнеза Александра Карађорђевића број 

75, у Београду. 

 Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време 

извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења 

радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца 

радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.  

 Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 

стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла. 

 Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да 

именује вршиоцe стручног надзора и  о томе писмено извести понуђача. 
  

2.  Рок извођења радова 

 Понуђач  је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року који не 

може бити дужи од 120 дана, од дана увођења у посао/уплате аванса. 
 

3.Oбилазак локације 

 Понуђач може, ради правилног припремања понуде и прецизнијег сагледавања 

услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, да пре подношења понуде изврши 

обилазак локације и увид у расположиву пројектну документацију. Обилазак ће бити 

организован за сваког понуђача у различитом временском периоду. Особа за контакт: Деана 

Власак, контакт телефон: 011/3611-199. 
 

 4. Гаранција 

 Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему је минимум 24 

месеца.  

 Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.  
 

 5.  Безбедносна провера 

 Понуђач коме буде додељен уговор дужан  је да у року од 3 дана, од дана 

закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима 

лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства 

унутрашњих послова, ради безбедносне провере. 
 

 6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених 

радова, уграђеног материјала и опреме. 

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених 

радова, уграђеног матријала и опреме, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од десет 

дана, од дана сачињавања записника о рекламацији,  у супротном Наручилац задржава право 

да раскине уговор. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство 

финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама 

уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Деана Власак, контакт телефон: 

064/8167-381.  
 

 7. Мере заштите 

 Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере 

заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник 

РС“ број 101/2005 и 91/2015) 
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IV  
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. и 76. ЗЈН)  

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 1. Обавезни услови (члан 75. ЗЈН) 

 
 Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати: 

 

 1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из 

одговарајућег регистра; 

 

 1.2. да понуђач 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; 

Доказ за правно  

лице: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 

на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 

од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Доказ за 

предузетнике и за 

физичка лица : 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
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 1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

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

 

Доказ за правно  

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за 

предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за физичко 

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 

 

 1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење 

понуда;. 

Доказ за правно  

лице: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која 

је саставни део конкурсне документације 
Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА) 
 

 2.1. Пословни капацитет    

 

 Укупна вредност изведених сличних радова у периоду од 01.01.2015. године, до  

датума објављивања позива за подношење  понуде у овом поступку јавне набавке, треба да 

износи минимум 50.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је потребно да су предметни радови 

изведени за Наручиоце из члана 2. ЗЈН у минималном износу од 10.000.000,00 динара, без 

ПДВ-а  
  

Доказ за правно  

лице: 
Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке 

доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са 

исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу 

који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка 

референтних наручилаца 

-Фотокопија  прве стране окончане ситуације оверене од 

стране инвеститора  

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
 

 

 2.1.1. Потрбно је да понуђач у понуди достави фотокопије важећих сертификата 

које је издало акредитационо тело и то:  

 - SRPS ISO 9001 систем менаџмента квалитетом; 

 - SRPS ISO/IEC 27001систем менаџмента безбедношћу информација. 

 - SRPS ISO 14001систем управљања заштитом животне средине; 

 - SRPS ISO 50001систем управљања енергијом 
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Доказ за правно  

лице: 

 
- фотокопијe наведених важећих сертификата које је издало 

акредитационо тело 
Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
 

 

 

                          2.2. Кадровски капацитет 

 Понуђач треба да располаже кадровским капацитетом и то: 
   - да има најмање по  једно запослено лице са важећим лиценцама ИКС-а;  

  - лиценцом број 400 

  - лиценцом број 410 

  - лиценцом број 430  

  - лиценцом број 450 и 

  - лиценцом број 453 

 ***Услов ће бити задовољен и уколико једно запослено лице поседује више 

лиценци.*** 

  - најмање 8 запослених лица грађевинске струке, 

  - најмање 5  запослених лица електро струке, 

  - најмање 2 запослена лица машинске струке,  

  - најмање 1 запослено лице које поседује уверење о стручној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне 

политике, Управа за безбедност и здравље на раду. 

 

  Запослено лице код понуђача је лице које је у радном односу код понуђача 

као и лице које је понуђач ангажовао по основу уговора о привременим и повременим 

пословима. 

Доказ за правно  

лице: 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из 

којег се види да су  запослена лица пријављена на пензијско 

осигурање, за сваког запосленог појединачно. Уколико у 

наведеним обрасцима није евидентиран профил стручне спреме, 

понуђачи су дужни да доставе други одговарајући доказ 

(фотокопија радне књижице, дипломе, доказ о додатној 

обучености за рад или преквалификацији). 

- копије важећих лиценци са потврдама Инжењерске коморе 

Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца 

није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине 

Комори (за сваког појединачно). 

 - копија Уверења о положеном стручном испиту о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на 

раду. 

 

  

 3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично 

поверава подизвођачу 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
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 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН) 

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни 

услови, подтачке 1), 2) и 3).  

 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

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

 

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача  

 

 4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

 Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН) И УПУТСТВО 

КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) 

и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не 

одреди другачије. 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 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. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 

 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, 

осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено 

затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин.  

 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар 

понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно 

доступни. 

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

страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

(докази) јавно доступни. 

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. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у 

року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла 

бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 

приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно 

достави тражена документа у примереном року.  
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 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

ЈЗН, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним 

бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико 

није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране 

судског тумача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 10 oд 155 
 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

 

 

којом понуђач: ______________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

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

условима рада и заштити животне средине.  

 

Датум:_____________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

 

 

 

 

којом понуђач: ______________________________________________________________ 
        (пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да  

нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време подношења  

понуде.  

 

 

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву. 

 

 

 

Датум:______________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

 

којом понуђач______________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које 

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

животне средине. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 

Датум:___________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

 

којом понуђач______________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да  

је подизвођач ____________________________ из ________________ нема забрану обављања 

делатности које је на снази у време подношења понуде.  

 

 
 

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву. 

 

У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 

 

 

Датум:_____________ 

 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

  



Страна 14 oд 155 
 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

 

 

којом члан групе: ___________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

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

условима рада, и заштити животне средине. 

 
Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.  

 

У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

Датум:______________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
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И З Ј А В А 

 

 

 

 

којом члан групе: ___________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде. 

 
Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.  

 
У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 

 

Датум:________________ 

 

 

 
 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  

  

 

  



Страна 16 oд 155 
 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

Образац бр. 1 

 

Назив 

референтног 

наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) ЗЈН, достављамо вам 

 
П О Т В Р Д У 

 
којом потврђујемо да је ________________________________________________________ 

 

у периоду од 01.01.2015. године до објављивања позива у предметном поступку јавне набавке 

извео сличне радове, у укупној вредности од (словима: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________) динара, без ПДВ-а. 

  

 Потврда се издаје на захтев __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 122/18 чији је предмет извођење радова 

на реконструкцији виле у Улици кнеза Александра Карађорђевића број 75 (II фаза) - капитални 

пројекат 

 

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 
 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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Списак референтних наручилаца 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  
изведених радова 

без ПДВ-а 
1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 
 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.  
 
 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу  

и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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2.2. Кадровски капацитет 

 

 
(уписати податке у табелу) 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених лица са лиценцом 

ИКС 

Број лиценце 

ИКС 

1 2 3 

1.   

 

 

 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.   
 

 

 Напомена: У случају потребе образац фотокопирати 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених лица 

грађевинске,  

електро и машинске струке 

 

Профил стручне спреме 

1 2  

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.   
 

6.   
 

7.   
 

8.   
 

9.   
 

10.   
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Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених лица 

грађевинске,  

електро и машинске струке 

 

Профил стручне спреме 

11.   
 

12.   
 

13.   
 

14.   
 

15.   
 

 

 

 

 
 

 

Ред.  

бр. 

Лице  са положеним стручним испитом 

о практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и 

здравља на раду. 

Број уверења 

1 2 3 

1. 
 

 

 

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 
 

 

  

 У предметној јавној набавци подизвођачу _________________________из  

________________, делимично поверавам _____________ % укупне вредности набавке, а што 

се односи на:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу  

 не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке 

који ће се извршити преко подизвођача. 

 
У случају потребе Изјаву копирати 

 

Датум:________________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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     V 
 

УПУТСТВО  

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

 1. Подаци о језику 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

 Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране судског тумача. 

 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 

су саставни део конкурсне документације. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

   Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је 

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

јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 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. 

 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који 

ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том 

случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и 

кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих 

чланова групе.  

 3. Подношење понуде 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

 Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти 

или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 

 Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких 

органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом 

на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне 

набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.  

 Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране 

наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити 

понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 



Страна 22 oд 155 
 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 4. Понуда са варијантама није дозвољена  

 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

  Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове 

своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење 

понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
 

 

 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

7. Подизвођач 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

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

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

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

  

  8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 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. 

 Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 

 9. Валута 

 Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а. 

 Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.  

 У цену радова урачунати набавку, транспорт, утовар – истовар  материјала и 

опреме, уградњу на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, као и 

прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење 

градилишта. Такође, у цену урачунати и сва потребна мерења, штеловања и пуштања у рад 

система и опреме, све захтеве из спецификације, као и одржавање и редован сервис уграђене 

опреме у гарантном року.    

 10.Aванс 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене. 

 Понуђач који уз понуду достави изјаву на свом меморандуму и тиме 

докаже да неће захтевати авансно плаћање, није дужан да доставља средства 

финансијског обезбеђења које се односе на авансно плаћање. 
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 11. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене. 

 Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана 

достављања привремене односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа 

Наручиоца.  

            Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи 

број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.  

 Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, 

грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.  

  У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у року од 

30 дана, од дана испостављања привремене односно окончане ситуације оверене од стране 

надзорног органа Наручиоца. 

  Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, 

грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова. 

 Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи 

број и датум закљученог Уговора о извођењу радова. 

 

 12. Вишак радова 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист  

СФРЈ бр. 18/77“),  Извођач радова  је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у 

грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом 

вишку радова. 

 По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране 

стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна 

вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.  

  Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди 

постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве. 

 Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак 

радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће 

утицати на продужетак рока завршетка радова. 

  

 13. Средства финансијског обезбеђења 

 13.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде  

 Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а. 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок 

важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач уписује у обрасцу 

понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. 

 Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач 

након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да 

потпише,благовремено не потпише уговор или не достави средство финансијског обезбеђења 

прописано конкурсном документацијом.  

  

 13.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције 

за добро извршење посла, обавезујућег карактера 

 Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене 

цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, 

обавезујућег карактера за банку.    
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 Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), не сме имати 

садржину која се односи на политику банке и не сме имати одредницу да писмо не представља 

даљу обавезу за банку, као гаранта.  

 

 13.3. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција 

за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера 

 Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 50% укупно уговорене 

цене, са ПДВ-ом  која траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза. 

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

наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни 

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

за банку, као гаранта.   

 

 13.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције 

за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера 

                          Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од 

укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока, 

обавезујућег карактера за банку. 

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

истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито 

одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

  

 13.5. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла 

 Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, 

као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за 

добро извршење посла која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора и то у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.  

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 

13.6. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 

 Изабрани понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора 

достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 

50% од уговорене цене, са ПДВ-ом. 

 Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних 

обавеза. 

 Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, 

без приговора. 

 Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

 

                          

                         13.7. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у 

гарантном року 

 Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје 

предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску 

гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од укупно уговорене цене 

без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 
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 14. Полиса осигурања 

 Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од 

одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, 

по једном штетном догађају. 

 Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења 

закљученог уговора. 

 

 15.  Реализација средстaва финансијског обезбеђењa 
 Наручилац  може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 

понуђач не извршава обавезе из предметног поступка јавне набавке као и уговорне обавезе. 

 

16. Мере заштите 

Понуђач је дужан да приликом извођења радова који су предмет набавке, 

примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу 

на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015). 

 

 17. Заштита података наручиоца 

 Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима 

ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

 Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих 

података.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

 18. Заштита података понуђача 

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

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

означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би 

значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

 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.  

 

 19. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2. ЗЈН, тражити у 

писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 

чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда предајом 

на Писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615 и то радним 

данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова. 

 Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких   

органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 122/2018 чији 

је предмет извођење радова на реконструкцији виле у Улици кнеза Александра Карађорђевића 

број 75 (II фаза) - капитални пројекат. 

  Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези  

са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број 

телефона и факса у складу са одредбом члана 20. ЗЈН којом се прописује комуникација у 

поступку јавне набавке. 

 Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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 20. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 После отварања понуда наручилац може у фази 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 и контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

оставити примерен 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 понуда. 

 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. 

  

 21. Критеријум за доделу уговора 

 Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена 

цена. 

 

 22. Понуде са истом понуђеном ценом 

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати 

понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може бити краћи од 

две године.  

 

 23. Захтев за заштиту права  

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

доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке  и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.  

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

против сваке радње наручиоца.  

 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 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 става три ове тачке, сматраће се 

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

 После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 

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

јавних набавки. 

 

 Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, 

садржи следеће податке: 

 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

 2) назив и адресу наручиоца; 

 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о   

 одлуци наручиоца; 

 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

 7) потпис подносиоца. 

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН. 
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 Као доказ о уплати таксе  у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се: 

 

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште); 

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

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

- износ таксе у висини од 120.000,00 динара; 

- жиро рачун број:  840-30678845-06; 

- шифра плаћања:153 или 253; 

- позив на број: редни број јавне набавке; 

- сврха: такса за ЗЗП,  назив наручиоца и број јавне набавке; 

- корисник: Буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

- потпис овлашћеног лица банке (поште). 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или 

печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1. 

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

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

 24. Накнада за коришћење патента 

 Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних 

прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 

 25. Закључење уговора 

 Наручилац закључује уговор у складу са чланом 112. Закона о јавним 

набавкама. 

 

 26. Измене током трајања уговора 

 Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној 

набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за 

то постоје оправдани разлози. 
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И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и 

подизвођаче, да ћу у отвореном поступку јавне набавке број 122/2018 чији је предмет извођење 

радова на реконструкцији виле у Улици кнеза Александра Карађорђевића број 75 (II фаза) - 

капитални пројекат и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве све 

податке који су нам стављени на располагању и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну нарочито у делу који се односи на 

распоред просторија и инсталације укључујући и све остале информације које могу бити 

злоупотребљене у безбедносном смислу.   

  Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати приступ 

записима и документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није 

дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском 

законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају поверљивим. 

 Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и 

прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник 

података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске одговорности. 

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити без обзира на степен те поверљивости. 

 Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора. 

 

Датум: ___________________________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

 На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, дајем 

понуду како следи: 

 

  

  

Понуда број:  

Датум:  
 

 

 

 

 

 

 
Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом 

 

 
 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А  
 

 

 
 У поступку јавне набавке, подносим понуду: 

 

 

 А) самостално 

 

 Б) са подизвођачем: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 
(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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   ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус понуђача 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

    Г)     Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

 

Назив пословне банке код које се 

води рачун 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус подизвођача 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

    Г)      Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено 

већем броју подизвођача 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе-носиоца посла 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

    Г)      Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ  
 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

    Г)      Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања 

понуда. 

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи 

________________________  дана, од дана отварања понуда. 

                 (уписати број дана важења понуде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 

 

А.  
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

  
 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

  

1. 

  

  

Демонтажа комплетног покретног и непокретног 

мобилијара. Сав материјал од демонтаже прикупити 

ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 

15 км од градилишта. 

Цена подразумева комплетан рад на демонтажи 

наведених елемената, као и утовар и одвоз 

демонтираног материјала. 

Обрачун паушално. пауш.           

2. 

  

  

  

  

Рушење унутрашњих преградних зидова од пуне опеке 

како би се извела пројектована функционална шема 

објекта. Позиција подразумева пажљиво рушење 

пројектом предвиђених зидова. Сав материјал од 

рушења сакупити ради утовара и одвоза на градску 

депонију удаљену до 15 км од градилишта.   

  

  

  

  

Цена подразумева комплетан рад на рушењу 

наведених елемената, као и утовар и одвоз шута. 

Обрачун по м². 

 - зидови дебљине до 25 цм м² 15,5         

 - зидови дебљине преко 25 цм м² 1,5         

3. Скидање комплетне површине зидних керамичких 

плочица заједно са обијањем малтера до опеке и 

чишћењем спојница кламфама до дубине од 2 цм. Сав 
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Управа за заједничке послове републичких органа  
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

материјал од рушења сакупити, утоварити и одвести на 

градску депонију удаљену до 15 км од градилишта.   

  

   

 Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење комплетне позиције, као и утовар и 

одвоз шута. 

  
Обрачун по м² м² 257,6         

4. Скидање подних керамичких плочица са свих 

површина покривених овим материјалом. Заједно са 

плочицама обити и цементну кошуљицу и слојеве 

хидроизолације. Сав материјал од рушења сакупити, 

утоварити и одвести на градску депонију удаљену до 15 

км од градилишта.   
 

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење комплетне позиције, као и утовар и 

одвоз шута. 

  
Обрачун по м² м² 15,4         

5. Уклањање виназ плоча са подoва. Позиција 

подразумева пажљиво уклањање подне облоге, заједно 

са чишћењем подлоге. Сав материјал од демонтаже 

сакупити ради утовара на камион и одвоза на депонију. 

  

  
Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење комплетне позиције, као и утовар и 

одвоз шута. 

  

Обрачун по м² м² 42,0       
  

6. Рушење свих слојева плафона ( малтера, трске и летава 

) са оштећених површина плафона. Сав материјал од 

рушења сакупити ради утовара и одвоза на градску 

депонију удаљену до 15км од градилишта. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Цена подразумева ангажоване потребне радне снаге 

и комплетан рад на извршењу позиције, као и 

утовар и одвоз шута. 

  
Обрачун по м² м² 246,3         

7. Демонтажа комплетне количине постојећих итисона. 

Сав материјал од демонтаже сакупити и спустити ради 

утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км 

од градилишта. 
  

  Цена подразумева рад на извршењу комплетне 

позиције, као и утовар и одвоз шута. 

  
Обрачун по м² м² 213,7         

8. Обијање оштећених површина кречно-гипсаног 

малтера са оштећених површина унутрашњих зидова и 

плафона, покривених овим материјалом, свих дебљина. 

Подразумева се пажљиво обијање малтера са површина 

зидова и плафона. Сав шут прикупити ради утовара и 

одвоза на градску депонију удаљену до 15 км од 

градилишта.  

  

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

и све активности које могу наступити у поступку 

обијања малтера са зидних површина, утовар и 

одвоз шута. 

  
Обрачун по м

2
. м² 354,8         

9. Демонтажа спуштених плафона у купатилима. 

Позиција подразумева пажљиву демонтажу свих 

елемената спуштених плафона, заједно са 

подконструкцијом. Сав материјал од демонтаже 

сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију 

удаљену до 15км од градилишта. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење предметне позиције, утовар и одвоз 

шута. 

  
Обрачун по м

2
. м² 12,9         

10. Пажљиво скидање комплетне количине тапета са 

зидова. Сав материјал од демонтаже сакупити ради 

утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км 

од градилишта. 

   

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење предметне позиције, утовар и одвоз 

шута. 

  
Обрачун по м². м² 643,1         

11. Демонтажа дела дрвене облоге плафона и зидова у 

приземљу и на спрату. Сав материјал од демонтаже 

сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију 

удаљену до 15км од градилишне депоније. 

  

  

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење предметне позиције, утовар и одвоз 

шута. 

  Обрачун по м². 
  

 - плафони м² 63,6         

  
 - зидови м² 138,1         

12. Демонтажа санитарних уређаја у постојећим тоалетима. 

Позиција подразумева пажљиву демонтажу наведених 

елемената. Сав материјал од демонтаже сакупити и 

спустити ради утовара и превоза на градску депонију 

удаљену до 15км од градилишта. 

 

  Цена подразумева рад на извршењу комплетне 

позиције, као и утовар и одвоз демонтираног 

материјала. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Обрачун по комаду 

  
 - када ком. 3,0         

  
 - лавабо ком. 6,0         

  
 - wc шоља ком. 7,0         

  
 - водокотлић ком. 7,0         

  
 - биде ком. 3,0         

13. Демонтажа унутрашњих јединица клима уређаја. Сав 

демонтирани материјал сакупити ради утовара и одвоза 

на градску депонију удаљену до 15км од градилишта. 

  

  Цена подразумева рад на извршењу комплетне 

позиције, као и утовар и одвоз демонтираног 

материјала. 

  
Обрачун по комаду. ком. 2,0         

14. Демонтажа постојећих огледала у објекту. Позиција 

подразумева пажљиву демонтажу наведених елемената. 

Све демонтиране елементе сакупити и одложити на 

место које одреди представник Инвеститора. 

  

  Цена подразумева рад на извршењу комплетне 

позиције, као и утовар и одвоз демонтираног 

материјала. 

  
Обрачун по комаду. ком. 5,0         

15. Демонтажа преграде код каде у купатилима. Сав 

демонтирани материјал сакупити ради утовара и одвоза 

на градску депонију удаљену до 15км од градилишта. 

   Цена подразумева рад на извршењу комплетне 

позиције, као и утовар и одвоз демонтираног 

материјала. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Обрачун по комаду. ком. 3,0         

16. Демонтажа камене облоге ниша у купатилима. Сав 

демонтирани материјал сакупити ради утовара и одвоза 

на градску депонију удаљену до 15км од градилишта. 
  

  Цена подразумева рад на извршењу комплетне 

позиције, као и утовар и одвоз демонтираног 

материјала. 

  
Обрачун по м². м² 3,5         

17. Демонтажа керамичких плочица са камина на спрату. 

Сав демонтирани материјал сакупити ради утовара и 

одвоза на градску депонију удаљену до 15км од 

градилишта.   

  Цена подразумева рад на извршењу комплетне 

позиције, као и утовар и одвоз демонтираног 

материјала. 

  
Обрачун по м². м² 1,8         

18. Демонтажа постојеће расвете унутар објекта која се не 

задржава. Сав демонтирани материјал сакупити ради 

утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км 

од градилишта. 
  

  Цена подразумева рад на извршењу комплетне 

позиције, као и утовар и одвоз шута. 

  
Обрачун по комаду демонтиране светиљке. ком. 32,0         

19. Демонтажа декоративних канделабера са ограда 

приступних степеништа на објекту. Позиција 

подразумева пажљиву демонтажу наведених елемената 

и одлагање на место на градилишту које одреди 

представник Инвеститора. 

  
  Цена подразумева комплетан рад на демонтажи и 

одлагању наведених елемената. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Обрачун по камаду. ком. 7,0         

20. Рушење делова зида ограде прилазног степеништа. Сав 

материјал од рушења сакупити, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију удаљену до 15 км. 
  

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење преметне позиције,  утовар и одвоз 

шута. 

  
Обрачун по м³. м³ 8,3         

21. Демонтажа плоча од природног камена на подесту 

прилазног степеништа. Позиција подразумева пажљову 

демонтажу плоча од природног камена заједно са свим 

слојевима подлоге. Сав материјал од демонтаже 

сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију 

удаљену до 15км од градилишта. 
  

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење преметне позиције, утовар и одвоз 

шута. 

  
Обрачун по м². м² 17,8         

22. Демонтажа степеника од природног камена, заједно са 

слојевима подлоге. Позиција подразумева пажљиву 

демонтажу степеника од каменог масива и њихово 

одлагање на место на градилишту које одреди 

представник Инвеститора. Све демонтиране елементе 

обележити приликом демонтаже, како би могли бити 

враћени на своје оригинално место. 

  

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење преметне позиције. 

  

Обрачун по м¹. м¹ 86,0         
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23. Скидање слоја ливеног тераца са платоа прилазног 

степеништа. Позиција подразумева уклањање 

комплетне количине ливеног тераца заједно са свим 

слојевима подлоге на платоу прилазног степеништа. 

Сав материјал од рушења сакупити ради утовара и 

одвоза на градску депонију удаљену до 15км од 

градилишта. 

  

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење преметне позиције, утовар и одвоз 

шута. 

  
Обрачун по м². м² 20,1         

24. Рушење армирано бетонске подлоге камених степеника 

и подеста степеништа. Позиција подразумева пажљиво 

рушење комплетне подлоге степеништа. Сав шут од 

рушења сакупити ради утовара и одвоза на градску 

депонију удаљену до 15км од градилишта. 

  

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

и комплетан рад на извршењу позиције, као и 

утовар и одвоз шута. 

  
Обрачун по м³ 

  
  - улазно степениште на јужној фасади м³ 9,4         

  
  - степениште на источној фасади м³ 1,2         

  
  - степениште на источној фасади-економски улаз м³ 0,6         

25. Обијање малих холкера израђених у цементном 

малтеру, развијене ширине до 20цм. Извршити 

пажљиво рушење истих, шут прикупити и спустити 

ради утовара на камион и одвоза на градску депонију 

удаљену до 15 км. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за описане и све друге активности које могу 

наступити у поступку извршавања ове позиције. 

  
Обрачун по м

1
 стварно обијених холкера. м

1
 33,9         

26. Обијање свих постојећих слојева подoва балкона на 

објекту. Извршити скидање свих слојева подова, 

хидроизолације и слоја за пад. Сав материјал од 

рушења сакупити, спустити, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију удаљену до 15 км. 
  

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за описане и све друге активности које могу 

наступити у поступку извршавања ове позиције. 

  
Обрачун по м

2.
 м

2
 59,5         

27. Рушење комплетног тротоара око објекта. Позиција 

подразумева скидање тротоара око објекта, заједно са 

свим слојевима подлоге. Сав материјал од рушења 

сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију 

удаљену до 15км од градилишта.  

  
  Цена подразумева комплетан рад на извршењу 

комплетне позиције, као и утовар и одвоз шута. 

  
Обрачун по м². м² 102,3         

28. Пробијање отвора за продор вентилационих канала на 

западној фасади дим.30/50цм.Сав материјал од рушења 

сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију 

удаљену до 15км од градилишта.  

  
  Цена подразумева комплетан рад на извршењу 

комплетне позиције, као и утовар и одвоз шута. 

  
Обрачун по комаду пробијеног отвора. ком. 2,0         

A.    У К У П Н О   ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА     
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б. 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

  

  

1. Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој 

шљунка дебљине 10 цм насути у слојевима, набити и 

фино испланирати са толеранцијом по висини ±1 цм. 

  Цена подразумева набавку потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за извршење 

преметне позиције. 

  
Обрачун по м³. 

  
 - тротоар око објекта м³ 6,4         

  
 - приступни плато и терасе м³ 18,2         

2. Ручни ископ земље III категорије за израду дренаже у 

ширини од 150цм, и дубини од 150цм. Ископ извести 

према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно 

одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одложити 

на градилишну депонију. 

  
  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење преметне позиције. 

  
Обрачун по м³. м³ 273,3         

3. Ручни ископ земље III категорије. Ископ извести према 

пројекту и датим котама. Бочне стране правилно 

одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одложити 

на градилишну депонију. 

  
  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за извршење преметне позиције. 

  
Обрачун по м³. м³ 45,5         

4. Набавкам потребног материјала и израда слојева 

дренаже око објекта. Позиција подразумева насипање 

ломљеног камена,крупнијег туцаника и слоја 
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сепаратисаног шљунка  у дренажни ров. Материјал 

насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним 

набијачима 

    

  

  Цена подразумева набавку потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за извршење 

преметне позиције. 

  
Обрачун по м³. 

  
 - ломљени камен м³ 54,7         

  
 - крупнији туцаник м³ 54,7         

  
 - сепаратисани шљунак м³ 54,7         

Б.  УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

В. АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

  

1. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

армирано бетонских надвратника марке бетона МБ 20. 

Израдити оплату и надвратнике армирати по детаљима 

и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену позиције улазе и оплата, 

подупирачи, арматура и помоћна скела. 

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м³ бетона. м³ 0,2         

2. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

армиране цементне кошуљице на подовима објекта, 

дебљине 5цм. Подлогу за кошуљицу, пре наношења 

кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу 

справити са просејаним шљунком јединицом, размере 
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1:3, са додатком фибрина. Кошуљицу армирати 

арматурном мрежом Q-131, постављеном у средини 

слоја. Слој за одвајање бетонске плоче око ободних 

зидова изводи се уградњом екструдиране 

полиетиленске сунђерасте траке.Кошуљицу неговати 

док не очврсне. 

   

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције, 

укључујући и све непоменуте активности које могу 

наступити. 

  
Обрачун по м². м² 31,6         

3. Набавка потребног материјала, транспорт и поправка 

шлицева у постојећем поду. Шлицеве залити бетоном, 

тако да се ниво површине шлица уједначи са нивоом 

постојећег пода. Бетон неговати док не очврсне. 

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м³. м³ 2,5         

4. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

брзовезујућег, самоизравнавајућег малтера за слојеве 5-

30мм Sika® Level-310 или „одговарајуће“. 

Самонивелирајући једнокомпонентни цементни малтер 

течне конзистенције уградити у свему према упутству 

произвођача.  

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције, 

укључујући и све непоменуте активности које могу 

наступити. 
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Обрачун по м².    

  
 - приземље м² 51,5         

  
 - спрат м² 182,2         

5. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

армирано-бетонског темеља степеништа, косе плоче и 

степеника спољашњег степеништа на источној фасади, 

марке МБ 30. Све наведене елементе армирати према 

пројекту и статичком прорачуну.Бетонирати преко 

претходно насутог слоја шљунка дебљине 10цм 

(обрачунат у посебној позицији). Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену позиције улазе и оплата 

и арматура. 

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције, 

укључујући и све непоменуте активности које могу 

наступити. 

  
Обрачун по м³ м³ 1,2         

6. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

армирано-бетонског темеља степеништа, косе плоче, 

степеника и плоче улазног платоа, марке МБ 30. Све 

наведене елементе армирати према пројекту и 

статичком прорачуну.Бетонирати преко претходно 

насутог слоја шљунка дебљине 10цм (обрачунат у 

посебној позицији). Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену позиције улазе и оплата и арматура. 

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције. 
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редни 

број 
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Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Обрачун по м³ м³ 5,6         

7. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

армирано-бетонског темеља степеништа, косе плоче и 

степеника улазног степеништа, марке МБ 30. Све 

наведене елементе армирати према пројекту и 

статичком прорачуну.Бетонирати преко претходно 

насутог слоја шљунка дебљине 10цм (обрачунат у 

посебној позицији). Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену позиције улазе и оплата и арматура. 

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м³ м³ 3,8         

8. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

армиране цементне кошуљице на подовима 

тераса,заједно са израдом прага, минималне дебљине 

4цм на месту где је слој најтањи, са константним 

једноличним падом минимум од1-1,5% према 

сливницима.  Подлогу за кошуљицу, пре наношења 

кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу 

справити са просејаним шљунком јединицом, размере 

1:3, са додатком фибрина. Кошуљицу армирати 

арматурном мрежом Q-131, постављеном у средини 

слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. Кошуљица 

има функцију слоја за пад и слоја за изравнавање.  

  

  

  

  

  

  

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м² и по м¹. 

  
 - тераса изнад главног улаза м

2
 9,2         
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 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
 - тераса приземља на источној фасади м

2
 10,0         

  
 - тераса спрата на источној фасади м

2
 19,1         

  
 - тераса на лучном истуреном делу м

2
 11,2         

  
 - балкон на западној фасади м

2
 0,8         

  
 - праг м¹ 5,2         

9. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

тротоара од армираног бетона, дебљине 10 цм, марке 

МБ 30. У цену позиције улази оплата и потребна 

арматура. Бетон уградити и неговати по прописима.  

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

  Обрачун по м³ бетона. м³ 18,2         

10. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

армирано бетонске греде рукохвата степенишне ограде, 

као и сокле степенишне ограде, марке бетона МБ 20. У 

цену улазе потребна  арматура и оплата. Греде извести 

у свему према пројекту. 

  

  

  

  

  

  

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције, 

укључујући и све непоменуте активности које могу 

наступити. 

  Обрачун по м³ 

  
– греда рукохвата степеништа м³ 2,9         

  
– сокла степенишне ограде м³ 2,9         
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 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В.   У К У П Н О   АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ     

Г. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

  

1. Чишћење спојница (фуга), посебним челичним 

кланфама у дубини од 2цм, са чишћењем површина 

челичним четкама и прањем млазом воде комплетних 

обијених површина фасада које су зидане опеком.   

  

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за описане и све друге активности које могу 

наступити у поступку чишћења зиданих површина. 

  Обрачун по м
2
 стварно очишћених површина. м² 354,8         

2. Малтерисање зидова и плафона у два слоја продужним 

гипсаним малтером. Пре малтерисања извршити 

шприцање подлоге кречним млеком размере 1:1 са 

додатком оштрог просејаног песка у слоју који не сме 

бити дебљи од 3-4мм, уз претходно квашење зидне 

површине. Први слој "грунт" радити продужним 

гипсаним малтером размере 1:2:6 и дебљине слоја до 

2цм, од испраног, просејаног оштрог песка и гашеног 

креча, одлежалог најмање 30 дана. Креч растворити у 

води и процедити кроз густо сито како не би дошло до 

''кокичења'' фасаде. У овај раствор додати у суво 

припремљен малтер уз стално мешање, како се кречно 

млеко не би издвојило.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Малтер наносити преко поквашене подлоге, 

(просушена подлога после пачокирања). Када дође до 

просушивања првог слоја малтера, извршити 

нарезивање ради бољег везивања другог слоја и 

набацити други слој у размери 1:3:9, ''пердаш'' малтер 

који се справља на исти начин као први слој, само је 

песак ситан, чист без примеса, муља и органских 

материја. Други слој дебљине 1-2цм, наноси се преко 
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Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

потпуно везалог првог слоја, који се претходно 

покваси. Завршну површину испердашити уз квашење 

и глачање малим пердашкама.Омалтерисане површине 

морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре 

и праве. Малтер неговати квашењем да не дође до 

сушења и ''прегоревања''.  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м² 

  
 - постојећи зидови  м² 354,8         

  
 - нови зидови м² 26,2         

  
 - плафони  м² 25,9         

3. Зазиђивање унутрашњих отвора у постојећим зидовима  

како би се извела пројектована функционална шема 

објекта. Отворе у зидовима дебљине 35 цм зазидати 

пуном опеком у продужном малтеру 1:2:6. Пре зидања 

у постојећем зиду оштемовати шморцеве за превез. 

Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести у 

правилном слогу. По завршеном зидању спојнице 

очистити. У цену улази и помоћна скела. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције, 

укључујући и све непоменуте активности које могу 

наступити. 

 

  
Обрачун по м³ м³ 2,2         
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4. Зидање преградних зидова ширине 12цм, пуном опеком 

у продужном малтеру размере 1:2:6. превез радити на 

пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан 

начин. По завршеном зидању спојнице очистити до 

дубине од 2цм. У цену позиције улази и помоћна скела. 

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције, 

укључујући и све непоменуте активности које могу 

наступити. 

  
Обрачун по м³ м³ 2,4         

5. Шлицовање зидова за провлачење каблова 

електроенергетских инсталација нa објекту и 

машинских инсталација. Траке за штемовање 

обележити и извући шајбном. Шлиц штемовати за 

потребну дубину пвц црева. Након штемовања шлиц 

очистити. Сав материјал од штемовања прикупити и 

одложити на градилишну депонију. 

  

  Цена подразумева ангажовање укупно потребне 

радне снаге за комплетно извршење предметне 

позиције. 

  
Обрачун по м¹ м¹ 358,3         

6. Крпљење шлицева продужним малтером размере 1:2:5 

са претходним одпрашивањем и прањем зидова као и 

шприцањем и пачокирањем цементним млеком са 

додатком оштрог песка у размери 1:1. Омалтерисане 

површине фино испердашити, тако да буду равне, без 

прелома и таласа, састави са постојећим површинама не 

смеју бити видљиви. 

  

  

  

  

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 



Страна 54 oд 155 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м¹. м¹ 358,3         

7. Зазиђивање отвора који су у постојећим зидовима 

направљени због замене инсталација. Отворе у 

зидовима зазидати пуном опеком у продужном малтеру 

1:2:6. Пре зидања у постојећем зиду оштемовати 

шморцеве за превез. Опеку пре уградње квасити водом. 

Зидање извести у правилном слогу. По завршеном 

зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна 

скела. 

  

 Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м³ м³ 1,8         

8. Презиђивање стубаца и зидова ограде приступног 

степеништа. Постојеће ступце порушити по упутству 

надзорног инжењера. Опеку пре уградње квасити 

водом. Презиђивање извести пуном опеком, истог 

формата као и постојећа у продужном малтеру размере 

1:2:6. Пажљиво порушити растрешене делове, очистити 

од малтера и опрати млазом воде. Опеку очистити и по 

потреби отесати нове комаде. Президати ступце по 

узору на првобитне.Презиђују се само они ступци на 

којима су уочене растрешене опеке и фуге са слабим 

везивним материјалом.Сав материјал од рушења 

сакупити и утоварити на камион и одвести на градску 

депонију удаљену до 15 км. 

  

  Цена подразумева потребан материјал, као и 

ангажовање потребне радне снаге за описане и све 

друге активности које могу наступити у поступку 

извршавања ове позиције. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Обрачун по м

3
 президаних стубаца и зидова. м

3
 13,3         

9. Санација пукотина убризгавањем цементног млека под 

притиском уз претходно чишћење и продубљивање. 

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно потребне радне 

снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м¹ м¹ 19,8         

10. Израда малих холкера израђених у цементном малтеру 

размере 1:3, у свему према правилу струке, развијене 

ширине до 20цм.  

  

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање потребне радне снаге за 

комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м

1
 израђеног холкера. м

1
 33,9         

11. Фуговање степеништа од природног камена цементним 

малтером. Површине за фуговање очистити, отпрашити 

и опрати водом. Спојнице добро испунити малтером и 

обрадити на начин да буду упуштене, а по избору и 

упутству стручног сарадника Завода. Малтер не сме да 

буде редак да не дође до цурења материјала и прљања 

камена. По завршеном фуговању спојнице и површине 

плоча очистити. 

  

  Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за 

комплетно извршење позиције у свему према 

правилу струке. 

  
Обрачун по м². 

  
 - степениште улазног платоа  м² 10,2         

  
 - степениште главног улаза м² 21,4         
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Управа за заједничке послове републичких органа  
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
 - степениште на источној фасади м² 6,1         

  
 - степениште економског улаза м² 2,5         

 

Г.  УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

  

    

Д. 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

1. Набавка потребног материјала, транспорт и постављање 

ПЕ фолије на површинама пода објекта. 

  Цена подразумева набавку потребног материјала и 

комплетан рад на извршењу позиције. 

  
Обрачун по м². 

  
 - подне површине приземља м² 35,0         

  
 - подне површине спрата м² 26,6         

  
 - терасе м² 39,4         

2. Набавка потребног материјала, транспорт и постављање 

слоја полиестерског нетканог геотекстила тежине 

300г/м² преко слоја хидроизолације. 

  

  Цена подразумева набавку потребног материјала и 

комплетан рад на извршењу позиције. 

 

  
Обрачун по м². 

  
 - подне површине приземља м² 35,0         

  
 - подне површине спрата м² 26,6         

  
 - терасе м² 39,4         
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

хидроизолациje подова. Хидроизолацију извести 

наношењем слоја једнокомпонентног флексибилног 

цементног малтера "Sikalastic-1K" или „одговарајуће“, 

ојачаног влакнима. Подлогу за постављање 

хидроизолације пропремити механичким путем 

(чишћењем челичним четкама, шмирглањем или 

брушењем) како би се уклониле наслаге прашине, 

трагови масти, фарби и других нечистоћа које могу 

ослабити пријањање хидроизолационог премаза. 

Хидроизолацију извести у два слоја, минималне укупне 

дебљине слојева најмање 3мм. Други слој 

хидроизолације нанети тек када се први слој просуши. 

Спојеве хоризонталних и вертикалних површина 

додатно ојачати постављањем еластичне 

водонепропусне траке "Sika Seal Tape-S". Траку 

поставити у свеж први слој, а затим прекрити другим 

слојем цементног малтера.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Цена подразумева набавку потребног материјала и 

комплетан рад на извршењу позиције, у свему према 

правилима струке. 

  
Обрачун по м² и по м¹ 

  
 - приземље м² 35,0         

  
 - спрат м² 26,6         

  
 - холкери м¹ 85,6         

4. Набавка потребног материјала, транспорт и постављање 

слоја парне бране. Парну брану поставити од следећих 

слојева: хладан премаз битулитом, слој трабиса 

тачкасто лепљен са преклопом 15цм, врућ премаз 

битуменом и слој Гралбита са преклопом од 15цм. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за 

комплетно извршење позиције у свему према 

правилу струке. 

  

  

  

  
Обрачун по м². 

  
 - тераса приземља на источној фасади м

2
 9,8         

  
 - тераса спрата на источној фасади м

2
 19,0         

  
 - тераса на лучном истуреном делу м

2
 10,6         

5. Набавка потребног материјала, транспорт и постављање 

термоизолационих плоча од екструдираног 

полистирена дебљине 5цм. Плоче од екструдираног 

полистирена поставити као термо и звучну изолацију 

терасе. 

  

  

  

  

  

  

  

  Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за 

комплетно извршење позиције у свему према 

правилу струке. 

  
Обрачун по м². 

  
 - тераса приземља на источној фасади м

2
 9,8         

  
 - тераса спрата на источној фасади м

2
 19,0         

  
 - тераса на лучном истуреном делу м

2
 10,6         

6. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

хоризонталне хидроизолације на поду балкона, у свему 

према правилима струке. На подлогу од цементног 

естиха  нанети хидроизолацију од полиуретанске течне 

мембране Sikalastic®614 или „одговарајуће“,. Ово је 

високоеластични, једнокомпонентни, бешавни, 

паропропусни систем хидоизолационих премаза који се 

састоји од следећих слојева:                                                                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  



Страна 59 oд 155 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   -   Sikalastic conkret prajmer нанешен у једном слоју,  
  

  

   -   Sikalastik 614,Sikalastik Reemat Premuim и заптивен  

   -   са još једним слојем Sikalastic -614                           

  Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за 

комплетно извршење позиције у свему према 

правилу струке. 

  
Обрачун по м² и м¹. 

  
 -  подови тераса 

   - тераса изнад главног улаза м
2
 9,2         

   - тераса приземља на источној фасади м
2
 9,8         

   - тераса спрата на источној фасади м
2
 19,0         

   - тераса на лучном истуреном делу м
2
 10,6         

  
 -  холкери   

   - тераса изнад главног улаза м
1
 5,1         

   - тераса приземља на источној фасади м
1
 17,1         

   - тераса спрата на источној фасади м
1
 12,6         

   - тераса на лучном истуреном делу м
1
 4,7         

7. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

вертикалне хидроизолације на спољашњим зидовима 

подрумских просторија у свему према правилима 

струке. На подлогу од набијеног бетона и геотекстила 

(обрачунати у посебним позицијама) поставити 
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Управа за заједничке послове републичких органа  
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

хидроизолациону мембрану Sikaplan® WP 1100-15HL 

или „одговарајуће“,. Ово је хидроизолациона хомогена 

мембрана на бази поливинилхлорида, укупне дебљине 

1,5мм са сигналним слојем дебљине 0,6мм. У цену 

позиције урачунати сав ситан потрошни материјал и 

фазонске елементе потребне за прописно постављање и 

причвршћивање мембране.                                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цена обухвата набавку комплетног материјала, 

укупан транспорт и рад на постављању 

хидроизолације, у свему према правилима струке. 

  Обрачун по м². м² 114,6         

8. Набавка потребног материјала, транспорт и израда 

термоизолације од тврдо пресоване камене вуне 

дебљине д= 8цм на поду тавана. Након постављања 

термоизолацију заштитити ОСБ плочама постављеним 

на дрвену подконструкцију ( обрачуната у посебној 

позицији). Поставити парну брану и слој ПЕ фолије.    

  

Цена обухвата набавку комплетног материјала, 

укупан транспорт и рад на постављању 

термоизолације, у свему према правилима струке. 

  Обрачун по м² . 

   - термоизолација м² 201,2         

   - парна брана м² 201,2         

   - ПЕ фолија м² 201,2         

   - ОСБ плоче д=19мм м² 201,2         

Д.  

У К У П Н О   ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ 
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редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ђ. 
ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

  

1. Набавка потребног материјала, транспорт и облагање 

вентилационих канала  гипс-картонским плочама 

д=12,5 мм. Плоче се постављају на подконструкцију од 

поцинкованих профила, са термоизолацијом од тврдо 

пресоване камене вуне д= 5цм. У цену позиције улазе 

гипс,подконструкција и камена вуна. 

  Цена обухвата набавку комплетног материјала, 

укупан транспорт и рад на постављању облоге. 

  
Обрачун по м² м² 12,3         

2. Набавка потребног материјала, транспорт и уградња 

спуштеног плафона по систему „KNAUF”  

(или„одговарајуће“,), са металном подконструкцијом од 

поцинкованих профила обложених гипс-картонским 

плочама д=12,5 мм.  
  

  Ценом позиције обухваћен сав потребан материјал и 

ангажовање радне снаге неопходне за извршење 

описане позиције.  

  
Обрачун по м² 

  
– раван плафон м² 302,2         

  
– каскаде м¹ 92,1         

3. Узимање отисака са вучених гипсаних профила на 

плафону. 

  
  Узети са очишћених и  ретушираних декоративних 

елемената отиске за израду шаблона помоћу којих ће се 

извршити рестаурација и реконструкција оштећених и 

недостајућих елемената гипсаних профила. Обавезно 

технички снимити профиле. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Цена подразумева набавку потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције. 

  

  
Обрачун по комаду. ком. 2,0         

4. Израда шаблона од челичног лима на основу претходно 

ретушираних гипсаних отисака. Профил венца 

копирати на картон и исећи по ивици. На основу 

добијене мустре искројити профил у челичном лиму, 

израдити дрвено ''коло'' и формирати шаблон за 

извлачење вучених профила. Шаблони морају бити пре 

употребе испробани и одобрени од надзорне 

службе.Обрачунава се и плаћа само по један шаблон по 

позицији и развијеној ширини, без обзира на број 

изведених и употребљених шаблона. 

  

  Цена подразумева набавку потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције.  

  
Обрачун по комаду. 

  
 - лајсне РШ до 25цм ком. 1,0         

  
 - лајсне РШ >50цм ком. 1,0         

5. Набавка потребног материјала, израда и монтажа 

профилисаних лајсни од гипса. Гипсане лајсне извући 

челичним шаблонима чистим гипсом, уз претходно 

армирање лајсни. Профил лајсни мора бити оштар, а 

све ивице праве. Обележити места постављања лајсни, 

лежиште и додирну страну лајсне орапавити, ради 

бољег везивања. Лајсну намазати мешавином туткала и 

гипса, поставити и залепити. Састав лајсне и површине 

фино обрадити. Све саставе или укрштања лајсни 

геровати, што је обрачунато у цену позиције. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Цена подразумева набавку потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције.  

  

  
Обрачун по м¹. 

  
 - лајсна око лустера ( РШ до 25цм) м¹ 9,6         

  
 - ивична лајсне плафона ( РШ>50цм) м¹ 43,1         

6. Рестаурација гипсаних декоративних лајсни на 

плафонима објекта. Проверити везу лајсни са подлогом 

и по потреби пластику поново анкеровати. Постојећу 

пластику очистити од боје и свих наслага ликорезачким 

алатима. По завршеном чишћењу извршити 

рестаурацију, односно надоградњу оштећених делова 

који недостају и фину обраду површине пластике. 

Материјал за рестаурацију пластике мора бити истог 

или одговарајућег састава, гранулације и боје, по узору 

на постојећи и идентичног начина обраде. Ивице морају 

бити оштре, равне, фино заобљене, површине фино 

обрађене. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Обрачун по м¹. 

  
 - лајсна око лустера ( РШ до 25цм) м¹ 52,7         

  
 - ивична лајсне плафона ( РШ>50цм) м¹ 179,1         

 

Ђ. УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ: 

  

    

Е. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

  

  
1. Набавка материјала, транспорт и постављање зидних 

плочица од гранитне керамике прве класе, димензија 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33x33 цм. Плочице се лепе одговарајућим цементним 

лепком Keraflex или „одговарајуће“,, на омалтерисане и 

гипсане површине са претходним наношењем 

концентрованог упојно-регулацијског премаза на 

основи синтетичких смола у воденој дисперзији Primeg 

G. Плочице поставити са уједначеним фугама од мин 2 

мм. Фуге попунити масом за фуговање са DropEffect и 

BioBloc додацима Ultracolor Plus или „одговарајуће“,. 

  

  Цена обухвата набавку комплетног материјала, 

укупан транспорт и рад на извршењу описане 

позиције, као и све непоменуте активности које могу 

наступити. 

  
Обрачун по м

2
 стварно постављене површине. м² 36,7         

2. Набавка материјала, транспорт и полагање подних 

противклизних  плочица од гранитне керамике прве 

класе, димензија 33x33 цм. Плочице се лепе 

одговарајућим цементним лепком Keraflex или 

„одговарајуће“,, на флексибилну цементну 

хидроизолацију са уједначеним фугама од мин 2 мм. 

Фуге попунити масом за фуговање са DropEffect и 

BioBloc додацима Ultracolor Plus или „одговарајуће“,. 

Полагање извести у паду од 1% и 0,5%  према 

сливнику. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Цена обухвата набавку комплетног материјала, 

укупан транспорт и рад на извршењу описане 

позиције, као и све непоменуте активности које могу 

наступити. 

 

  
Обрачун по м

2
 стварно постављене површине. м² 25,1         

 

Е. УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Ж. 
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

1. Набавка потребног материјала, транспорт и скидање 

боје са оригиналне столарије -крила унутрашњих врата, 

первајза и футера -  паљењем. Постојеће слојеве боје 

комплетно скинути паљењем бренером са плином и 

употребом шпахтли и одговарајућих алатки. Поступак 

понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до 

здравог и чистог дрвета. Нарочиту пажњу обратити да 

не дође до оштећења ивица и профилације. По 

извршеном скидању боје дрво пребрусити фином 

шмирглом. 

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање потребне радне снаге за 

комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м² очишћене површине. м² 272,9         

2. Набавка потребног материјала, транспорт и скидање 

боје са оригиналне столарије -рамова и унутрашњих 

крила прозора и врата -  паљењем. Постојеће слојеве 

боје комплетно скинути паљењем бренером са плином 

и употребом шпахтли и одговарајућих алатки. 

Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и 

не дође до здравог и чистог дрвета. Нарочиту пажњу 

обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. 

По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином 

шмирглом. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање потребне радне снаге за 

комплетно извршење предметне позиције, 

укључујући све непоменуте активности које могу 

наступити. 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Обрачун по м² очишћене површине. м² 221,1         

3. Стругање старих слојева боје и глета са постојећих 

зидова и плафона. Позиција подразумева пажљиво 

уклањање свих слојева старих наслага боје, 

одпрашивање и чишћење подлоге. 

  

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м² очишћене површине. 

  
 - зидови м² 1.336,2         

  
 - плафони м² 692,1         

4. Набавка потребног материјала и глетовање зидова и 

плафона са свим потребним предрадњама у две руке.  

Посебну пажњу посветити обради ивица плафона и 

зидова које морају да буду праве и равне. 

  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање потребне радне снаге за 

комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м². 

  
 - плафони м² 1.336,2         

  
 - зидови м² 692,1         

5. Набавка потребног материјала и бојење зидова и 

плафона дисперзивним акрилним антистатик бојама, у 

тону по избору представника инвеститора. Посебну 

пажњу посветити обради ивица плафона и зидова које 

морају да буду праве и равне. 
  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање потребне радне снаге за 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м²   

  
       - плафони м² 25,1         

  
       - зидови м² 15,8         

Ж.  УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ  РАДОВИ:      

З. 
РАЗНИ РАДОВИ 

  

1. Набавка потребног материјала и постављање заштите 

интарзираног паркета од неколико слојева таласастог 

картона и ПВЦ фолије. 

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање потребне радне снаге за 

комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун по м² м² 173,1         

2. Набавка потребног материјала и крпљење оштећења на 

кровном покривачу на местима постављања 

спољашњих јединица клима уређаја. 
  

  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање потребне радне снаге за 

комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун паушално. пауш. 1,0         

3. Извршити демонтажу делова крова на месту продора 

вентилационих канала. Позиција подразумева пажљиву 

демонтажу свих слојева крова и крпљење евентуалних 

оштећења након постављања вентилационих канала. 

Места продора канала обезбедити од продора воде. 

  
  Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање потребне радне снаге за 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

комплетно извршење предметне позиције. 

  
Обрачун паушално. пауш. 1,0         

4. Набавка потребног материјала, транспорт и постављање 

подконструкције од летви дим. 5/8 цм на подовима 

тавана. Летве извести од сувих, правих и квалитетних 

јелових летава, оптималне дужине.  

  

  Цена подразумева набавку целокупног материјала, 

укупан транспорт и комплетан рад на извршењу 

позиције. 

  
Обрачун по м³ м³ 1,4         

5. Одвоз намештаја и шута са градилишта на градску 

депонију подразумева утовар и киповање на депонију 

удаљености до 15км од градилишта, заједно са 

прикупљањем шута по тротоару и превоз ручним 

колицима на приступно место. 
  

  

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за  извршавањe ове позиције, комплетан рад и 

транспорт. 

  
Обрачун по м3 утовареног и одвеженог материјала. 

  
 - намештај м

3
 10,0         

  
 - шут м

3
 12,5         

6. 
Уговарање вредности норма часа непредвиђене радове.   

  
 - неквалификовани нч 1,0         

  
 - полуквалификовани нч 1,0         

  
 - квалификовани нч 1,0         
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 

Врста и опис радова 

 

јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

 (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
 - висококвалификовани нч 1,0         

7. Чишћење и прање свих подних површина у објекту, као 

и чишћење свих површина тераса и стаза око објекта од 

разних прљавштина после завршетка свих радова.   

  Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге 

за  извршавањe ове позиције. 

  
Обрачун по м². м

2
 1.125,0         

З.  УКУПНО  РАЗНИ РАДОВИ:      
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  

редни 

број 
Врста радова 

  

       Укупно без ПДВ-а 

  

 

Укупно са ПДВ-ом 

 

А.  ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА    

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

В. АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ    

Г. ЗИДАРСКИ РАДОВИ    

Д. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ    

Ђ. ГИПСАРСКИ РАДОВИ    

Е. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ    

Ж. МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ    

З. РАЗНИ  РАДОВИ     

УКУПНО:    
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ВИЛА ЈОВАНКЕ БРОЗ 

                            ОПИС РАДОВА УЗ ПРЕДРАЧУН УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА  ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИ ДЕО 
      

 Сви радови, набављени и уграђени материјал за унутрашње инсталације водовода и канализације у зградама морају задовољити важеће техничке и  

друге прописе за ову врсту радова и у свему бити изведени према одобреној инвестиционо-техничкој документацији. Измене пројекта могу се вршити  

само по одобрењу пројектанта и надзорног органа. Инвеститор задржава право измене појединих радова, као и право повећања или изостављања  

погођених позиција. 

        

Пријаву надлежним органима о почетку радова, као и позив за преглед и пријем завршених радова, обавезан је извођач да изврши благовремено о  

свом трошку и састави комисијски записник о испитивању водовода и канализације у присуству надзорног органа, односно представника инвеститора. 

        

У случају непредвиђених радова, извођач је дужан да претходно поднесе надзорном органу анализе цена, па тек по одобреној цени  да изврши такве   

радове, у противном нема рекламације на цену коју на такве радове одреди комисија за пријем радова. 

        

Обрачун ће се извршити према стварно израђеним и измереним количинама  у предмеру и предрачун, уколико није другачије уговорено. 

        

Све водоводне и канализационе цеви измериће се дужним метрима монтиране цевоводне мреже. Сви фитинзи и фазонски делови и код водоводне и код  

канализационе мреже (колена, лукови, рачве, етажи, редуцири, ревизије и сл.) не обрачунавају се и не плаћају посебно већ се морају обрачунавати као  

праве цеви. Код редуцир делова обрачунава се већи пречник. Такође сва потребна пробијања зидова и таваница и дубљење жљебова за полагање  

 цеви, као и сви помоћни радови да би се могла извршити успешна монтажа свих цеви и делова као и санитарних објеката, не плаћају се посебно, већ  

морају бити обухваћени ценом дужног метра цеви. 

        

Сваки рад и материјал који се обрачунава у појединим позицијама овог предрачуна ценом дотичне позиције обухвата све радове описане позицијом  

(ако то није другачије одређено), као и сва остала давања и дажбине, тако да се сваки део и комплетан објекат предаје квалитетно израђен на  

функционално исправну и сигурну употребу, са прописима регулисаним гарантним роком и осталим обавезама. 

        

Пре предаје изведених радова на инсталацији водовода, потребно је прибавити доказ о извршеној дезинфекцији изведене кућне водоводне мреже и  

доказ да су пробни узорци воде из ове мреже бактериолошки исправни, тј. да је вода по извршеној дезинфекцији мреже исправна за пиће и  људску  

употребу.  
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Б. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

редни  

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

01-00 ДЕМОНТАЖА    

01-01 Штемовање зидова ради откривања вертикала и 

хоризонталног развода и прикључка на постојеће 

инсталације. У јединичну цену позиције улази и 

сав потребан рад и материјал, са одношењем 

шута на за то предвиђену депонију у сагласности 

са Надзорним органом и враћање истих у 

првобитан изглед. паш. 1         

01-02 Демонтажа постојећег вертикалног и 

хоризонталног развода инсталација водовода и 

канализације. Утоварити и одвести неупотребљив 

материјала на депонију са одношењем шута на за 

то предвиђену депонију у сагласности са 

Надзорним органом и враћање истих у првобитан 

изглед. У јединичну цену је урачунат сав 

потребан рад и материјал. 

  

  

  

  

  

  

LVG канализационе цеви DN50-DN100 
m 170         

Челично-поцинковане цеви 1/2''-2'' 
m 60         

ППР водоводне цеви 1''-5/4'' 
m 150         

01-03 Демонтажа комплет санитарних уређаја са 

припадајућом арматуром  и одвожење на за то 

одређено место, у сагласности са Надзорним 

ограном.У јединичну цену је урачунат сав 

потребан рад и материјал. Обрачунава се и                                        

плаћа по ком санитарног уређаја и припадајуће 

арматуре.   

WC шоља ком. 8         
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редни  

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

Умиваоник ком. 10         

Судопера ком. 3         

Подни сливник ком. 13         

01-04 Пробијање конструктивних зидова. Пробијање 

конструктивних зидова извршити пажљиво. У 

цену улази евентуално подупирање и скела. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. Обрачун по комаду 

отвора. ком. 19         

01-05 Пробијање међуспратне конструкције. Пробијање 

извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, 

сечење арматуре итд. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. Обрачун по комаду отвора. 

 ком. 20         

01-06 Пажљиво шлицевање зида, од опеке, за пролаз 

водоводних и канализационих цеви. Кроз зид 

пажљиво извести шлицеве за постављање 

водоводних и канализационих цеви. Сут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. Обрачун по м 

шлица. 

 м' 36         

02-00 

 

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ  

02-01 Обележавање  трасе пројектованих инсталација 

ВиК, сагласно приложеном ситуационом плану, 

са обележавањем положаја водоводних шахтова и 

ревизионих силаза. Обрачун по м'. 

 

 м' 259,59         
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редни  

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

03-00 

 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

03-01 Ископ рова у земљишту II и III категорије за 

полагање цеви и израду објеката са планирањем 

дна рова. Плаћа се по м3 ископаног самониклог 

земљишта. Пре полагања цеви извршити 

набијање подтла до модула стишљивост 

Мс=10000кН/м2. Степен збијености подтла треба 

проверити преко опите кружне плоче, при чему 

треба остварити мин. 95% од захтеване 

вредности. Ширина рова у дну дата је у табелама 

ископа. Дубина рова дата је у подужним 

профилима. Ископ извршити у свему према 

приложеним цртежима, техничким прописима и 

упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова 

морају бити правилно одсечене, а дно рова фино 

испланирано са падом датим у пројекту. 

Ископани материјал одложити минимум 1,0 м од 

ивице ископа. Предвиђа се 80% машинског и 20% 

ручног ископа. Плаћа се по м³ ископаног 

земљишта у зависности од дубине рова, 

рачунајући са евентуалним црпљењем подземне 

воде ради рада у сувом.  м³ 981,13         

03-02 Разупрање рова вршиће се паралелно са копањем 

по читавој дужини и висини рова за дубине веће 

од 1.0м. Грађа за разупирање (разупирачи, 

подупирачи, талпе) мора бити квалитена, а 

уграђивање према пропису.У јединичну цену 

укалкулисано је вађење, чишћење и слагање 

подграде по завршеним радовима.Обрачун по м2. м
2
 1503,56         

03-03 Грубо и фино планирање дна рова са 

истовременим откопом од 0.03 м3 на м2 

планираног терена.Планирање извршити са 

тачношћу ± 1 цм. м
2
 326,03         
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редни  

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

03-04 Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са 

стране и изнад цеви. После постављања цеви на 

постељицу извршити затрпавање цеви песком 

најмање 10цм изнад темена цеви по целој 

ширини рова осим код спојева. Насипање вршити 

ручно у слојевима од највише 30цм са 

истовременим подбијањем испод цеви и 

набијањем слојева ручним набијачима. 

Максимална величина зрна песка не сме прећи 

гранулацију од 3мм. Плаћа се по м³ уграђеног 

песка у ров. м³ 163,87         

03-05 Набавка транспорт и затрпавање рова природном 

мешавином шљунка и песка на деоницама 

цевовода испод саобраћајница. 

Шљунак разастрати равномерно по целој ширини 

и дужини рова и поравнати. м³ 115,94         

03-06 После завршеног испитивања на пробни 

притисак и насипања, извршити ручно 

затрпавање рова. Затрпавање вршити земљом из 

ископа у слојевима од 30цм уз потпуно набијање 

и истовремено вађење подграде рова. 

Максимална величина зрна материјала за 

затрпавање не сме прећи гранулацију од 30мм. 

Затрпавање рова почети тек по одобрењу 

Надзорног органа. Набијање вршити до 

збијености од 95% од лаб.збијености по 

Проктору. У цену је урачунато претходно 

затрпавање ради осигурања цевовода при 

испитивању на пробни притисак. Плаћа се по м³ 

материјала уграђеног у ров.  м³ 696,81         

03-07 Транспорт вишка земље из ископа на даљину преко 

500 м. до 3 км.У цену коштања улази утовар, 

транспорт до места депоније и распланирање 

материјала по депонији. Обрачун по м3 пренете земље 

у растреситом стању (1.25 %). м³ 290,44         
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редни  

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

04-00 

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ    

04-01 Разбијање подне плоче (дебљине 20цм) у ширини 

1.2м за полагање канализационих цеви и 

сепаратора масти и враћање у првобитно  

стање.Обрачун по  м2. м
2
 30,36         

04-02 Израда канализационог ревизионог шахта по 

следећем опису: 

Шахт израдити од армираног водонепропусног 

бетона МБ 30 или готових бетонских цеви Ø1000 

и Ø1500 са фалцом са запуњавањем спојница. 

Конусни део силаза пречника Ø625 поставити 

тако да после постављања армирано-бетонског 

прстена, поклопац буде у равни са нивелетом  

терена. 

Ако се шахт изводи на лицу места одмах 

уградити пењалице према ДИН 1212. 

Унутрашњост шахта омалтерисати цементним 

малтером у два слоја размере 1:1, а кинету  и 

спојеве готових бетонских цеви глетовати до 

црног сјаја.  м' 52,72         

04-03 Израда армирано-бетонског прстена, унутрашњег 

пречника 62.5 цм за постављање поклопца за 

шахтове. Обрачунава се по комаду комплет 

монтираног армирано-бетонског прстена. kom 16,00         

04-04 Израда горње плоче, зидова и подне плоче 

водоводних шахтова станице од армираног 

водонепропусног бетона МБ 30 са уградњом 

пењалица према ДИН 1212. Шахт армирати 

обострано мрежастом арматуром МАГ Q-221. 

Унутрашњост шахта омалтерисати цементним 

малтером у два слоја размере 1:1.Обрачун по м3 

уграђеног бетона, комплет изведеног са 

потребном оплатом. м
3
 1,98         
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редни  

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

04-05 Транспорт, сечење, савијање и монтажа мрежасте 

арматуре МАГ Q-221.Обрачун по кг. кг. 197,60         

04-06 Израда анкер-блокова од набијеног бетона МБ20 

за осигурање водоводних цеви  у шахтовима 

испод арматура и у кривинама. Обрачун по м3 

направљеног и уграђеног неармираног бетона, 

заједно са израдом, монтажом и демонтажом 

оплате. Обрачун по м3 направљеног и уграђеног 

бетона. м³ 2,50         

04-07 Набавка и уградња пењалица према ДИН 1212 од 

бетонског гвождја Ø20 са истовременом 

уградњом у бетонски зид водомерног шахта. 

Обрачун по комаду уградјених пењалица. ком. 86,00         

04-08 Набавка, транспорт и монтажа ливеногвозденог 

поклопца за шахтове, са уградбеним рамом. 

Позицијон је обухваћен сав потребан материјал 

за уградњу. 

Обрачун по комаду комплет уграђеног и 

испитаног поклопца р или еквивалентно. 

  водовод 

Ø600мм класа оптерећења А15 
ком. 1,00         

канализација 

 Ø600мм класа оптерећења Б125 
ком. 12,00         

Ø600мм класа оптерећења Д400 
ком. 6,00         

05-00 МОНТЕРСКИ РАДОВИ-ВОДОВОД    

05-01 Израда споја на постојећу уличну водоводну 

мрежу са испоруком материјала и то: 

- веза  ДН150 од ПЕ водоводних цеви (8.0м) на  

уличну водоводну цев ДН150 преко ЛВГ 

фазонских комада (Т-комадом ДН150/100, 

вентилиа ЕУР20 ДН150 са УГ и туљка ДН150). ком. 1,00         
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редни  

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

  

     
 

05-02 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и 

монтажа у рову полиетиленских водоводних цеви 

ДН40 (д50)СДР17 од ПЕ100. Цеви пажљиво 

положити на претходно припремљену постељицу 

од песка и дотерати по правцу и нивелети према 

пројекту. Радове извести у свему према 

техничким прописима према врсти цеви, 

приложеним цртежима и упутствима Надзорног 

органа. У цену улази сав материјал са растуром, 

разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и 

спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање 

цеви. Плаћа се по м' комплетно монтираних цеви 

у зависности од пречника. м' 40,00         

05-03 Водомер за мерење потрошње воде ДН25 у 

објекту са навојним спојницама и припадајућом 

опремом за монтажу (редуцири,вентили , хватач 

нечистоће, узводни  и низводни усмеривач). ком. 1,00         

05-04 Набавка транспорт и монтажа туљка ДН40 за 

спајање ПЕ цеви са челичним и ЛВГ водоводним 

цевима.Обрачун по комаду. ком. 2,00         

05-05 Испитивање цевовода на пробни притисак према 

приложеном упуству и важећим техничким 

прописима. Обрачун по м. м' 40,00         

05-06 Дезинфекција целокупне водоводне мреже 

хлорним раствором (30 гр активног хлора на 1 м3 

воде). Дезинфекција приближно траје око 3 часа. 

Након извршене дезинфекције, целокупну 

водоводну мрежу треба добро испрати чистом 

водом, док се не изгуби мирис хлора.Обрачун по 

м1 цеви која се дезинфикује.  

 

 

 м' 40,00         
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редни  

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

06-00 
МОНТЕРСКИ РАДОВИ-КАНАЛИЗАЦИЈА 

   

06-01 Набавка, транспорт, разношење дуж трасе и 

уграђивање ПВЦ-У канализационих цеви Ø160 

(фекална канализација) класе СН4. Цеви су 

дужине 1, 2, 3, 5 и 6 м. Цеви се полажу на 

пешчану постељицу у складу са европском 

нормом 1401-3 и упутствима произвођача. 

Спајају се помоћу интегрисаних спојних 

елемената - муфова. Цев мора лежати на 

постељици једнолико целом дужином.ПВЦ 

канализационе цеви морају бити у складу са 

европским нормама ЕН 1401-1, ЕН 13476, ЕН 

476, ЕН ИСО 9967 и ЕН 9969. Својства 

материјала за израду цеви морају бити у складу 

са нормама ЕН 638, ЕН 728, ИСО 1133, ИСО 

1183, ИСО 12091, ЕН 763. Сви заптивни 

елементи морају бити израђени у складу са ЕН 

681-1.Засипавање ископа и набијање засипа треба 

обавити у складу с упутствима произвођача и 

зависи од карактеристика тла и присутности 

подземне воде.Обрачун по метру уграђеног 

цевовода наведене врсте и номиналне величине: м' 230,00         

06-02 Испитивање цевовода на пробни притисак према 

приложеном упуству и важећим техничким 

прописима. Обрачун по м. м' 230,00         

07-00 КАНАЛИЗАЦИЈА    

07-01 Набавка, транспорт и монтажа трослојних ППР 

канализационих цеви и спојних елемената 

заједно са стандардним фазонским комадима 

(лукови, редукције, рачве, ревизије) за монтажу у 

објекту. Цеви се спајају помоћу интегрисаних 

спојних елемената-муфова. Спајање ППР цеви са 

другим материјалима врши се помоћу 
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редни  

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

специјалних прелазних комада различитих 

димензија. Материјал од кога се праве цеви је 

незапаљив и означава се као категорија Б2. 

Обрачун по м. 

Ø160 м' 35,35         

Ø110 м' 103,75         

Ø75 м' 68,50         

Ø50 м' 47,00         

07-02 Набавка, транспорт и монтажа подних ППР 

сливника  са хоризонталним одводом и бочним 

прикључком одвода од санитарног уређаја са 

воденим затварачем неугодних мириса комплет 

са хромираном решетком и рамом димензија 

10х10цм заједно са пратећим материјалом 

потребним за монтажу комплет сливника и 

решетке у поду санитарног чвора. Обрачун по 

комаду. 

  

  

  

  

  

  

  ДН50 
ком. 5         

  ДН75 
ком. 9         

  ДН110 
ком. 1         

07-03 Набавка и уградња канала за туш кабине до зида 

типа АЦО ACO ShowerDrain S дужине 800мм, 

израђен од нерђајућег челика са хоризонталним 

изливом ДН50. Покривна решетка од нерђајућег 

челика, према избору инвеститора из 

производног програма ACO tip Plate ili Stripes.- 

уградбена висина: 80 мм + висина решетке 

усклађена са дебљином керамике или 

камена(сифоном за мирис висине 50 мм)- ком. 1         
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Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

тестирано према СРПС ЕН 1253-1:проток за 

инсталацију уз зид 0,8 л/с- ширина видљивог 

дела: 20 мм- тело канала са интегрисаним падом- 

демонтажни сифон за мирис одполимера и 

мрежица за косу- интегрисана прирубница за 

прихватплитке хидроизолације у хоризонтали са 

прихватом процедних вода 

08-00 ВОДОВОД   

 

08-01 

Набавка, транспорт и монтажа водоводних 

трослојних ППР цеви и фитинга за санитарну 

мрежу у објекту заједно са материјалом 

потребним за спајање. Ценом је обухваћено 

пробијање отвора у зидовима и плафонима, 

штемање шлицева, као и крпљење истих. 

Обрачун по м.    

Ø  40   /d 50 mm/ 
м' 37         

Ø  32   /d 40 mm/ 
м' 25         

Ø  25   /d 32 mm/ 
м' 50         

Ø  20   /d 25 mm/ 
м' 82         

Ø  15   /d 20 mm/ 
м' 39         

08-02 Термичка изолација водоводних цеви које се воде 

видно изолацијом д=9мм или филцаним тракама 

за цеви монтиране у зиду. Обрачун по м.   

Ø  40   /d 50 mm/ 
м' 37         

Ø  32   /d 40 mm/ 
м' 25         

Ø  25   /d 32 mm/ 
м' 51         

08-03 Набавка, транспорт и монтажа равних ППР вентила са 

месинганим кућиштем и хромираном капом и розетом. 

Обрачун по комаду.    
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Јединична цена без 
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(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6   7 8 

Ø  20   /d 25 mm/ 
ком. 27         

  Ø 15   /d20 mm/ 
ком. 31         

08-04 Набавка, испорука  и уградња ЕК вентила са 

лоптастом салвином и механичким филтером 

,код санитарних објеката,  за радни притисак до 

10 бара. DN 15 (1/2")-EK 

Обрачун по комаду комплет уграђеног и 

испитаног вентила. ком. 26         

90-00 ОСТАЛИ РАДОВИ    

90-01 Спајање постојећих сливника на 

новопројектовану мрежу ком. 2         

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

  
Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена саПДВ-ом 

01-00 
ДЕМОНТАЖА 

  
 

02-00 
ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 

  
 

03-00 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

  
 

04-00 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

  
 

05-00 
МОНТЕРСКИ РАДОВИ-ВОДОВОД 

  
 

06-00 
МОНТЕРСКИ РАДОВИ-КАНАЛИЗАЦИЈА 

  
 

07-00 
КАНАЛИЗАЦИЈА 

  
 

08-00 
ВОДОВОД 

  
 

90-00 
ОСТАЛИ РАДОВИ 

  
 

  

УКУПНО [РСД] 
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В. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ОПШТИ УСЛОВИ             

Резиденцијални објекат, спратности По+П+Пк 

на К.П. број 21338/1 К.О. Савски венац             

Израдити, испоручити и транспортовати сав потребан материјал и извести радове електроенергетских инсталација     

 резиденцијалног објекта у свему према датом пројекту електроенергетских инсталација, техничким условима,    

  предмеру и предрачуну и цртаној документацији  

      Радове изводити радном снагом одговарајућих квалификација према врсти посла.   

   Сви радови морају бити изведени материјалом првокласног квалитета. 

     Плаћа се рад и материјал према јединичним ценама из позиција овог предрачуна, са свим потребним монтажним и   

 инсталационим материјалом, транспортним трошковима (око допремања материјала на градилиште), прегледом и  

 испитивањем завршених инсталација и њиховим пуштањем у исправан рад, завршним радовима ради поправке околине и  

 довођења исте у претходно стање, као и остали пратећи послови који су потребни да се изведу и заврше сви радови  

 предвиђени овим предрачуном. 

      Извођач је дужан да пре почетка радова провери пројекат на лицу места и изврши потребне исправке настале  

  из било ког разлога  у сарадњи са Надзорним органом.  

      Такође је дужан да Инвеститору укаже на потребне допуне и евентуална рационалнија техничка решења.  

  Мање измене у пројекту може извршити Надзорни орган. За веће измене потребна је сагласност Одговорног пројектанта. 

 За извођење непредвиђених или повећање радова потребна је претходна писмена сагласност Инвеститора,  

  односно Надзорног органа. Све отпатке настале при извођењу ових радова Извођач је дужан да отклони 

   са градилишта на место које одреди Надзорни орган, односно представник Инвеститора. 

   За исправност изведених радова извођач даје гарантни рок према условима из уговора, а минимално 2 година.  

  Пуштање инсталације у  рад може се извршити тек по обављеном техничком прегледу и добијању дозволе за употребу. 

 Сва електроопрема и материјал предвиђени овим пројектом морају да одговарају свим важећим техничким прописима. 

 Извођач радова је обавезан да пре почетка рада на 8 дана обавести Надлежни орган инспекције рада о почетку радова. 

 Предузеће које изводи радове је обавезно да изради нормативна акта из области заштите на раду. Програм за обучавање  

  и васпитање радника из области заштите. Правилник о прегледима испитивањима и одржавању оруђа и алата 

  Пројектом су предвиђене све потребне мере за отклањање опасности и штетности у погледу заштите на раду,  

  а у смислу Закона о заштити на раду.             
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НАПОМЕНА: 

За прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити прикључак: 

ПРИКЉУЧАК КАБЛОМ XП00-АС(Ј) 3x150+70 мм² 1кВ, ОД РЕКОНСТРУИСАНЕ ТС 10/0.4 кВ „ САВСКИ ВЕНАЦ, ШОЛИНА“, регистарски број В – 1077, 

НАЈПОГОДНИЈОМ ТРАСОМ, НА ПРИНЦИПУ „УЛАЗ-ИЗЛАЗ“, ДО ДВА СЛОБОДНОСТОЈЕЋА ОРМАНА СА ИНТЕГРИСАНИМ КПК, КОЈЕ ТРЕБА 

ПОСТАВИТИ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ ПРЕДМЕТНОГ ПЛАЦА, ОД КОЈИХ ЈЕ ЈЕДАН ПРЕДВИЂЕН ЗА МЕРНУ ГРУПУ, А ДРУГИ ЗА ТОПЛОТНУ 

ПОДСТАНИЦУ. ПОСТОЈЕЋИ ПРИКЉУЧАК УКИНУТИ.          

ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА ИДУ НА ТЕРЕТ ИНВЕСТИТОРА И ПРЕДМЕТ ЈЕ ПОСЕБНОГ УГОВОРА ИЗМЕЂУ ИНВЕСТИТОРА И ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД, 

НАПОМЕНА: 

За прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити/реконструисати следеће електроенергетске објекте: 

У ТС 10/0.4 кВ „ САВСКИ ВЕНАЦ, ШОЛИНА“, регистарски број В – 1077, ИЗВРШИТИ ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕГ ТРАНСФОРМАТОРА СНАГЕ 630 кВА, НОВИМ 

СНАГЕ 1000 кВА И ПОСТОЈЕЋУ НН РАЗВОДНУ ТАБЛУ ПРИЛАГОДИТИ НОВОНАСТАЛОЈ СНАЗИ ТРАНСФОРМАТОРА. ЗАМЕНА ЋЕ БИТИ ПЛАНИРАНА 

ПЛАНОМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018/2019 ГОДИНУ. 

ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗА НЕДОСТАЈУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ ИДУ НА ТЕРЕТ ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД. 

ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ИЗГРАДЊИ НЕДОСТАЈУЋИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА ИНВЕСТИТОР ЈЕ ДУЖАН ДА СЕ ОБРАТИ ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД, ДИРЕКЦИЈИ ПЛАНИРАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА. 

НАПОМЕНА: 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА ЈЕ ОБУХВАЋЕН ОД ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НАПАЈАЊА 

ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ОД ИЗМЕШТЕНОГ МЕРНОГ ОРМАНА ИМО, УКЉУЧУЈУЋИ И ИНТЕГРИСАНУ КАБЛОВСКУ ПРИКЉУЧНУ КУТИЈУ КПК.  

 

редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А. ДЕМОНТАЖА 

  НАПОМЕНА: 

  

Предвидети све потребне мере за отклањање опасности и 

штетности у погледу заштите на раду у складу са Законом 

о заштити на раду. Транспорт материјала од градилишта 

до депоније је обавеза Понуђача- Извођача 
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редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Добијањем Сагласности на извођење и почетак радова од 

надлежних институција (општинских органа, ЕД, Телеком…)   

  
Добијање сагласности, укупно ком. 3,0         

2. Демонтажа постојећег приводног подземног кабла, комплетни 

ископ рова и демонтажом постојећег кабла до регулационе 

линије  

  

  
Демонтажа, укупно м. 45,0         

3. Демонтажа постојеће кабловске прикључне кутије КПК, 

заједно са постојећим НВ постољима осигурача (ком 3), 

комплетног ожичења са шинског развода    

  

  
Демонтажа, укупно пауш. 1,0         

4. Демонтажа постојећег мерно разводног ормана МРО, заједно 

са постојећим електричним бројилом (ком 1), МТК уређајем 

(ком 1), теретним склопком (ком 1), комплетног ожичења са 

шинског развода...   

  

  
Демонтажа, укупно пауш. 2,0         

5. Демонтажа постојећег разводног ормана РО-X, заједно са 

постојећим топљивим осигурачима (ком 12), теретном 

склопком (ком 1), комплетног ожичења са шинског развода...   

  

  
Демонтажа, укупно пауш. 5,0         

6. Демонтажа постојеће електроенергетске инсталације за 

осветљење PP-Y 3x1.5mm², просечне дужине 15, број струјних 

кола 42   

  

  
Демонтажа, укупно м. 630,0         

7. Демонтажа постојеће електроенергетске инсталације за 

утичнице и изводе PP-Y 3x2.5mm², просечне дужине 25, број 

струјних кола 32   

  

  
Демонтажа, укупно м. 800,0         
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8. Демонтажа постојећих светиљки које су предмет замене, број 

светиљки   
  

  
Демонтажа, укупно ком. 37,0         

9. Демонтажа постојећих утичница које су предмет замене, број 

утичница   
  

  
Демонтажа, укупно ком. 126,0         

10. Демонтажа постојећих прекидача које су предмет замене, број 

прекидача   
  

  
Демонтажа, укупно ком. 76,0         

11. Пажљива демонтажа постојећих лустера и зидних лампи и 

сигурно складиштење у простору објекта до поновне монтаже. 

У позицију урачунати израду заштитних "кавеза" за 

појединачни смештај лустера (и лампи) у висећем положају. 
  

  
Обрачун по комаду. 

  
 - лустери  ком. 14,0         

  
 - зидне лампе ком. 31,0         

А.  УКУПНО ДЕМОНТАЖА 

 
    

Б. НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

  ИМО 

1. Израдити, испоручити, монтирати и повезати на месту 

означеном на плану електроенергетских инсталација, 

измештен мерни орман ИМО са интегрисаном кабловском 

прикључном кутијом КПК, начином како је дато у 

документацији. Измештении мерни орман ИМО је израђен од 

вештачких изолационих самогасивих материјала (армирани 

полиестер и сл.), који су усклађени с основним, еколошким и 

другим, стандардима, тако да је омогућен највиши степен 
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њихове рециклаже. са типском бравом на принципу главног 

кључа ЕД. Орман има пет сабирница Л1,Л2, Л3, ПЕ и Н при 

чему је на заштитној и нултој сабирници предвиђен потребан 

број прикључака за појединачни прикључак заштитног и 

неутралног  проводника у сваком каблу. Опремљен је 

опремом повезаном према једнополној шеми, комплет са 

потребним ситним материјалом, редним стезаљкама, 

кабловским папучицама, бакарним шинама и пертинакс 

плочом, натписним плочицама и опоменским таблицама.                                                                                                 

  

  

  

  

  Орман је предвиђен за смештај типских модуларних  табли ( 

за смештај комплетне мерне групе, електричних бројила, 

струјних мерних трансформатора и управљачког уређаја). 

Измештении мерни орман ИМО и опрема у орману мора 

поседовати Атест о квалитету, одабрење за примену на 

подручју надлежности ЕД Београд, димензија 

(850+425)x(600+950)x300 мм. Разводни орман се поставља на 

бетонско постоље, на висини 600 ммм интегрисан заједно са 

кабловском прикључном китијом КПК Урачунати 

хоризонталне и вертикалне носаче и маске, ДИН шине носаче 

за документацију и друге пратеће елементе.   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

2. Измештени мерни орман ИМО-1 комплетирати са: Испорука и 

уградња кабловске прикључне кутије (КПК), тип ЕД1, 

инегрисаног у ИМО, израђене од два пута декапираног лима, 

потпуно заштићене од влаге  и прашине, са уграђеним 

нисконапонским високоучинским осигурачима. У КПК-1 

уградити подножија НВ осигурача 400А и ножастим 

осигурачима 160А, NV, типа NV1 C gL-gG НВ патрона NT1 

160А. 

 

  

  

  

  

  

  

  Набавка, испорука и уградња, укупно 

 
ком. 1,0         
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3. Набавка, испорука и уградња комплетне мерне групе: са 

струјним мерним трансформатором, за полуиндиректно 

мерење, преносног односа 100/5/А/А, трофазним електричним 

бројилом за мерење активне електричне енергије 3x5А, 

3x230/400V, 50Hz, мерна група 100/5/А/А, kl.=0.5, fs=5. 

S=10VA 

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

4. Испорука и монтажа 3П, теретна склопка 200А, монтажа у 

орману на ДИН шине  
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

5. Испорука и монтажа МТК уређаја, (функција уклопног сата, 

интегрисано са електричним бројилом), монтажа на ДИН 

шину 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

6. Испорука и монтажа сабирница Cu 30x5 мм, номиналних 

струја оптерећења 400А, монтажа у свим типским орманима 

мерно разводног ормана, заједно са потпорним изолаторима 

400V, 12kA.  

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 5,0         

7. Измештени мерни орман ИМО-2 комплетирати са: Испорука и 

уградња кабловске прикључне кутије (КПК), тип ЕД1, 

инегрисаног у ИМО, израђене од два пута декапираног лима, 

потпуно заштићене од влаге  и прашине, са уграђеним 

нисконапонским високоучинским осигурачима. У КПК-2 

уградити подножија НВ осигурача 400А и уметке 63А, NV, 

типа NV1 C gL-gG НВ патрона NT1 63А. 

  

  

Набавка, испорука и уградња, укупно 
ком. 1,0         

8. Испорука и уградња трофазног двотарифног бројила за 

мерење активне електричне енергије 5-60А, 3x230/400V, 50Hz, 

директно мерење. 
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Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

9. Испорука и монтажа 3П, теретна склопка 63А, монтажа у 

орману на ДИН шине  
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

10. Испорука и монтажа МТК уређаја, функција уклопног сата 

(интегрисано са електричним бројилом), на ДИН шину 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

11. Испорука и монтажа сабирница Cu 30x5 мм, номиналних 

струја оптерећења 400А, монтажа у свим типским орманима 

мерно разводног ормана, заједно са потпорним изолаторима 

400V, 12kA.  

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 5,0         

12. Испорука и монтажа аутоматског прекидача МУ 25 Ц/6 Б са 

баждарењем, за функцију лимитатора. 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

13. Израда и испорука једнополне шеме, пластифицирање   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 2,0         

14. Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком 

“ТН-Ц-С СИСТЕМ” и “ОПАСНО ПО ЖИВОТ” 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 2,0         

15. Комплетно монтирано, ожичено и испитано   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 2,0         

  
НАПОМЕНА:   

  Прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу испоручиоца биће на страни напона 0.4 кВ, на новопројектовани вод 1 кВ, из реконструисане постојеће ТС 

10/0.4 кВ „ САВСКИ ВЕНАЦ, ШОЛИНА“, регистарски број В – 1077, Изворна трансформаторска станица ТС 10/0.4 кВ „ САВСКИ ВЕНАЦ, ШОЛИНА“, 

регистарски број В – 1077, у свему према Техничким условима надлежне ЕД, број 81110, НП, Е-7168/17 од 07.11.2017.    
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Б.  УКУПНО НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ     

В.   РАЗВОДНИ ОРМАНИ    

 РО 

1.1 Набавка, испорука, уградња и повезивање разводног ормана 

РО. Модуларни, метални разводни орман, димензија 

600x800x300 мм. Разводни орман се поставља на зид висине 

1200 мм Урачунати хоризонталне и вертикалне носаче и 

маске, ДИН шине носаче за документацију и друге пратеће 

елементе. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

1.2 Нисконапонски компактни прекидач CP-1, NCP, 3p, In=160A, 

Ip=25kA, монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО 

објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

1.3 Нисконапонски компактни прекидач CP-2, NCP, 3p, In=100A, 

Ip=25kA, монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО 

објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

1.4 Нисконапонски компактни прекидач CP-3,4, NCP, 3p, In=63A, 

Ip=25kA, монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО 

објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 2,0         

1.5 Испорука и монтажа сабирница Cu 30x5 мм, номиналних 

струја оптерећења 400А, монтажа у типским разводним 

орманима, заједно са потпорним изолаторима 400V, 12kA.  

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 5,0         

1.6 Нисконапонски одводник пренапона OPN, 4p, 275/440V, 50Hz 

In=63A, Ip=5-40kA, монтажа ДИН шина у главном разводном 

орману РО објекта 

  



Страна 91 oд 155 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

1.7 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, зелене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО. 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

1.8 Израда и испорука једнополне шеме, означавање...   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

1.9 Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком 

“ТН-Ц-С SISTEM”, “ОПАСНО ПО ЖИВОТ” и“ РО” 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

1.10 Комплетно монтирано, ожичено и испитано   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

 РО-ДЕА 

  

2.1 Набавка, испорука, уградња и повезивање разводног ормана 

РО-ДЕА. Модуларни, метални разводни орман, димензија 

600x800x300 мм. Разводни орман се поставља на зид висине 

1200 мм Урачунати хоризонталне и вертикалне носаче и 

маске, ДИН шине носаче за документацију и друге пратеће 

елементе. 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

2.2 Нисконапонски компактни прекидач CP-D1, NCP, 3p, In=80A, 

Ip=25kA, монтажа ДИН шина у главном разводном орману 

РО-ДЕА објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

2.3 Нисконапонски компактни прекидач CP-D2, NCP, 3p, In=80A, 

Ip=25kA, монтажа ДИН шина у главном разводном орману 

РО-ДЕА објекта, са аутоматским укључењем у режиму 

МРЕЖА-АГРЕГАТ 
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Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

2.4 Нисконапонски компактни прекидач CP, NCP, 3p, In=50A, 

Ip=25kA, монтажа ДИН шина у главном разводном орману 

РО-ДЕА објекта 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 4,0         

2.5 Аутоматски секвентни прекидач ATS за секвентно упуштање 

дизел -електричног агрегата ДЕА у рад, монтажа ДИН шина у 

главном разводном орману РО-ДЕА објекта 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

2.6 Испорука и монтажа сабирница Cu 30x5 мм, номиналних 

струја оптерећења 400А, монтажа у типским разводним 

орманима, заједно са потпорним изолаторима 400V, 12kA.  
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 5,0         

2.7 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, зелене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-ДЕА.   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

2.8 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, црвене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-ДЕА. 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

2.9 Израда и испорука једнополне шеме, означавање...   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

2.10 Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком 

“ТН-Ц-С SISTEM”, “ОПАСНО ПО ЖИВОТ” и“ РО-ДЕА”   

  

Набавка, испорука и уградња, укупно 
ком. 1,0         
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редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.11 Комплетно монтирано, ожичено и испитано   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

 ДЕА 

  

3.1 Припремни радови за ДЕА. Уклањање са градилишта свог 

непотребног материјала, отпадака,шибља, корова и дрвећа, 

кошење траве, откопавање хумуса, копање темеља или 

насипање са набијањем и планирањем, насипање темеља 

слојем шљунка тако да терен буде у потпуности спреман за 

монтажу грађевинског дела префабрикованог (контејнерског) 

оклопљеног ДЕА 37.4 кВА. Сав материјал који се склања или 

откопава однети са градилишта а у случају насипања и 

набијања донети на градилиште. 

  
Рад и материјал, укупно пауш. 1,0         

3.2 Израда тампон слоја од шљунка као подлоге за 1,90м3.бетона   

  
Рад и материјал, укупно пауш. 1,0         

3.3 Израда бетонске темељне плоче лежишта за ДЕА,МБ 

20дп=2020цм,заједно са уградњом арматурне мреже ±Q188 

1,3м3. 

  

  
Рад и материјал, укупно пауш. 1,0         

3.4 Преглед терена, избор трасе, обележавање трасе кабловског 

вода. Ископ попречних шлицева потребних димензија 

(просечно 1м3) на траси кабла ради утврђивања постојећих 

подземних инсталација. 

  

  
Рад и материјал, укупно пауш. 1,0         

3.5 Израда кабловске канализације на одређеној траси. 

Обележавање прелаза и ископ рова димензија 0,8 x 1,35 м у 

земљишту III категорије са запрекама. Полагање 3 реда ПВЦ 

цеви пречника Ø110 мм у истој хоризонталној равни на 
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редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

међусобном осном размаку од 20 цм, помоћу држача 

пластичних цеви. Затрпавање рова песком и шљунком са 

набијањем у слојевима дебљине 20 - 25 цм и одвоз вишка. 

Контрола набијености материјала у рову обухваћена   

је посебном позицијом. 

  
Рад и материјал, укупно пауш. 1,0         

3.6 Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла, 

подземних кабловских арматура и кабловске канализације на 

регулисаним површинама, бетонска коцка са месинганом 

плочицом, са подацима према ИС ЕДБ 

  

  
Рад и материјал, укупно ком. 3,0         

 РО-КК 

  

4.1 Набавка, испорука, уградња и повезивање разводног ормана 

РО-КК. Модуларни, метални разводни орман, димензија 

600x800x300 мм. Разводни орман се поставља на зид висине 

1200 мм Урачунати хоризонталне и вертикалне носаче и 

маске, ДИН шине носаче за документацију и друге пратеће 

елементе. 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

4.2 Нисконапонски компактни прекидач CP-КК, NCP, 3p, In=63A, 

Ip=25kA, монтажа ДИН шина у главном разводном орману 

РО-КК објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

4.3 Испорука и монтажа 3П, модуларни моторни контактор, типа 

4p Vp 25A 3No+1Nc R25-08, 230V, монтажа ДИН шина у 

главном разводном орману РО-КК објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 5,0         

4.4 Испорука и монтажа 3П, биметалне заштите, типа 4p 

RE117.1D.112 за R25-08 , 230V, монтажа ДИН шина у главном 

разводном орману РО-КК објекта. 
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редни 

број 
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Јед. 
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Кол. 

Јед. Цена без 
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(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 5,0         

4.5 Испорука и монтажа 1П, модуларни временски контактор-

тајмер за интермитентни рад вентилатора, типа 1p Vp 25A 

1No+1Nc R25-08, 230V, монтажа ДИН шина у главном 

разводном орману РО-КК објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 2,0         

4.6 Испорука и монтажа 1П, модуларни моторни контактор, типа 

1p Vp 25A 1No+1Nc R25-08, 230V, монтажа ДИН шина у 

главном разводном орману РО-КК објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

4.7 Испорука и монтажа 1П, биметалне заштите, типа 4p 

RE117.1D.112 за R25-08, 230V, монтажа ДИН шина у главном 

разводном орману РО-КК објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

4.8 Испорука и монтажа 1П, гребенастих изборних прекидача , 

типа 1p Vp 16A 230V, монтажа на вратима разводног ормана 

РО-КК објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 8,0         

4.9 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B6/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-КК 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 11,0         

4.10 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B10/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-КК 

објекта. 

  

  Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 28,0         

4.11 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B16/6kA, монтажа 

ДИН шина у главном разводном орману РО-КК објекта. 
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ПДВ-ом 

(4х6) 
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Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

4.12 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача C16/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-КК 

објекта. 

 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 11,0         

4.13 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача C25/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-КК 

објекта. 

 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 6,0         

4.14 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, зелене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-КК 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 7,0         

4.15 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, црвене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-КК 

 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 4,0         

4.16 Израда и испорука једнополне шеме, означавање...   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

4.17 Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком 

“ТН-Ц-С SISTEM”, “ОПАСНО ПО ЖИВОТ” и“ РО-KK” 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

4.18 Комплетно монтирано, ожичено и испитано 

 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         



Страна 97 oд 155 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 
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 РО-КУХ 

  

5.1 Набавка, испорука, уградња и повезивање разводног ормана 

РО-КУХ. Модуларни, метални разводни орман, димензија 

600x800x300 мм. Разводни орман се поставља на зид висине 

1200 мм Урачунати хоризонталне и вертикалне носаче и 

маске, ДИН шине носаче за документацију и друге пратеће 

елементе. 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

5.2 Нисконапонски компактни прекидач CP-КUH, NCP, 3p, 

In=63A, Ip=25kA, монтажа ДИН шина у главном разводном 

орману РО-КUH објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

5.3 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B10/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-КУХ 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 6,0         

5.4 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B16/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-КУХ 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 30,0         

5.5 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, зелене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-КУХ. 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

5.6 Израда и испорука једнополне шеме, означавање...   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

5.7 Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком 

“ТН-Ц-С SISTEM”, “ОПАСНО ПО ЖИВОТ” и“ РО-KУХ” 
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(4х6) 
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Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

5.8 Комплетно монтирано, ожичено и испитано   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

 РО-1 

  

6.1 Набавка, испорука, уградња и повезивање разводног ормана 

РО-1, позиција у приземљу. Модуларни, метални разводни 

орман, димензија 600x800x300 мм. Разводни орман се 

поставља на зид висине 1200 мм Урачунати хоризонталне и 

вертикалне носаче и маске, ДИН шине носаче за 

документацију и друге пратеће елементе. 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

6.2 Теретна склопка TS-III, 3p, In=50A, Ip=12kA, монтажа вратима 

разводног ормана РО-1 подрума објекта 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

6.3 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B6/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-1 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 18,0         

6.4 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B10/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-1 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 9,0         

6.5 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B16/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-1 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         
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6.6 Испорука и монтажа, 1П, заштитне склопке диференцијалне 

струје ЗУДС 16А/0.03А, монтажа ДИН шина у главном 

разводном орману РО-1 објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 6,0         

6.7 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, зелене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-1. 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

6.8 Израда и испорука једнополне шеме, означавање...   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

6.9 Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком 

“ТН-Ц-С SISTEM”, “ОПАСНО ПО ЖИВОТ” и“ РО-1” 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

6.10 Комплетно монтирано, ожичено и испитано   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

 РО-2 

  

7.1 Набавка, испорука, уградња и повезивање разводног ормана 

РО-2, позиција у приземљу. Модуларни, метални разводни 

орман, димензија 600x800x300 мм. Разводни орман се 

поставља на зид висине 1200 мм Урачунати хоризонталне и 

вертикалне носаче и маске, ДИН шине носаче за 

документацију и друге пратеће елементе. 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

7.2 Теретна склопка TS-III, 3p, In=63A, Ip=12kA, монтажа вратима 

разводног ормана РО-2 приземља објекта 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         
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7.3 Испорука и монтажа 3П, модуларни моторни контактор, типа 

4p Vp 25A 3No+1Nc R25-08, 230V, монтажа ДИН шина у 

главном разводном орману РО-2 објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 2,0         

7.4 Испорука и монтажа 3П, биметалне заштите, типа 4p 

RE117.1D.112 за R25-08 , 230V, монтажа ДИН шина у главном 

разводном орману РО-2 објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 2,0         

7.5 Испорука и монтажа 1П, модуларни моторни контактор, типа 

1p Vp 25A 1No+1Nc R25-08, 230V, монтажа ДИН шина у 

главном разводном орману РО-2 објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 2,0         

7.6 Испорука и монтажа 1П, биметалне заштите, типа 4p 

RE117.1D.112 за R25-08, 230V, монтажа ДИН шина у главном 

разводном орману РО-2 објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 2,0         

7.7 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B6/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-2 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 18,0         

7.8 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B10/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-2 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 15,0         

7.9 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B16/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-2 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         
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7.10 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, зелене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-1. 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

7.11 Израда и испорука једнополне шеме, означавање...   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

7.12 Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком 

“ТН-Ц-С SISTEM”, “ОПАСНО ПО ЖИВОТ” и“ РО-2” 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

7.13 Комплетно монтирано, ожичено и испитано   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

 РО-3 

  

  

  

  

  

  

8.1 Набавка, испорука, уградња и повезивање разводног ормана 

РО-3 спрата, позиција у приземљу. Модуларни, метални 

разводни орман, димензија 600x800x300 мм. Разводни орман 

се поставља на зид висине 1200 мм Урачунати хоризонталне и 

вертикалне носаче и маске, ДИН шине носаче за 

документацију и друге пратеће елементе. 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

8.2 Теретна склопка TS-III, 3p, In=50A, Ip=12kA, монтажа вратима 

разводног ормана РО-3 спрата објекта 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

8.3 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B6/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-3 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 19,0         
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8.4 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B10/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-3 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 15,0         

8.5 Испорука и монтажа, 1П, заштитне склопке диференцијалне 

струје ЗУДС 16А/0.03А, монтажа ДИН шина у главном 

разводном орману РО-3 објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 5,0         

8.6 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, зелене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-3. 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

8.7 Израда и испорука једнополне шеме, означавање...   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

8.8 Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком 

“ТН-Ц-С SISTEM”, “ОПАСНО ПО ЖИВОТ” и“ РО-3” 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

8.9 Комплетно монтирано, ожичено и испитано   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

 РО-УПС 

  

9.1 Набавка, испорука, уградња и повезивање разводног ормана 

РО-УПС. Модуларни, метални разводни орман, димензија 

600x800x300 мм. Разводни орман се поставља на зид висине 

1200 мм Урачунати хоризонталне и вертикалне носаче и 

маске, ДИН шине носаче за документацију и друге пратеће 

елементе. 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         
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9.2 Нисконапонски компактни прекидач CP-U1, NCP, 3p, In=40A, 

Ip=25kA, монтажа ДИН шина у главном разводном орману 

РО-УПС објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

9.3 3П, УПС прекидачки панел 40А, SERVICE BYPASS систем,     

On-Line трофазни UPS ureђaj 3kVA, WRAP AROUND 

KONFIGURACIJA,  монтажа ДИН шина у главном разводном 

орману РО-УПС објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

9.4 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B6/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-УПС 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 6,0         

9.5 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B10/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-УПС 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 12,0         

9.6 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, зелене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-УПС 

 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

9.7 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, црвене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-УПС 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 3,0         

9.8 Испорука и монтажа 3П виљушкастих сабирница 10 mm ² 

номиналне струје оптерећења 63А, монтажа ДИН шина у 

главном разводном орману РО-УПС објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно 

ком. 5,0         
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9.9 Израда и испорука једнополне шеме, означавање...   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

9.10 Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком 

“ТН-Ц-С SISTEM”, “ОПАСНО ПО ЖИВОТ” и“ РО-УПС” 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

9.11 Комплетно монтирано, ожичено и испитано   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

 РО-ТП 

  

  

  

  

  

  

10.1 Набавка, испорука, уградња и повезивање разводног ормана 

РО-ТП. Модуларни, метални разводни орман, димензија 

600x800x300 мм. Разводни орман се поставља на зид 

просторије топлотне подстанице, на висини 1200 мм 

Урачунати хоризонталне и вертикалне носаче и маске, ДИН 

шине носаче за документацију и друге пратеће елементе. 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

10.2 Нисконапонски компактни прекидач CP-TP, NCP, 3p, In=50A, 

Ip=25kA, монтажа ДИН шина у главном разводном орману 

РО-ТП објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

10.3 Испорука и монтажа 3П, модуларни моторни контактор, типа 

4p Vp 14A 3No+1Nc R16-18, 230V, монтажа ДИН шина у 

главном разводном орману РО-ТП објекта 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 6,0         

10.4 Испорука и монтажа 3П, биметалне заштите, типа 4p 

RE117.1D.112 за R16-18 , 230V, монтажа ДИН шина у главном 

разводном орману РО-ТП објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 6,0         
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10.5 Испорука и монтажа 4П, УПС уређај за напајање 

циркулационих пумпи топлотне подстанице 230V, монтажа 

ДИН шина у главном разводном орману РО-ТП објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 4,0         

10.6 Испорука и монтажа 1П, модуларни моторни контактор, типа 

1p Vp 25A 1No+1Nc R25-08, 230V, монтажа ДИН шина у 

главном разводном орману РО-ТП објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

10.7 Испорука и монтажа 1П, биметалне заштите, типа 4p 

RE117.1D.112 за R25-08, 230V, монтажа ДИН шина у главном 

разводном орману РО-ТП објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

10.8 Испорука и монтажа 1П, гребенастих изборних прекидача , 

типа 1p Vp 16A 230V, монтажа на вратима разводног ормана 

РО-ТП објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 8,0         

10.9 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B6/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-ТП 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 15,0         

10.10 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B10/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-ТП 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 28,0         

10.11 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача B16/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-ТП 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 16,0         
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10.12 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача C16/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-ТП 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 6,0         

10.13 Испорука и монтажа , 1P, аутоматског прекидача C25/6kA, 

монтажа ДИН шина у главном разводном орману РО-ТП 

објекта. 

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 6,0         

10.14 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, зелене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-ТП 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 7,0         

10.15 Испорука и монтажа 1П, сигналне сијалице, црвене, монтажа 

на вратима разводног ормана РО-КК 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 4,0         

10.16 Израда и испорука једнополне шеме, означавање...   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

10.17 Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком 

“ТН-Ц-С SISTEM”, “ОПАСНО ПО ЖИВОТ” и“ РО-ТП” 
  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

10.18 Комплетно монтирано, ожичено и испитано   

  
Набавка, испорука и уградња, укупно ком. 1,0         

 

В.  УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ 
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Г.   КАБЛОВСКА ИНСТАЛАЦИЈА  

 
ИМО 

1.1 Трасирање и ископ рова од ИМО до уласка у објекат. у 

земљишту III категорије са запрекама на слободном терену 

парцеле објекта за постављање каблова и цеви , просечне 

ширине 0,6м и дубине 0,8м. Формирање постељице цеви кабла 

од 2 слоја ситно зрнасте земље или песка гранулације 0-4 мм 

дебљине слоја од по 10 цм , постављање ПВЦ штитника 10 цм 

изнад кабла  и ПВЦ траке упозорења на 40 цм изнад кабла, 

тампонирање рова у слојевима од по 15 цм, са набијањем 

вибрационим набијачем у три слоја од по два пролаза и одвоз 

вишка материјала.                                    

  
Набавка, испорука и уградња м. 25,0         

1.2 Испорука и полагање енергетских каблова 1 кВ за напајање 

разводног ормана РО објекта, од измештеног мерног ормана 

ИМО до разводног ормана РО објекта, кабловима: 1. 

Мрежним напојним каблом ПП00-4x70 мм² и 2. сигнално -

управљачким ПП00-4x1.5 мм². Каблови  се полажу делимично  

у претходно припремљеном земљаном рову, делимично по 

просторијама објекта, кроз кабловске ПВЦ цеви Ø 110мм.  

Позиција обухвата кабал, материјал за прикључење кабла, 

ПВЦ цеви  и остали ситан монтажни материјал.                                  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 50,0         

1.3 Електроенергетске инсталације за напајање главног разводног 

ормана РО објекта од ИМО-1 до ГИП објекта, кроз ПВЦ цев Ø 

110 мм, комплет са полагањем у ров и спојевима, 

проводницима ПП00-Y 1x50 мм ² , дужине 30 м, комплет са 

полагањем и спојевима                                      

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 50,0         
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1.4 Електроенергетске инсталације за напајање измештеног 

мерног ормана ИМО-2 објекта од КПК-2 до ИМО-2 објекта, 

кроз ПВЦ цев Ø 50 мм, комплет са полагањем и спојевима, 

проводницима ПП00 4x16 мм ² , дужине 2 м, комплет са 

полагањем и спојевима                                      

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 2,0         

1.5 Испорука и полагање енергетског кабла 1 кВ за напајање 

разводног ормана РО-ТП објекта, од измештеног мерног 

ормана ИМО до разводног ормана РО-ТП објекта, мрежним 

напојним каблом ПП00-4x16 мм². Кабл  се полажу делимично  

у претходно припремљеном земљаном рову, делимично по 

просторијама објекта, кроз кабловску ПВЦ цев Ø 110мм.  

Позиција обухвата кабал, материјал за прикључење кабла, 

ПВЦ цеви  и остали ситан монтажни материјал                           

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 50,0         

 РО 

  

2.1 Електроенергетске инсталације за напајање разводног ормана 

дизел-електричног ормана РО-ДЕА објекта од РО до РО-ДЕА 

објекта, комплет са полагањем и спојевима, проводницима 

N2XH-J 5x25 мм ² FE180/E90, дужине 10 м, комплет са 

полагањем и спојевима                                      

  
Набавка, испорука и уградња м. 10,0         

2.2 Електроенергетске инсталације за напајање разводног ормана 

клима коморе РО-КК објекта од РО до РО-КК објекта, 

комплет са полагањем и спојевима, проводницима N2XH-J 

5x16 мм ², дужине 10 м, комплет са полагањем и спојевима                                      

   

  
Набавка, испорука и уградња м. 10,0         

2.3 Електроенергетске инсталације за напајање разводног ормана 

кухиње РО-КУХ објекта од РО до РО-КУХ објекта, комплет 

са полагањем и спојевима, проводницима N2XH-J 5x16 мм ², 

дужине 20 м, комплет са полагањем и спојевима                                      
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Набавка, испорука и уградња м. 20,0         

2.4 Електроенергетске инсталације за напајање разводних ормана 

клима коморе и кухиње РО-КУХ објекта од РО до РО-КК, 

КУХ објекта, комплет са полагањем и спојевима, 

проводницима N2XH 4x1.5 мм ², за сигнализацију и 

управљање, дужине 30 м, комплет са полагањем и спојевима                                      

   

  
Набавка, испорука и уградња м. 30,0         

2.5 Електроенергетске инсталације за напајање главног разводног 

ормана РО објекта од РО до ГИП објекта, кроз ПВЦ цев Ø 50 

мм, комплет са полагањем у ров и спојевима, проводницима 

N2XH-Ј 1x50 мм ² , дужине 5 м, комплет са полагањем и 

спојевима                                      

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 5,0         

 
РО-ДЕА 

  
3.1 Електроенергетске инсталације за напајање дизел-електричног 

агрегат ДЕА објекта од РО-ДЕА до ДЕА објекта, комплет са 

полагањем и спојевима, проводницима NHXHX-O 5x16 мм ² 

FE180/E90, дужине 30 м, комплет са полагањем и спојевима                                      

  
Набавка, испорука и уградња м. 30,0         

3.2 Електроенергетске инсталације за напајање дизел-електричног 

агрегат ДЕА објекта од РО-ДЕА до ДЕА објекта, комплет са 

полагањем и спојевима, проводницима NHXHX-O 5x1.5 мм ² 

FE180/E90, дужине 30 м, комплет са полагањем и спојевима                                      

   

  
Набавка, испорука и уградња м. 30,0         

3.3 Електроенергетске инсталације за напајање дизел-електричног 

агрегат ДЕА објекта од РО-ДЕА до ДЕА објекта, комплет са 

полагањем и спојевима, проводницима NHXHX-O 3x2.5 мм ² 

FE180/E90, дужине 30 м, комплет са полагањем и спојевима                                      
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Набавка, испорука и уградња м. 30,0         

3.4 Електроенергетске инсталације за напајање дизел-електричног 

агрегат ДЕА објекта од РО-ДЕА до ДЕА објекта, комплет са 

полагањем и спојевима, проводницима NHXHX-O 3x1.5 мм ² 

FE180/E90, дужине 30 м, комплет са полагањем и спојевима                                      

   

  
Набавка, испорука и уградња м. 60,0         

3.5 Електроенергетске инсталације за напајање разводних ормана 

етажа РО-1,2,3 објекта од РО до РО-1,2,3 објекта, комплет са 

полагањем и спојевима, проводницима N2XH-J 5x6 мм ² 

FE180/E90, дужине 10 м, комплет са полагањем и спојевима                                      

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 10,0         

3.6 Електроенергетске инсталације за напајање разводног ормана 

УПС, РО-УПС објекта од РО до РО-УПС објекта, комплет са 

полагањем и спојевима, проводницима N2XH-J 5x4 мм ² 

FE180/E90, дужине 10 м, комплет са полагањем и спојевима                                      

   

  
Набавка, испорука и уградња м. 10,0         

 
РО-КК 

  

4.1 Електроенергетске инсталације за напајање клима комора 

објекта, са позицијом на крову објекта, од РО-КК до КК 

објекта, комплет са полагањем и спојевима, проводницима 

N2XH-J 5x4 мм ², дужине 20 м, 2 клима коморе, комплет са 

полагањем и спојевима                                      

  
Набавка, испорука и уградња м. 40,0         

4.2 Електроенергетске инсталације за напајање рекуператора  

топлоте објекта, са позицијом у приземљу објекта, од РО-КК 

до РТ објекта, комплет са полагањем и спојевима, 

проводницима N2XH-J 3x2.5 мм ², дужине 10 м, 2 

рекуператора топлоте, комплет са полагањем и спојевима                                      
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Набавка, испорука и уградња м. 20,0         

4.3 Електроенергетске инсталације за напајање унутрашњих 

јединица клима комора објекта, од РО-КК до унутрашњих 

јединица клима комора објекта, комплет са полагањем и 

спојевима, проводницима N2XH-J 3x2.5 мм ², просечне 

дужине 20 м, 13 унутрашњих јединица клима комора објекта, 

комплет са полагањем и спојевима                                      

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 260,0         

4.4 Телекомуникационе и сигналне инсталације за унутрашње 

јединице клима комора објекта, од централне управљачке 

јединице ЦУЈ до унутрашњих јединица клима комора објекта, 

комплет са полагањем и спојевима, проводницима JH(St)H 

2x2x0.6 мм, кроз ПВЦ цев Ø 13 мм, за сигнализацију и 

управљање, просечне дужине 20 м, 11 унутрашњих јединица 

клима комора објекта, комплет са полагањем и спојевима                                      

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 220,0         

4.5 Електроенергетске инсталације за напајање вентилатора на 

крову објекта, од РО-КК до вентилатора, комплет са 

полагањем и спојевима, проводницима N2XH-J 5x2.5 мм ², 

просечне дужине 25 м, 2 вентилатора, комплет са полагањем и 

спојевима                                      

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 50,0         

 
РО-КУХ 

  

5.1 Електроенергетске инсталације за напајање трофазних 

термичких потрошача кухиње објекта, од РО-КУХ до 

трофазних утичница кухиње објекта, комплет са полагањем и 

спојевима, проводницима N2XH-J 5x2.5 мм ², просечне 

дужине 15 м, 4 трофазних утичнице кухиње објекта,, комплет 

са полагањем и спојевима                                      
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Набавка, испорука и уградња м. 60,0         

5.2 Електроенергетске инсталације за напајање једнофазних 

термичких потрошача кухиње објекта, од РО-КУХ до 

монофазних утичница кухиње објекта, комплет са полагањем 

и спојевима, проводницима N2XH-J 3x2.5 мм ², просечне 

дужине 15 м, 12 монофазних утичнице кухиње објекта,, 

комплет са полагањем и спојевима                                      

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 180,0         

 
РО-1 

  

6.1 Електроенергетске инсталације за напајање потрошача опште 

потрошње подрума објекта, од РО-1 до монофазних утичница 

подрума објекта, комплет са полагањем и спојевима, 

проводницима N2XH-J 3x2.5 мм ², просечне дужине 25 м, 18 

монофазних утичнице подрума објекта,, комплет са 

полагањем и спојевима                                      

  
Набавка, испорука и уградња м. 450,0         

6.2 Електроенергетске инсталације за напајање светиљки општег 

осветљења подрума објекта, од РО-1 до светиљки подрума 

објекта, комплет са полагањем и спојевима, проводницима 

N2XH-J 3x1.5 мм ², просечне дужине 15 м, 18 монофазних 

утичнице подрума објекта,, комплет са полагањем и спојевима                                      

   

  
Набавка, испорука и уградња м. 270,0         

6.3 Електроенергетске инсталације за напајање светиљки 

противпаничног осветљења подрума објекта, од РО-1 до 

паник светиљки подрума објекта, комплет са полагањем и 

спојевима, проводницима N2XH-J 3x1.5 мм ² FE180/E90 , 

просечне дужине 25 м, 3 струјна кола паник светиљки 

подрума објекта, комплет са полагањем и спојевима                                      

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 75,0         
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РО-2 

  

7.1 Електроенергетске инсталације за напајање потрошача опште 

потрошње приземља објекта, од РО-2 до монофазних 

утичница приземља објекта, комплет са полагањем и 

спојевима, проводницима N2XH-J 3x2.5 мм ², просечне 

дужине 25 м, 18 монофазних утичнице приземља објекта,, 

комплет са полагањем и спојевима                                      

  
Набавка, испорука и уградња м. 450,0         

7.2 Електроенергетске инсталације за напајање светиљки општег 

осветљења приземља објекта, од РО-2 до светиљки приземља 

објекта, комплет са полагањем и спојевима, проводницима 

N2XH-J 3x1.5 мм ², просечне дужине 15 м, 18 монофазних 

утичнице приземља објекта,, комплет са полагањем и 

спојевима                                      

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 270,0         

7.3 Електроенергетске инсталације за напајање светиљки 

противпаничног осветљења приземља објекта, од РО-2 до 

паник светиљки приземља објекта, комплет са полагањем и 

спојевима, проводницима N2XH-J 3x1.5 мм ² FE180/E90 , 

просечне дужине 25 м, 3 струјна кола паник светиљки 

приземља објекта, комплет са полагањем и спојевима                                      

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 75,0         

7.4 Електроенергетске инсталације за напајање светиљки спољнег 

осветљења приземља објекта, од РО-2 до спољних светиљки 

приземља објекта, комплет са полагањем и спојевима, 

проводницима PP00-Y 3x1.5 мм ², просечне дужине 30 м, 3 

струјна кола за светиљке спољног осветљења објекта, комплет 

са полагањем и спојевима                                      

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 90,0         
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7.5 Електроенергетске инсталације за напајање једнофазног 

погона улазне рампе објекта, од РО-2 до једнофазног погона 

улазне рампе објекта, комплет са полагањем и спојевима, 

проводницима PP00-Y 3x2.5 мм ², просечне дужине 30 м, 2 

струјна кола за једнофазног погона улазне рампе објекта, 

комплет са полагањем и спојевима                                      

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 60,0         

7.6 Електроенергетске инсталације за аутоматизацију рада 

једнофазног погона улазне рампе објекта, од РО-2 до 

једнофазног погона улазне рампе објекта, комплет са 

полагањем и спојевима, проводницима PP00-Y 3x1.5 мм ², 

просечне дужине 30 м, 2 струјна кола за једнофазног погона 

улазне рампе објекта, комплет са полагањем и спојевима                                      

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 60,0         

7.7 Електроенергетске инсталације за напајање трофазног 

хидропогона фонтане објекта, од РО-2 до трофазног 

хидропогона фонтане објекта, комплет са полагањем и 

спојевима, проводницима PP00-Y 5x2.5 мм ², просечне дужине 

30 м, 1 струјно коло за трофазни хидропогон фонтане објекта, 

комплет са полагањем и спојевима                                      

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 30,0         

 
РО-3 

  

8.1 Електроенергетске инсталације за напајање потрошача опште 

потрошње спрата објекта, од РО-3 до монофазних утичница 

спрата објекта, комплет са полагањем и спојевима, 

проводницима N2XH-J 3x2.5 мм ², просечне дужине 25 м, 18 

монофазних утичнице спрата објекта, комплет са полагањем и 

спојевима                                      

  
Набавка, испорука и уградња м. 450,0         
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8.2 Електроенергетске инсталације за напајање светиљки општег 

осветљења спрата објекта, од РО-3 до светиљки спрата 

објекта, комплет са полагањем и спојевима, проводницима 

N2XH-J 3x1.5 мм ², просечне дужине 15 м, 18 монофазних 

утичнице спрата објекта,, комплет са полагањем и спојевима                                      

   

  
Набавка, испорука и уградња м. 270,0         

8.3 Електроенергетске инсталације за напајање светиљки 

противпаничног осветљења спрата објекта, од РО-3 до паник 

светиљки спрата објекта, комплет са полагањем и спојевима, 

проводницима N2XH-J 3x1.5 мм ² FE180/E90 , просечне 

дужине 25 м, 3 струјна кола паник светиљки спрата објекта, 

комплет са полагањем и спојевима                                      

 

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 75,0         

 
РО-УПС 

  

9.1 Електроенергетске инсталације за напајање прекидачког 

панела УПС, УПС објекта од РО-УПС до УПС објекта, 

комплет са полагањем и спојевима, проводницима N2XH-J 

5x4 мм ² FE180/E90, дужине 5 м, комплет са полагањем и 

спојевима                                      

  
Набавка, испорука и уградња м. 5,0         

9.2 Електроенергетске инсталације за напајање специфичних  

потрошача објекта са радним местима, УПС напајање, од РО-

УПС до монофазних утичница објекта, комплет са полагањем 

и спојевима, проводницима N2XH-J 3x2.5 мм ² FE180/E90, 

просечне дужине 25 м, 9 монофазних утичнице објекта, 

комплет са полагањем и спојевима                                      

 

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 225,0         
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редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
РО-ТП 

  

10.1 Електроенергетске инсталације за напајање циркулационих 

пумпи топлотне подстанице и пумпи подног грејања по 

просторијама топлотне подстанице објекта, од РО-ТП до 

циркулационих пумпи, комплет са полагањем и спојевима, 

проводницима N2XH-J 5x2.5 мм ², просечне дужине 15 м, 4 

циркулационе пумпе, комплет са полагањем и спојевима                                      

  
Набавка, испорука и уградња м. 60,0         

10.2 Електроенергетске инсталације за напајање 

термоакумулационох бојлера топлотне подстанице, по 

просторијама топлотне подстанице објекта, од РО-ТП до 

бојлера, комплет са полагањем и спојевима, проводницима 

N2XH-J 5x2.5 мм ², просечне дужине 15 м, 2 бојлера, комплет 

са полагањем и спојевима                                      

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 30,0         

10.3 Електроенергетске инсталације за напајање мофазних 

утичнице топлотне подстанице, по просторијама топлотне 

подстанице објекта, од РО-ТП до монофазне утичнице, 

комплет са полагањем и спојевима, проводницима N2XH-J 

3x2.5 мм ², просечне дужине 15 м, 3 утичница, комплет са 

полагањем и спојевима                                      

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 45,0         

Г.  УКУПНО КАБЛОВСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 
    

Д.   ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА   

 РО-КК 

4.1 Испорука материјала, монтажа и повезивање извода, по просторијама 

објекта,  

ЈЕДНОФАЗНИ ИЗВОД ЗА УНУТРАШЊЕ КЛИМА ЈЕДИНИЦЕ. 

ВИСИНА ИЗВОДА 2.2 ЗА КЛИМА ЈЕДИНИЦУ. 
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редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Набавка, испорука и уградња утичница 
ком. 1,0         

4.2 Испорука материјала, монтажа и повезивање извода, по 

просторијама објекта,  

ТРОФАЗНИ ИЗВОД ЗА КЛИМА КОМОРУ. 

ВИСИНА ИЗВОДА 2.2 ЗА КЛИМА КОМОРУ, 
  

  

Набавка, испорука и уградња утичница 
ком. 2,0         

4.3 Испорука материјала, монтажа и повезивање ЛИП, по 

просторијама приземља објекта,  

ЛОКАЛНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, 

ВИСИНА ИЗВОДА О.6М, 

СПОЈ СА ПЕ ПРОВОДНИКОМ РО-КК. 

  

  
Набавка, испорука и уградња утичница ком. 1,0         

 РО-ТП  

  
Набавка, испорука и уградња утичница ком. 4,0         

4.4 Испорука материјала, монтажа и повезивање ЛИП, по 

просторијама топлотне подстанице објекта,  

ЛОКАЛНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, 

ВИСИНА ИЗВОДА О.6М, ТРАКОМ FeZn 25x4 mm PO ZIDU, 

СА УЗЕМЉИВАЧЕМ ОБЈЕКТА И СПОЈ СА ПЕ 

ПРОВОДНИКОМ РО-ТП. 

  

  
Набавка, испорука и уградња утичница ком. 1,0         

Д.  УКУПНО  ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА 
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редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ђ.   ЦЕВИ И НОСАЧИ КАБЛОВА   

1. Испорука материјала и монтажа по хоризонталним и 

вертикалним каналима објекта ПНК РЕГАЛ, ДИМЕНЗИЈА 

200x50x2000 мм, ДУЖИНЕ ПО КОМАДУ 2000 мм, СА 

ЗАШТИТНИМ ПОКЛОПЦЕМ, ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 80 КОМАДА ПНК РЕГАЛА, УКУПНО 160 

М ДУЖИНЕ ПНК РЕГАЛА 

  
Набавка, испорука и уградња  м. 160,0         

2. Испорука материјала и монтажа по просторијама објекта, 

ПВЦ цеви Ø 110мм, за вертикалне водове кроз инсталациони 

канал,  комплет, набавка, испорука и уградња...                      

  

  
Набавка, испорука и уградња  м. 240,0         

3. Испорука материјала и монтажа по просторијама објекта, 

ПВЦ гибљиве цеви Ø 50мм, за електроенергетске инсталације,  

комплет, набавка, испорука и уградња...                      

  

  
Набавка, испорука и уградња  м. 40,0         

4. Испорука материјала и монтажа по просторијама објекта, 

ПВЦ гибљиве цеви Ø 13мм, за телекомуникационе и 

сигналане инсталације,  комплет, набавка, испорука и 

уградња...                      

  

  
Набавка, испорука и уградња  м. 220,0         

Ђ. УКУПНО  ЦЕВИ И НОСАЧИ КАБЛОВА 
    

Е. УЗЕМЉЕЊЕ, ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА И 

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

  

  ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ 

  НАПОМЕНА:У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ИЗГРАДИ ОБЈЕКАТ БЕЗ 

ТЕМЕЉНОГ УЗЕМЉИВАЧА ИЛИ ТЕМЕЉНИ 

УЗЕМЉИВАЧ ИМА ВЕЛИКУ ОТПОРНОСТ 
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редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

РАСПРОСТИРАЊА,АЛТЕРНАТИВНО,УЗЕМЉИВАЧ 

РЕАЛИЗОВАТИ ПОЛАГАЊЕМ НЕПРЕКИДНЕ ТРАКЕ ФеЗн 

25x4мм,ОКО ОБЈЕКТА, НА ДУБИНИ 0.8м И НА ДАЉИНИ 

2м ОД ОБЈЕКТА.НА НОВОПРОЈЕКТОВАН УЗЕМЉИВАЧ 

ПОВЕЗАТИ ТРАКОМ ФеЗн 25x4мм ВЕЗЕ ЗА:ГЛАВНО И 

ЛОКАЛНО ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, СПУСТНЕ 

ПРОВОДНИКЕ И ОЛУЧНЕ СЛИВНИКЕ. 

1. Испорука потребног материјала и израда темељног 

уземљивача поцинкованом траком Фе/Зн 25x4 мм. FeZn 

25x4mm SRPS.N.B4.901-Č комплет, заједно са носачима траке, 

завртњима за монтажу                  

  

  
Набавка, испорука и уградња  м. 150,0         

2. Испорука потребног материјала и израда земљовода до 

испитних спојева, везе са ГИП-ШИП шином и олучних 

сливника са траком Фе/Зн 25x4 мм. FeZn 25x4mm 

SRPS.N.B4.901-Č  и укрсних комада два пролазна тракаста 

проводника, SRPS.N.B4.936P комплет, заједно са носачима 

траке, завртњима за монтажу                  

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња  м. 48,0         

  ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА   

3. Испорука потребног материјала и израда главног 

изједначавања потенцијала ГИП-ШИП шина. комплет, заједно 

са носачима траке, завртњима за монтажу                  

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 1,0         

4. Испорука потребног материјала и израда локалног 

изједначавања потенцијала ЛИП шина у просторији за 

топлотне подстанице, теретног лифта. Новопројектовано 

локално изједначавање потенцијала ЛИП спојити на темељни 

уземљивач. комплет, заједно са носачима траке, завртњима за 

монтажу                  
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редни 

број 
Врста и опис радова 

Јед. 
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Кол. 

Јед. Цена без 

ПДВ-а 

 

Јед. Цена са 

ПДВ-ом 
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ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 3,0         

5. Испорука потребног материјала и израда локалних 

изједначавања потенцијала ЛИП-ПС49 у мокрим чворорвима. 

ЛИП спојити са новопројектоване разводне ормане. комплет, 

заједно са носачима кабла, завртњима за монтажу                  

   

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 7,0         

  ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА   

6. Испорука потребног материјала и израда прихватног система. 

и израда спустних водова до испитних спојева поцинкованом 

траком Фе/Зн 20x3 мм. Челична поцинкова. трака FeZn 

20x3mm SRPS.N.B4.901-Č комплет, заједно са носачима траке, 

завртњима за монтажу                  

  
Набавка, испорука и уградња  м. 250,0         

7. Испорука потребног материјала и израда потпора за кровни 

вод, носач траком Фе/Зн 20x3 мм. Носач тракастог проводник, 

по сљемену крова SRPS.N.B4.925P. комплет, са бетонском 

коцком заједно са носачима траке, завртњима за монтажу                  

  

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 166,0         

8. Испорука потребног материјала и израда потпора за кровни 

вод, носач траком Фе/Зн 20x3 мм. Носач тракастог проводник, 

по крову SRPS.N.B4.925P. комплет, заједно са носачима траке, 

завртњима за монтажу 

  

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 250,0         

9. Испорука потребног материјала и израда стешаљке за олук са 

контактним елементом, носач траке Фе/Зн 20x3 мм. 

SRPS.N.B4.908P. комплет, заједно са носачима траке, 

завртњима за монтажу     

  

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 32,0         
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број 
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Кол. 
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Јед. Цена са 
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ПДВ-а 
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Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Испорука потребног материјала и израда потпора за везу са 

хватаљком и хватаљка са носачем поцинковане траке Фе/Зн 

20x3 мм. SRPS.N.B4.902-Č  комплет, заједно са носачима 

траке, завртњима за монтажу                  

  

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 5,0         

11. Испорука потребног материјала и израда                       спусних 

проводника. Спусни проводници се изводе траком Фе/Зн 20x3 

мм, положеном у зид, у бетону, невидљива, Челична 

поцинкована трака FeZn 20x3mm SRPS.N.B4.901Č комплет, 

заједно са носачима траке, завртњима за монтажу                  

  

  
Набавка, испорука и уградња  м. 40,0         

12. Испорука потребног материјала и израда                Контролних 

мерних спојева, КМС стандард SRPS.N.B4.912, са укрсним 

комадом два тракаста проводника, SRPS.N.B4.936P комплет, 

заједно са носачима траке, завртњима за монтажу                  

  

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 4,0         

13. Испорука потребног материјала и израде вертикалне 

механичке заштите  

челичне поцинковане траке FeZn 25x4mm SRPS.N.B4.901-Č , 

до контролних мерних спојева, КМС стандард SRPS.N.B4.912, 

са укрсним комадом два тракаста проводника, 

SRPS.N.B4.936P комплет, заједно са носачима траке, 

завртњима за монтажу                  

  

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 4,0         

14. Испорука потребног материјала и израда веза са олучном 

вертикалом, носач траке Фе/Зн 20x3 мм. SRPS.N.B4.914-Č     

комплет, заједно са носачима траке, завртњима за монтажу     

              

  

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 4,0         
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ПДВ-ом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

15. Испорука потребног материјала и израда           

техничке документације израђене громобранске инсталације 

која обухвата: документацију за одржавање, време контрола 

громобранске инсталације, испитивање громобранске 

инсталације... 

  

  
Набавка, испорука и уградња  ком. 1,0         

E.  УКУПНО  УЗЕМЉЕЊЕ, ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА     

 
 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
Укупно без ПДВ-а 

Укупно са ПДВ-ом 

А.  ДЕМОНТАЖА    

Б.  НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ     

В.  РАЗВОДНИ ОРМАНИ      

Г.  КАБЛОВСКА ИНСТАЛАЦИЈА     

Д.  ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА    

Ђ.  ЦЕВИ И НОСАЧИ КАБЛОВА     

Е.  
УЗЕМЉЕЊЕ, ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА И 

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
  

 

УКУПНО   
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Г. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
  ОПШТИ УСЛОВИ         

  Израдити, испоручити и транспортовати сав потребан материјал и извести радове телекомуникационих и сигналних инсталација     

  резиденцијалног објекта у свему према датом пројекту телекомуникационих и сигналних инсталација, техничким условима,    

  предмеру и предрачуну и цртаној документацији  

      Радове изводити радном снагом одговарајућих квалификација према врсти посла.   

   Сви радови морају бити изведени материјалом првокласног квалитета. 

     Плаћа се рад и материјал према јединичним ценама из позиција овог предрачуна, са свим потребним монтажним и   

  инсталационим материјалом, транспортним трошковима (око допремања материјала на градилиште), прегледом и  

  испитивањем завршених инсталација и њиховим пуштањем у исправан рад, завршним радовима ради поправке околине и  

  довођења исте у претходно стање, као и остали пратећи послови који су потребни да се изведу и заврше сви радови  

  предвиђени овим предрачуном. 

      Извођач је дужан да пре почетка радова провери пројекат на лицу места и изврши потребне исправке настале  

  из било ког разлога  у сарадњи са Надзорним органом.  

      Такође је дужан да Инвеститору укаже на потребне допуне и евентуална рационалнија техничка решења.  

  Мање измене у пројекту може извршити Надзорни орган. За веће измене потребна је сагласност Одговорног пројектанта. 

  За извођење непредвиђених или повећање радова потребна је претходна писмена сагласност Инвеститора,  

  односно Надзорног органа. Све отпатке настале при извођењу ових радова Извођач је дужан да отклони 

   са градилишта на место које одреди Надзорни орган, односно представник Инвеститора. 

   За исправност изведених радова извођач даје гарантни рок према условима из уговора, а минимално 2 година.  

  Пуштање инсталације у  рад може се извршити тек по обављеном техничком прегледу и добијању дозволе за употребу. 

  Сва електроопрема и материјал предвиђени овим пројектом морају да одговарају свим важећим техничким прописима. 

  Извођач радова је обавезан да пре почетка рада на 8 дана обавести Надлежни орган инспекције рада о почетку радова. 

  Предузеће које изводи радове је обавезно да изради нормативна акта из области заштите на раду. Програм за обучавање  

   и васпитање радника из области заштите. Правилник о прегледима испитивањима и одржавању оруђа и алата 

  Пројектом су предвиђене све потребне мере за отклањање опасности и штетности у погледу заштите на раду,  

  а у смислу Закона о заштити на раду.         
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  НАПОМЕНА: 

  За потребе полагања приводног ТК кабла, Инвеститор је дужан да обезбеди приступ планираном објекту путем приводне ТК канализације. У том смислу предвидети 

приводну ТК канализацију са ПВЦ цев 1xØ110mm, од постојећег ТК окна, број 172, изворна аутоматска телефонска централа АТЦ "Дедиње", до оптичког 

дистрибутивног ормана ОДО предметног објекта . Извођач радова је у обавези да условљену цев ТК канализације полаже кроз слободне површине, водити рачуна о 

прописном растојању од других комуналних инсталација. Приликом полагања ПВЦ цеви водити рачуна о прописаном углу савијања, за ПВЦ цев 1xØ110mm 

полупречник кривине треба да износи Р веће од 5м, ради несметаног полагања ТК кабла. Место савијања цеви не сме се затрпавати док Надзорни орган не констатује 

да је кривина прописано изведена. Положену PЕ цев, за будућу подземну телефонску инсталацију “Телекома”, затворити са оба краја (дихтовати) гуменим чеповима. 

  НАПОМЕНА: 

  Изградња приводног оптичког кабла је обавеза Предузећа “Телеком Србија” АД Београд. Повезивање приводног оптичког кабла са постојећом тк мрежом врши 

искључиво Предузеће “Телеком Србија” АД, Извршна јединица. Електроенергетско напајање разводних ормана ТК инсталације је предмет пројекта 

електроенергетских инсталација. 

  НАПОМЕНА: 

  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА ЈЕ ОБУХВАЋЕН ОД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ ПРИКЉУЧКА ОБЈЕКТА, 

ОДНОСНО ОД ОПТИЧКОГ ДИСТРИБУТИВНОГ ОРМАНА ОДО, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИВОДНИ ТК КАНАЛИЗАЦИЈУ СА ПВЦ ЦЕВ 1xØ110мм .  

  НАПОМЕНА: 

  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН КАБЛОВСКЕ И ТВ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЈЕ ОБУХВАЋЕН ОД КАБЛОВСКОГ ДИСТРИБУТИВНОГ ПРИКЉУЧКА ОБЈЕКТА, 

ОДНОСНО ОД КАБЛОВСКОГ ДИСТРИБУТИВНОГ ОРМАНА РО-КДС, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИВОДНИ КДС КАБЛ СА ПВЦ ЦЕВ 1xØ50мм . 

 
Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А. ДЕМОНТАЖА 

  НАПОМЕНА: 

  

Предвидети све потребне мере за отклањање 

опасности и штетности у погледу заштите на раду 

у складу са Законом о заштити на раду. Транспорт 

материјала од градилишта до депоније је обавеза 

Понуђача- Извођача 
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Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Добијањем Сагласности на извођење и почетак 

радова од надлежних институција.      

  
Добијање сагласности, укупно ком. 2,0         

2. Демонтажа постојећег приводног подземног кабла, 

комплетни ископ рова и демонтажом постојећег 

кабла до регулационе линије  

  

  
Демонтажа, укупно м. 45,0         

3. Демонтажа постојећег изводног телефонског ормана 

ИТО-С1-А, комплетног ожичења са прикључних 

реглета, са конекторским елементима, ранжирним 

прстенови, кабловским уводницама, завртањ за 

уземљење...    

  

  
Демонтажа, укупно пауш. 1,0         

4. Демонтажа постојећих телекомуникационих 

инсталација са постојећим прикључком, просечне 

дужине 15, број тк кола 10   

  

  
Демонтажа, укупно м. 150,0         

5. Демонтажа постојећих тв инсталација са постојећим 

антенским прикључком, просечне дужине 15, број тк 

кола 10   

 

  

  
Демонтажа, укупно м. 150,0         

6. Демонтажа постојећих тк и тв утичница које су 

предмет замене, број утичница 20   

  
Демонтажа, укупно ком. 20,0         

А.  УКУПНО  ДЕМОНТАЖА 
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Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б.   ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА   

  Разводни ормани 

1. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

разводног ормана телекомуникационих инсталација, 

у просторији "обезбеђења", приземља , ODO, 

ОПТИЧКИ ДИСТРИБУТИВНИ ОРМАН ЗА FTTH, 

ДИМЕНЗИЈА 500x375x150mm, ВИСИНА 

МОНТАЖЕ 1.2m 

  
Набавка, испорука и уградња, укупно 

ком. 1,0         

2. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

разводног ормана телекомуникационих инсталација, 

у просторији "рек собе", приземља , , ММК, 

МУЛТИМЕДИЈАЛНА КУТИЈА ОБЈЕКТА, 

РАЗВОДНИ ОРМАН TС ИНСТАЛАЦИЈА, 

ДИМЕНЗИЈА 500x333x150mm, ВИСИНА 

МОНТАЖЕ 2.0m  

  

  

  

  

  

  

  
Набавка, испорука и уградња, укупно 

ком. 1,0         

  Кабловска инсталација 

  

3. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

телекомуникационих инсталација од оптичког 

дистрибутивног ормана ОДО до мултимедијалне 

кутије ММК, по просторијама обезбеђења и рек собе, 

ОПТИЧКИ КАБЛ TO SM 03 24xIIx0.8x3.5 C A N/ 

кроз цев "halogen free" Ø 29mm, samonoseći fiber kabl 

24 vlakana 9/125 singlemode, outdoor sa čeličnom 

sajlom, Fig8CT05S A-DQ2YT 1x12 G.652D                          

  
Набавка, испорука и уградња 

м. 15,0         
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Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

телекомуникационих инсталација од мултимедијалне 

кутије ММК до рек ормана, по просторији рек собе, 

FTP cat.6 LSHF 4x2x0.6mm/кроз цев "halogen free" Ø 

16mm, tip UC300 S24 2P PVC - testiran do 300MHz; 

Delta / EC & 3P sertifikovan,                     

   

  

Набавка, испорука и уградња 
м. 45,0         

5. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

телекомуникационих инсталација од рек ормана до 

мултимедијалне кутије ММК и до ТК утичнице, по 

просторијама објекта, FTP cat.6 LSHF 

4x2x0.6mm/кроз цев "halogen free" Ø 16mm, tip 

UC300 S24 2P PVC - testiran do 300MHz; Delta / EC & 

3P sertifikovan, 9 TK УТИЧНИЦЕ ПО 

ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА, ПРОСЕЧНЕ ДУЖИНЕ 

20М                        

   

  
Набавка, испорука и уградња 

м. 180,0         

  НАПОМЕНА: Електроенергетске инсталације 

напајања мултимедијане кутије ММК и РЕК 

ормана ТК инсталација је предмет пројекта 

електроенергетских инсталација 

  

  Цеви и носачи каблова 

6. Испорука материјала, полагање и монтажа по 

дворишту објекта и делимично по просторији 

обезбеђења, ПВЦ цеви Ø 110мм, за хоризонтални и 

делимично вертикални инсталациони вод приводног 

оптичког кабла,  комплет, ископ рова, набавка, 

испорука и уградња...                      

  
Набавка, испорука и уградња  

м. 30,0         
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Редни 
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Јед. 

мере 
Кол.  
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без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Испорука материјала, полагање и монтажа по 

просторији обезбеђења, ПВЦ цеви "halogen free" Ø 

29мм, за хоризонтални и делимично вертикални 

инсталациони вод оптичког кабла ОДО до ММК,  

комплет, набавка, испорука и уградња...                      

  

  

Набавка, испорука и уградња  
м. 15,0         

8. Испорука материјала, полагање и монтажа по 

просторијама објекта, ПВЦ цеви "halogen free" Ø 

16мм, за хоризонтални и делимично вертикални 

инсталациони вод ТК кабла РЕК ормана до ММК и 

до ТК утичница,  комплет, набавка, испорука и 

уградња...                      

  

  

Набавка, испорука и уградња  
м. 180,0         

9. Испорука материјала и монтажа по хоризонталним 

каналима објекта: ПНК РЕГАЛ, ДИМЕНЗИЈА 

200x50x2000 мм,  

ДУЖИНЕ ПО КОМАДУ 2000 мм, СА ЗАШТИТНИМ 

ПОКЛОПЦЕМ, ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ   75 КОМАДА ПНК РЕГАЛА, 

УКУПНО 150 М ДУЖИНЕ ПНК РЕГАЛА 

  

  

Набавка, испорука и уградња  
м. 150,0         

10. Испорука ситног инсталационог материјала 

(обујмице, уводнице, изолир трака, типлови и сличан 

материјал                       

  

  

Набавка, испорука и уградња  
пауш. 1,0         

Б. УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
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Јед. 

мере 
Кол.  
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 Јединична цена 

са ПДВ-ом  
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ПДВ-а 

(4х5) 
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са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В.   ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА   

  Разводни ормани 

  НАПОМЕНА: Разводни ормани телефонских 

инсталација оптички дистрибутивни орман ОДО, 

мултимедијална кутија ММК и РЕК ормана ТК 

инсталација је предмет позиција Б.1, Б.2 и Б.8 

  Кабловска инсталација 

  НАПОМЕНА: Оптичи кабл телекомуникационих 

инсталација од оптичког дистрибутивног ормана 

ОДО до мултимедијалне кутије ММК је предмет 

позиције Б.3 

1. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

телекомуникационих инсталација од мултимедијалне 

кутије ММК до рек ормана са аутоматском 

телефонском централом АТЦ, по просторији рек 

собе, FTP cat.6 LSHF 2x2x0.6mm/кроз цев "halogen 

free" Ø 16mm, tip UC300 S24 2P PVC - testiran do 

300MHz; Delta / EC & 3P sertifikovan,                     

  

Набавка, испорука и уградња 
м. 15,0         

2. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

телекомуникационих инсталација од рек ормана до 

мултимедијалне кутије ММК и до ТF утичнице, по 

просторијама објекта, FTP cat.6 LSHF 

2x2x0.6mm/кроз цев "halogen free" Ø 16mm, tip 

UC300 S24 2P PVC - testiran do 300MHz; Delta / EC & 

3P sertifikovan, 9 TK УТИЧНИЦЕ ПО 

ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА, ПРОСЕЧНЕ ДУЖИНЕ 

20М                        

  

  

Набавка, испорука и уградња 
м. 180,0         
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Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  НАПОМЕНА: Електроенергетске инсталације 

напајања мултимедијане кутије ММК и РЕК 

ормана ТК инсталација је предмет пројекта 

електроенергетских инсталација 

  

  Цеви и носачи каблова 

  НАПОМЕНА: Цеви и носачи каблова 

телекомуникационих инсталација од оптичког 

дистрибутивног ормана ОДО, мултимедијалне 

кутије ММК и ПНК регала су предмет позиција 

Б.12, Б.13 и Б.15 

3. Испорука материјала, полагање и монтажа по 

просторијама објекта, ПВЦ цеви "halogen free" Ø 

16мм, за хоризонтални и делимично вертикални 

инсталациони вод ТК кабла РЕК ормана до ММК и 

до ТК утичница,  комплет, набавка, испорука и 

уградња...                      

  

Набавка, испорука и уградња  
м. 180,0         

4. Испорука ситног инсталационог материјала 

(обујмице, уводнице, изолир трака, типлови и сличан 

материјал                       

  

  

Набавка, испорука и уградња  
пауш. 1,0         

В.  УКУПНО  ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     

Г.   КДС И ТВ ИНСТАЛАЦИЈА   

 НАПОМЕНА: Електроенергетско напајање 

разводног ормана КДС и ТВ инсталација је 

предмет пројекта електроенергетских 

инсталација. 

  Разводни ормани 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

разводног ормана КДС и ТВ инсталација, по 

просторији обезбеђења, RO-KDS и RO-TV, 

РАЗВОДНИ ОРМАН КДС И ТВ ИНСТАЛАЦИЈА, 

ДИМЕНЗИЈА 400x500x370mm, ВИСИНА 

МОНТАЖЕ 1.2m 

  

  

Набавка, испорука и уградња  
ком. 2,0         

  НАПОМЕНА: Мултимедијална кутија ММК, за 

КДС и ТВ инсталације је предмет позиције Б.2 

  

  Кабловска инсталација 

2. Испорука материјала, монтажа и повезивање КДС и 

ТВ инсталација по просторијама објекта, до КДС 

утичнице F конекције. RF75+SAT/TV/koax/ типа 

RG59 Coaxial Cable Trishielded PVC: 

0.80CCS+3.7FPE+AL Foil+64/0.12AL Wire+Double 

AL ПРОСЕЧНЕ ДУЖИНЕ 20М, 9 F УТИЧНИЦА                          

  

Набавка, испорука и уградња 
м. 180,0         

  КДС и ТВ утичнице 

  

  Цеви и носачи каблова 

  НАПОМЕНА: Носачи каблова 

телекомуникационих инсталација од разводног 

ормана РО-КДС, мултимедијалне кутије ММК и 

ПНК регала су предмет позиција Б.15 

3. Испорука материјала, полагање и монтажа по 

просторијама објекта, ПВЦ цеви "halogen free" Ø 

16мм, за хоризонтални и делимично вертикални 

инсталациони вод ТВ кабла од ММК и до ТВ 

утичница,  комплет, набавка, испорука и уградња...                      
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Набавка, испорука и уградња  
м. 180,0         

4. Испорука ситног инсталационог материјала 

(обујмице, уводнице, изолир трака, типлови и сличан 

материјал                       

 

  

  

Набавка, испорука и уградња  
пауш. 1,0         

Г.  УКУПНО  КДС И ТВ ИНСТАЛАЦИЈА 
    

Д.   ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА   

  Разводни ормани 

  НАПОМЕНА: Разводни ормани видео интерфона, 

мултимедијална кутија ММК и РЕК орман 

инсталација видео интерфона је предмет позиција 

Б.2 и Б.8 

  Кабловска инсталација 

1. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

инсталација видео надзора од рек ормана до 

мултимедијалне кутије ММК и до спољних и 

унутрашњих јединица интерфона, по просторијама 

објекта, FTP cat.6 LSHF 10x2x0.6mm/кроз цев 

"halogen free" Ø 16mm, tip UC300 S24 2P PVC - 

testiran do 300MHz; Delta / EC & 3P sertifikovan, 1 

СПОЉНА ЈЕДИНИЦА ИНТЕРФОНА, 3 

УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕРФОНА, 

ДЕЛИМИЧНО ПО ПРОСТОРУ ДВОРИШТА И 

ДЕЛИМИЧНО ПО ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА, 

ПРОСЕЧНЕ ДУЖИНЕ 25М                 

 

        

  Набавка, испорука и уградња 

 
м. 100,0         
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  НАПОМЕНА: Електроенергетске инсталације 

напајања мултимедијане кутије ММК и РЕК 

ормана инсталација видео интерфона је предмет 

пројекта електроенергетских инсталација 

  

  Интерфонска опрема 

  НАПОМЕНА: Опрема инсталација видео 

интерфона мултимедијалне кутије ММК и РЕК 

орман је предмет позиција Б.7 и Б.8 

2. Позивни табло видео интерфона, DH-VTO6210B 

IP позивни табло са једним тастером осетљивим на 

додир, кућиште са IP65 заштитом, за спољашну 

монтажу. 

Уграђена колор камера 1 megapiksel, беле LED диоде, 

могућност отварања врата коришћењем Mifare 

картица, могућност отварања врата путем паметног 

мобилног телефона коришћењем апликација gDMSS 

Plus / iDMSS plus, web server, могућност остављања 

видео порука, могућност повезивања више 

унутрашњих јединица, двосмерна аудио 

комуникација, меморија 120MB, радни напон 

10~15VDC, димензије 154,2 x 114,2 x 43mm 

  

Набавка, испорука и уградња  
ком. 1,0         

  Цеви и носачи каблова 

  

  НАПОМЕНА: Носачи каблова инсталација видео 

интерфона од мултимедијалне кутије ММК до 

спољних и унутрашњих јединица видео 

интерфона, ПНК регала су предмет позиција Б.15 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Испорука материјала, полагање и монтажа по 

просторијама објекта, ПВЦ цеви "halogen free" Ø 

16мм, за хоризонтални и делимично вертикални 

инсталациони вод ТК кабла од РЕК ормана до ММК 

и до СЈИ и УЈИ,  комплет, набавка, испорука и 

уградња...                      

  

  

Набавка, испорука и уградња  
м. 100,0         

4. Испорука ситног инсталационог материјала 

(обујмице, уводнице, изолир трака, типлови и сличан 

материјал                       

  

  

Набавка, испорука и уградња  
пауш. 1,0         

Д.  УКУПНО  ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА     

Ђ.   ИНСТАЛАЦИЈА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА  

  Разводни ормани 

  НАПОМЕНА: Разводни ормани за контроле 

приступа, мултимедијална кутија ММК и РЕК 

орман инсталација контроле приступа је предмет 

позиција Б.2 и Б.8 

1. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

разводног ормана AC - X, разводне кутије за смештај 

и развод, РАЗВОДНА КУТИЈА СИСТЕМА 

КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА 

СПОЉНА МОНТАЖА, ИП 65,УНУТРАШЊА ИП 

43, ПОЗИЦИЈЕ КОД УЛАЗНИХ КАПИЈЕ И 

УЛАЗНИХ ВРАТА ОБЈЕКТА. МОНТАЖА НА 

ВИСИНИ 2.2М. 

  

Набавка, испорука и уградња  
ком. 5,0         
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Кабловска инсталација 

  

2. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

инсталација контроле приступа од рек ормана до 

мултимедијалне кутије ММК и до разводних кутија 

AC-X, по просторијама објекта, FTP cat.6 LSHF 

10x2x0.6mm/кроз цев "halogen free" Ø 16mm, tip 

UC300 S24 2P PVC - testiran do 300MHz; Delta / EC & 

3P sertifikovan, 3 СПОЉНE РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ, 2 

УНУТРАШЊЕ РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ, ДЕЛИМИЧНО 

ПО ПРОСТОРУ ДВОРИШТА И ДЕЛИМИЧНО ПО 

ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА, ПРОСЕЧНЕ ДУЖИНЕ 

30М                        

  

Набавка, испорука и уградња 
м. 150,0         

3. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

инсталација контроле приступа од разводних кутија 

AC-X до читача бесконтактних картица, по 

просторијама објекта, FTP cat.6 LSHF 

3x2x0.6mm/кроз цев "halogen free" Ø 16mm, tip 

UC300 S24 2P PVC - testiran do 300MHz; Delta / EC & 

3P sertifikovan, 5 РАЗВОДНИХ КУТИЈА, 

ПРОСЕЧНЕ ДУЖИНЕ 10М                        

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 50,0         

4. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

инсталација контроле приступа од разводних кутија 

AC-X до електричног прихватника и браве, 

магнетног деблокатора врата по просторијама 

објекта, FTP cat.6 LSHF 2x2x0.6mm/кроз цев "halogen 

free" Ø 16mm, tip UC300 S24 2P PVC - testiran do 

300MHz; Delta / EC & 3P sertifikovan, 5 РАЗВОДНИХ 

КУТИЈА, ПРОСЕЧНЕ ДУЖИНЕ 20М                        

   

  
Набавка, испорука и уградња м. 100,0         
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Испорука материјала, монтажа и пуштаље у рад 

инсталација контроле приступа од разводних кутија 

AC-X до рекс тастера по просторијама објекта, 

LiHCH 2x1 mm², 5 РАЗВОДНИХ КУТИЈА, 

ПРОСЕЧНЕ ДУЖИНЕ 10М                        

  

  
Набавка, испорука и уградња м. 50,0         

  НАПОМЕНА: Електроенергетске инсталације 

напајања мултимедијане кутије ММК и РЕК 

ормана инсталација видео интерфона је предмет 

пројекта електроенергетских инсталација 

  

  
Опрема контроле приступа 

  НАПОМЕНА: Опрема инсталација контроле 

приступа мултимедијалне кутије ММК и РЕК 

орман је предмет позиција Б.7 и Б.8 

  
Цеви и носачи каблова 

  НАПОМЕНА: Носачи каблова инсталација 

контроле приступа од мултимедијалне кутије 

ММК до спољних и унутрашњих јединица 

контроле приступа, ПНК регала су предмет 

позиција Б.15 

6. Испорука материјала, полагање и монтажа по 

просторијама објекта, ПВЦ цеви "halogen free" Ø 

16мм, за хоризонтални и делимично вертикални 

инсталациони вод ТК кабла од РЕК ормана до 

разводних кутија AC-X и елемената контроле 

приступа,  комплет, набавка, испорука и уградња...                      

  
Набавка, испорука и уградња  

м. 350,0         
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

Редни 

број Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол.  

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Испорука ситног инсталационог материјала 

(обујмице, уводнице, изолир трака, типлови и сличан 

материјал                       

  

  
Набавка, испорука и уградња  

пауш. 1,0         

Ђ.  УКУПНО  ИНСТАЛАЦИЈА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА: 

  
    

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Редни 

број 
Врста радова Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом 

А.  ДЕМОНТАЖА    

Б.  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 

ИНСТАЛАЦИЈА  
  

 

В.  ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА     

Г.  КДС И ТВ ИНСТАЛАЦИЈА     

Д.   ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО ИНТЕРФОНА    

Ђ.  
 ИНСТАЛАЦИЈА КОНТРОЛЕ 

ПРИСТУПА 
  

 

УКУПНО:   
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

 

Д МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 
редни 

број 
Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

  

 Јед.цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A. РАДИЈАТОРСКО И ПОДНО ГРЕЈАЊЕ 

  

А1. Испорука и монтажа колектора топле 

воде у спратним орманима према 

графичкој документацији. Колекторе 

испоручити предфабриковане са 

вентилом који омогућава затварање 

сваког грејног круга појединачно. 

Предмет испоруке и монтаже је разделник 

+ сабирник= комплет. Tакође испоручити 

и "Т" комад у комплету са славином за 

пражњење са капом и ланцем и 

аутоматским одзрачним лончетом за 

уградњу у спратним орманима NP6 

  DN25 са шест прикључака за подно 

грејање купатила на спрату 
комплет 1         

А2. Испорука и монтажа узидног ормана са 

бравицом за закључавање за смештај 

разделника и сабирника. Димензије 

ормана: 

  

  
800x450x110 ком 2         

А3. Испорука и монтажа лоптастих славина за 

уградњу у спратним орманима NP6:   

  
DN25 ком 2         

А4. Испорука и монтажа тврдог профилисаног 

стиропора, као подлогу подном грејању тип 

као "p 23 VARIO 0.96 Rehau" 
  

  
  м2 35,0         
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Управа за заједничке послове републичких органа  
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редни 

број 
Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

  

 Јед.цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А5. Испорука и монтажа циркулационе пумпе 

за подно грејање и монтажу на 

разделнику топле воде у топлотној 

подстаници. Grundfoss UPS 32-60 

  

   

ком 1         

А6. Испорука и монтажа ивичне изолационе 

траке за подно грејање 
м 75,0         

А7. Испорука и монтажа Pex цеви од 

умреженох полиетилена производ 

HENCO у котуру са пластичном 

заштитом за подно грејање купатила на 

спрату. 

 

  
Ø  16,0 x 1,0 м 300,0         

А8. Испорука и монтажа трокраког вентила за 

регулацију рада подног грејања производ 

HERZ KALIS TS-RD са термоглавом и 

сондом температуре 

   
  ком 1         

А9. Испорука и монтажа разделника и 

сабирника пречника фи139.7 и дужине 

1000мм са четири прикључка у складу са 

графичком документацијом. 

   
  ком 2         

А10. Монтажа елемената топлотне подстанице 

који су демонтирани и првој фази 

извођења радова. Ценом обухватити 

монтажу комплет секундарног дела, 

монтажу измењивача и повезивање са 

примарним делом топлотне подстанице 

  

  

  

  

  

  

  
  комплет 1         
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 
Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

  

 Јед.цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A.  УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ 

   
  

В. ХЛАЂЕЊЕ И ГРЕЈАЊЕ ВАЗДУХА 
  

В1. Разделни елемент рачва MITSUBISHI 

ELECTRIC 

  MSDD-50ARE-E 
ком 1         

В2. Спољашња компресорска јединица, 

мултисплит , компактне изведбе са 

инвертерским компресором. Ваздушно 

хлађена. Уређај је компактне изведбе 

са свим унутрашњим цевним 

прикључцима за медијум и 

електричним ожичењем безбедносном и 

функцијском микропроцесорском 

аутоматиком, укључено са 

инструментима за надзор и контролу 

деловања. 

Аутоматска регулација је 

микропроцесорска, програмска, са 

регулацијом сваке унутрашње јединице 

и посебним режимом рада. Садржи 

аутоматски сензор за спречавање 

замрзавања испаривача. 

EUROVENT СЕРТИФИКАТ. 

  

  

  

  

  

  

  PUМY-P200YKM 
ком 1         

В3. Испорука и монтажа дистрибутивне 

кутије мултисплит система за хлађење 

подрума (изоловане изолацијом са 

парном браном) са                                                                        

   PAC-MK32BC 
ком 2         
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редни 

број 
Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

  

 Јед.цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В4. Бакарне цеви, предизоловане 

(изоловане изолацијом са парном 

браном) са фазонским комадима и 

материјалом за варење, заптивним и 

материјалом за вешање и за сечење 

према  VDI 2035, DIN 18380                                                                       

  

  

  

  

  

  

  Cu 6,35                     
m 52,0         

  Cu 9,52                     
m 50,0         

  Cu 12,7   
m 38,0         

  Cu 15,88        
m 25,0         

  Cu 18 
m 28,0         

В5. Испорука и монтажа носча спољашњих 

јединица, Носачи израђени од 

профилисаног челика, заштићеног од 

корозије.   

    
кг 85,0         

В6. Испорука и монтажа електро и 

сигналних каблова за повезивање 

спољашњих и унутрашњих јединица   

  0,75 mm
2
×3 сирмовани кабл 

m 150,0         

  1,5 mm
2
×3 сирмовани кабл 

m 45,0         

В7. Пластичне ППР цеви за израду 

кондензата   

  DN 25 
m 45,0         

  DN 32 
m 32,0         
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Београд, Немањина 22-26; ОП 122/2018 

 

редни 

број 
Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

  

 Јед.цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В8. Пуњење система 

  
   - вакуумирање система 

 - пуњење система фреоном 
  

kg 10,0         

В.  УКУПНО ХЛАЂЕЊЕ  

   
  

Г. ВЕНТИЛАЦИЈА 

  
Г1. Испорука и монтажа решетки за 

избацивање са квадратним ламелама од 

алуминијума са свим материјалом 

потребним за монтажу. 

  
300x300 tip OR-KL, proizvođač Rading ком 1         

  
440x740 tip OR-KL, proizvođač Rading ком 1         

Г2. Испорука и монтажа решетки за 

убацивање дворедна са регулатором 

протока од алуминијума са свим 

материјалом потребним за монтажу. 

   
440x740 tip DR2-V, proizvođač Rading ком 1         

Г3. Испорука и монтажа округлих "PV" 

вентила металних димензија фи100 

     
ком 9         

Г4. Испорука и монтажа каналског електро 

грејача снаге 3 kW. Тростепени 3x1kW. 

Рам- кућиште израђено од поцинкованог 

лима, електро-грејач се састоји од глатких 

цеви савијених у облику слова У и 

уграђених у рам. Кутија са клемама за 

прикључење грејача на напон налази се 

споља на кућишту и снабдевена је 

  

  

ком 1         
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Управа за заједничке послове републичких органа  
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редни 

број 
Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

  

 Јед.цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

завртњевима за притезање и осигурање 

контаката уелектричном смислу. Електро-

грејач се угађује између канала 

прирубничким спојем, прирубнице су 30 

мм.   Пратећа аутоматика за вођење 

грејача:                                          - 

Гранични биметални термостат са 

каналским температурним сензором тип: 

GT                                                                             

- Дигитални термоконтролер (монтира се 

у орман) са каналским (просторним) 

температурским сензором за тростепено 

укључење тип: ТC-KT3.                                                                                     

- Диференцијални пресостат, тип: 

PS300B, опсег подешавања 30-300 Pa 

  

Г5. Испорука и монтажа решетки за 

избацивање ваздуха са квадратним 

ламелама од алуминијума са свим 

материјалом потребним за монтажу. 

Решетка је са регулатором протока 440-

740 тип OR-KL произвођач Радинг или  

„одговарајуће“. 

  

   

ком 1         

Г.  УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА     

Д. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ   

Д1. Припремни   радови: упознавање   са 

објектом, размеравање и обележавање, 

транспорт алата, организовање  

градилишта и упознавање са техничком 

документацијом. 

паушал 

1         

Д2. Завршни радови: пробна испитивања, 

регулација, пробни погон инсталације у 
паушал 

1         
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редни 

број 
Врста и опис радова 

  

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

  

 Јед.цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

трајању од 7 (седам) дана, израда 

упутства за руковање и одржавање 

инсталације у три примерка, обележавање 

елемената инсталације, рашчишћавање 

градилишта и примопредаја радова. 

Д. УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ     

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

редни 

број 

Врста радова 

  
Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом 

А.  РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ   
 

В. ХЛАЂЕЊЕ   
 

Г. ВЕНТИЛАЦИЈА   
 

Д. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ   
 

УКУПНО  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВИЛЕ У УЛ. КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 75 (2. ФАЗА) 

редни 

број Врста и опис радова 

  

Укупна цена без ПДВ-а 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

А.  АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ    

Б. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ    

В. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

Г. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

Д. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

 УКУПНО:     

 
 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ 

 

 
ГАРАНЦИЈА   

 

 

 

 
  Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему је ________месеци. 

                                                        (уписати понуђени рок гаранције) 

                                                                           

 

 

                           Гаранција не може бити краћа од 24 месеца. 

 
 

 

 

                        
 

  

 

 М.П. Потпис овлашћеног лица 
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VII 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,  

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Београд, Немањина 22-26 

  

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 

22-26, ПИБ 102199617, матични број  07001401, ЈБКЈС 41100, 

коју заступа Дејан Јонић, директор (у даљем тексту: 

Наручилац) и 

  

2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Извођач радова) 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 

понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 

понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/2012, 14/2015и 68/2015) у даљем тексту: ЗЈН, спровео отворени поступак јавне 

набавке број 122/2018, чији је предмет извођење радова на реконструкцији виле у Улици кнеза 

Александра Карађорђевића број 75 (II фаза) - капитални пројекат 

 - да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 

преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 

 - да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 

доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на реконструкцији виле у Улици кнеза 

Александра Карађорђевића број 75 (II фаза) - капитални пројекат 

 - да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору 

делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

 Предмет Уговора је извођење радова на реконструкцији виле у Улици кнеза 

Александра Карађорђевића број 75 (II фаза) - капитални пројекат и то:  

  

(спецификација ће бити преузета из понуде)  

 

Члан 2. 

 

 Укупно уговорена цена износи (попуњава наручилац) динара без ПДВ-а. 
  

 Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.  

 У цену радова урачуната је набавка, транспорт, утовар – истовар  материјала и 

опреме, уградња на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, као и 

прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење 

градилишта. Такође, у цену су урачуната и сва потребна мерења, штеловања и пуштања у рад 

система и опреме, сви захтеви из спецификације, као и одржавање и редован сервис уграђене 

опреме у гарантном року. 

 

Члан 3. 

 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене.                                         

Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања 

привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.  

 Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи 

број и датум закљученог Уговора о извођењу радова. 

 У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у 

року од 30 дана, од дана испостављања привремене односно окончане ситуације 

оверене од стране надзорног органа Наручиоца. 

  Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, 

грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова. 

 Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да 

садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова. 
 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 4. 

 

 Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, предао Наручиоцу као 

средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од дана истека рока 

важности Уговора. 

 Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив, 

без приговора и саставни је део овог уговора. 
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Члан 5.  
 

 Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави 

Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 50% од 

уговорене цене, са ПДВ-ом. 

 Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних 

обавеза. 

 Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, 

без приговора. 

 Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања. 
 

 

 

Члан 6. 
 

 Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда 

наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана 

дуже од истека гарантног рока. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА 

 Члан 7. 

 

 Извођач радова је доставио важећу Полису осигурања од одговорности из 

делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном 

штетном догађају. 

 Извођач радова је дужан да обезбеди важност полисе осигурања за све време 

важења закљученог уговора. 

 

Члан 8. 

 

 Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 

неиспуњења уговорних обавеза. 

 

 

ВИШАК РАДОВА 

Члан 9. 

 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист  

СФРЈ бр. 18/77“),  Извођач радова  је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у 

грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом 

вишку радова. 

 По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране 

стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна 

вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.  

  Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из члана 1. Уговора за 

које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве. 

 Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак 

радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће 

утицати на продужетак рока завршетка радова. 
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МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

            Члан 10. 

 

 Место извођења радова је вила у улици Кнеза Александра Карађорђевића број 

75, у Београду. 

 Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за 

време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време 

извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код 

Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу 

градилишта.  

 Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 

стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла. 

 Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да 

именује вршиоцe стручног надзора и  о томе писмено извести извођача радова. 

 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

            Члан 11. 

 

 Извођач радова  је дужан да изведе радове у року који не може бити дужи од 

120 дана, од дана увођења у посао/уплате аванса. 

 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 12. 

  

 Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је (биће преузето из 

понуде) месеци.  

  Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова. 

 

 

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 

 

Члан 13. 

 

 Извођач радова је дужан е да у року од 3 дана, од дана закључења уговора, 
достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила 

ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, 

ради безбедносне провере. 

 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 14. 

 

 Извођач радова је дужан да приликом извођења радова који су предмет овог 

уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и 

здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015). 
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
 

Члан 15. 
 

 Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет 

изведених радова, уграђеног материјала и опреме. 

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених 

радова, уграђеног матријала и опреме, извођач радова мора исте отклонити најкасније у року 

од десет дана, од дана сачињавања записника о рекламацији,  у супротном Наручилац задржава 

право да раскине уговор. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство 

финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама 

уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Деана Власак, контакт телефон: 

064/8167-381.  

 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 
 

Члан 16. 

 

 Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве 

све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити 

злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је 

саставни део Уговора. 

 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 17. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

 О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити 

другу уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду Уговора. 

  

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 

Члан 18.  

 

 Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани 

начин. 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 19.  

 

 Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној 

набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за 

то постоје оправдани разлози. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 20. 
 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

Члан 21.  
 

 Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на 

било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 
 

 

Члан 22. 
 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 
 
 

Члан 23. 
 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 

уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  
 
 

Члан 24. 
 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

 М.П. - потпис - 

Дејан Јонић, директор                                           директор 
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IX 

 

ОБРАЗАЦ  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

припремања понуде. 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН понуђачу надокнадити трошкове 

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

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 

 

 

 

 

 

Напомена:  У случају потребе табелу копирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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IX 
 

 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 
 

 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити 

потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понулђача и 

оверена печатом. 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: ____________ 

  

 

 

 

 

 
 

 

ир/сјс 

 
 

 


