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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012 ,14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: Закон), члана 2. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
03-113-1 од 11.03.2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну 
набавку број  03-114-1  од 11.03.2016.  године припремљена је  
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
за отворени поступак јавне набавке радова – Изградња затвореног базена са 
доградњом соба у објекту „Голија“ на Златибору ЈН бр. 02/2016 
Број јавне набавке за 2016.годину : ЈН 02/2016 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Наручилац: 
Установа дечије одмаралиште „Златибор“  Ужице , 
Ул.Косовска 2а 
Врста наручиоца  Установа 
Скраћени назив : УДО „Златибор“ 
Седиште и адреса:  
Ул. Косовска 2а, 31000 Ужице 
Интернет страница наручиоца: 
www.dеcije-odmaraliste.com  
Шифра претежне делатности:  
5520 
Матични број : 07279841 
ПИБ: 101505036 
Текући рачун: 205-14897-17 
Врста поступка: отворени поступак 
Предмет јавне набавке радова – Изградња затвореног базена и надоградња 
соба  Дечијег одмаралишта “Голија“ на Златибору  
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора 
о јавној набавци 
Контакт особа Радмила Дабић: у току радне недеље од 07.30 h до 15 h,  
E-mail udozlatibor@mts.rs факс: 031/520-088 
 
Особа за контакт приликом обиласка објекта Радован Јојић  031/841-822 
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Опис предметне набавке: 
Изградња затвореног базена са  доградњом соба одмаралишта “Голија” на 
Златибору  
Ознака и назив из општег речника набавке:  
45200000 – грађевински радови  на изградњи соба 
45212212 –радови на изградњи базена за пливање 
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
јавне набавке. 
3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена 
Понуда мора бити сачињена на српском језику.  
Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у 
потпуности, за све елементе који се траже у конкурсној документацији. 
Наручилац ће водити поступак на српском језику. 
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну окументацију и 
обрасце попуне према приложеним упутствима. 
Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације. 
Страни подносилац понуде може за доказе из Упутства како се доказује 
испуњеност услова из чл. 75. Закона и конкурсне документације, доставити 
оригиналеили фотокопије на матерњем језику, праћене овереним преводом 
на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
3.2. Подношење понуде  
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним 
набавкама, ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
подзаконским актима, позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној  
кутији или коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда са 
сигурношћу може закључити да се отвара први пут. 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса и 
телефона. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу наручиоца: Установа дечије одмаралиште 
„Златибор“ 31000 Ужице, Косовска 2а, са назнаком: “Понуда за јавну 
набавку радова – Изградња затвореног базена са доградњом соба Дечијег 
одмаралишта “Голија” на Златибору , број ЈН 02/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” 
Понуда се подноси у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки.  
Позив је објављен на Порталу  дана 15.03.2016. 
 Рок за подношење понуда је 15.04.2016. године до 10.00 часова. 
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, 
без обзира на начин достављања, до 15.04.2016.године до 10.00 часова 
                                                           
3.3 Пријем понуда 
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда,односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде 
могу подносити, сматраће се неблаговременом и наручилац ће је по 
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено. 
3.4 Отварање понуда  
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси Наручиоца 
дана 15.04.2016. године са почетком у 13.00 часова. 
 
3.5 Варијанте понуде 
Није дозвољено подношење понуде с варијантама. 
 
3.6 Важење понуде 
Понуда важи 60дана од дана отварања . 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуда не може 
мењати понуду. 
 
 3.7 .Трошкови припреме и подношења понуде 

Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво  
Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова 
припреме понуде који је саставни део конкурсне документације. Ако 
поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 
Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади поменуте трошкове, 
под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди. 
3.8. Измене, допуне и опозив понуде 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која 
документа накнадно доставља. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу : 
Установа дечије одмаралиште „Златибор“, Ужице, Косовска 2а 
са назнаком:„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња затвореног 
базена са доградњом соба Дечијег одмаралишта “Голија” на Златибору ,број 
ЈН 02/2016 – не отварати“ или „Допуна понуде за јавну набавку радова –  
Изградња затвореног базена са доградљом соба  Дечијег одмаралишта 
“Голија” на Златибору ,број ЈН 02/2016 – не отварати“ или „Опозив понуде за 
јавну набавку радова – Изградња затвореног базена и дограња соба Дечијег 
одмаралишта “Голија” на Златибору, број ЈН02/2016– не отварати“ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња затвореног 
базена са доградњом соба  Дечијег одмаралишта “Голија” на Златибору ,број 
ЈН 02/2016 – не отварати“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
3.9. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. У 
обрасцу понуде (поглавље 4 ), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду,односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
3.10. Учешће подизвођача 
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у  
обрасцу понуд е (поглавље 4.) наведе да ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу (који не може бити већи од 50%), као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци. 
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Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.  
 
3.11. Подношење заједничке понуде 
Понуду може поднети група понуђача, у том случају саставни део заједничке 
понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 
члана 81. став 4. Закона и то :  
податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  опис 
послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
3.12. Начин, рок и услови плаћања 

Плаћање не може бити у року краћем од 15 дана, ни дужем од 45 дана 
од дана службеног пријема фактуре – а на основу привремене ситуације 
испостављене последњи дан у месецу или окончане ситуације, оверене од 
стране надлежног органа. 

Понуда којом се захтева рок плаћања ван наведеног интервала 
ће се сматрати условљавајућом и неће се разматрати. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс. 

3.13. Рок и начин извођења радова 
Извођач радова је дужан да у року од 90 календарских дана од дана увођења 
у посао изведе радове . 
 
3.14. Гарантни рок: 
Гарантни рок је 2 године од дана примопредаје радова. 
3.15. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 
понуди . Цена мора да буде исказана у динарима са и без пореза на додату 
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке,с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена 
без пореза на додату вредност.Цена је фиксна и не може се мењати. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона.  
 
 3.16 . Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави  банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде,  а   изјаву банке у вези банкарске гаранције, понуђачи достављају: 
- за отклањање грешака у гарантном року, и изјаву банке у вези банкарске 
гаранције за добро извршење посла, из одељка 8 и 9 конкурсне 
документације. Банке понуђачима морају дати са датумом, потписом и 
печатом у тексту из конкурсне документације, на обрасцу банке или обрасцу 
из конкурсне документације. 
 
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да Наручиоцу 
достави банкарску гаранцију у тренутку закључења уговора - за  добро 
извршење посла ,  а од тренутка примопредаје предмета уговора достави 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
Као гаранција за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да уз своју 
понуду доставе неопозиву ,  безусловну  и  плативу  „на  први  позив“ 
банкарску  гаранцију  у  висини  10% вредности  уговора ,   
Ова гаранција  се активира уколико изабрани понуђач одустане од 
закључења уговора или га не закључи у предвиђеном року од 8 дана од 
истека рока за подношење захтева за заштиту права 

Понуђачима који не буду изабрани средство обезбеђења биће враћено 
одмах по потписивању уговора са изабраним понуђачем . 

Средство финансијског обезбеђења приложено уз изабрану понуду 
Наручилац враћа Понуђачу по истеку уговора - испуњењу уговорених 
обавеза. 

Понуде са неисправним средством финансијаког обезбеђења неће  се 
узимати у разматрање. 

Ако изабрани понуђач има негативну референцу за предмет јавне 
набавке који није истоврсан, приликом закључења Уговора доставиће 
гаранцију пословне банке на износ од 15% вредности уговора без 
урачунатог ПДВ, са роком важности 30 дана дужим од рока трајања уговора. 
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3.17. Начин означавања поверљивих података из понуде 
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 у понуди. ННаручилац ће као поверљиве третирати 
податке у понуди који су садржани у документима који су означени као 
такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „поверљиво“ као и 
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Уколико се 
поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном 
бојом поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 
поверљивост података који нису означени на поменути начин.Наручилац ће 
одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну име понуђача, као и поднете 
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 3.18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 
да укаже наручиоцу и на евентуално уочене едостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење                    

понуда, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07.30 
часова до 15 часова, са назнаком – захтев за додатним информацијем или 
појашњењима конкурсне документације, ЈН број 02/2016  Изградња 
затвореног базена и доградња соба  Дечијег одмаралишта “Голија” на 
Златибору , путем факса 031 – 520-088, путем електронске поште на  
 e -mail  адресу udozlatibor@mts.rs или путем поште на адресу улица Косовска 
2а  31000 Ужице.                                                
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Уколико је понуђач благовремено захтевао додатне информације и 
појашњење конкурсне документације, Наручилац је дужан да у року од три 



дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
Комуникација у вези са додатним информацијама и појашњењима врши се на 
начин одређен чланом 20 ЗЈН. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
3.19. Измене и допуне конкурсне документације 
Наручилац задражава право да током рока за достављање понуда измени или 
допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне Наручилац ће 
објавити на Порталу јавних набавки. 
Свака измена или допуна конкурсне документације представљаће саставни 
део конкурсне документације и биће објављана на Порталу јавних набавки. 
Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или 
мање дана пре истека рока за достављање понуда, Наручилац ће продужити 
рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужетку рока за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
3.20. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола 
код понуђача односно његовог подизвођача. 
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача,односно његовог подизвођача, као и да изврши исправке рачунских 
грешака, у свему како је предвиђено чланом 93.Закона. 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је 
потребно извршити контролу ( увид ) код понуђача, Наручилац ће понуђачу 
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача.                                                           
Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца у току разматрања понуда, 
пруже додатна објашњења, односно поднесу тражена документа, при чему 
није дозвољена било каква промена која би неприхватљиву понуду учинила  
 прихватљивом. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку      
отварања понуда.                                              
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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. 
3.21.  Критеријум за оцењивање и доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
“Најнижа понуђена цена”. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе 
укупну цену без ПДВ-а, припадајући ПДВ-е и укупну цену са ПДВ-ом.  
Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу говора у 
ситуацији када постоје две понуде са истом понуђеном ценом као 
најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који је  поднео понуду са 
краћим роком извођења радова.. 
Наручилац може да одбије понууду због неуобичајено ниске цене, у том 
случају ће поступити на основу члана 92. Закона о јавним набавкама. 
3.22.Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда 
Наручилац ће разматрати само оне понуде које су благовремене и које 
испуњавају услове из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све 
неприхватљиве понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из 
члана 106.Закона. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ негативне 
референце, сходно члану 82.Закона 
3.23. Обустава поступка 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора, или из објективних и доказивих разлога, који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком, због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке                                
писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство 
о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке. 
3.24. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених праве 
интелектуалне својине трећих лица чл.74.став 2. 
Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених    
 права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.                                                      
3.25. Обавезе понуђача по чл. 75. ст. 2. ЗЈН Понуђач, подизвођачи и сви 
чланови групе су дужни да у понуди изричито наведу да  су поштовали 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
Образац изјаве дат је у конкурсној документацији. 
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3.26. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту 
права са упутством о уплати таксе из члана 156. Закона Захтев за заштиту 
права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице који има нтерес за доделу уговора, и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља факсом на број 031 -520-088 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико овим Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштитум права, које садржи податке из прилога 3Љ. Уколико 
наручилац одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтеваза заштиту права, дужан је да у обавештењу о поднетом захтеву за 
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне абавке.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 
2.овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. Утом случају подношења захтева за заштиту                        
права долази до застоја рока за подношење понуда. 
Након доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети                              
одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може 
закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву 
за заштиту права.                                                      
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева 
из чл.149. става 3.и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 
приликом подношења претходног захтева. 
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси 
пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 
динара. Уколико се зсхтев за заштиту права подноси након отварања понуда 
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, понуђач је 
дужан да уплати таксу од 120.000,00 динара. Број жиро рачуна за уплату 
таксе: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153,позив на број 97 ______(зависи 
од општине где се уплаћује), 
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке 
на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: 
буџет Републике Србије. Поступак заштите права понуђача регулисан је 
одредбама чл. 138. - 167. Закона.  
 
3.27. Рок у којем ће уговор бити закључен 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права. 
Понуђач је у обавези да потписан уговор врати Наручиоцу у року од 5 дана 
од дана пријема. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може 
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у 
складу са чланом 112. Став 2. тачка 5) Закона.                                                      
 
3.28. Вишкови радова 
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. 
тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за 
њиховоизвођење без претходне писане сагласности наручиоца. 
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво 
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије 
количине превазилазе уговорене количине тих радова.                                                
У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 
5. Закона о јавним набавкама. 
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине 
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност 
наручиоца.  
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.   
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних 
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним 
јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, 
описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем 
на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема. 
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Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности 
Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране 
Стручног надзора. 
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач 
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако 
утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене 
вредности, по основном уговору и анексима уговора. 
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова 
неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 
3.29. Додатни радови (непредвиђени радови) 
У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова 
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може 
дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца. 
Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење 
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу 
места за извођење тих радова. 
Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну 
писану сагласност наручиоца.                                                         
 
По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од стране 
наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. 
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних 
(непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан      
да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење 
са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од 
дана пријема.                                                          
Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане 
сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати 
од стране Стручног надзора. 
Коначан преглед изведених додатних (непредвиђених радова), Извођач 
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако 
утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене 
вредности, по основном уговору и анексима уговора. 
У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. 
став1.тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним 
набавкама. 
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3.30. Повећање обима предмета набавке 
У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке, 
наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, 
при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из 
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 
У том случају наручилац ће поступити у складу са одредбама 36. Став 
1.тачка 5. Члана 36. Став 2. И члана 115. Став 5 Закона о јавним набавкама. 
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     4.                   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ              

понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
изградња затвореног базена са  догрдњом соба  ЈНМВ бр.2/2016  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт  

Електронска адреса понуђача (e-
mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде. 
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Б) ПОДАЦИ О  ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
Назив подизвођача  

Адреса   

Матични број   

Порески  број  (ПИБ):  

Име особе за контакт  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета који ће извршити 
подизвођач: 

 

Телефон  

Телефакс 

 

Број рачуна подизвођача и назив 
банке 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
 
 
Напомена: Подаци се попуњавају у случају наступања са 
подизвођачем. Уколико Понуђач наступа са више од једним 
подизвођачем, образац треба копирати и попунити за сваког од 
њих. 
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 В ) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 

1. Назив учесника у заједничкој 
понуди 

 

Адреса   

Матични број   

Порески  број  (ПИБ):  

Име особе за контакт  

Телефон   

телефакс  

Број рачуна и назив банке  

Лице овлашћено за потписиванје 
уговора  

 

Други законски заступници  

 
 
Напомена: Подаци се попуњавају за члана групе са којим Понуђач 
наступа подносећи заједничку понуду. Уколико групу чине више од 
два члана, образац треба копирати и попунити за сваког од чланова 
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 П О Н У Д А  

 
Понуђач: 
Понуда бр. _________________                  од ___________2016.год. 

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да 
радове – Изградња  затвореног базена са доградњом соба Дечијег 
одмаралишта “Голија” на Златибору у отвореном поступку ЈН број 02/2016 
извршимо  под следећим условима: 
 
 
Укупна цена (без ПДВ-а) 

 
Припадајући ПДВ у висини 20%

 
Укупна цена (са ПДВ-ом) 

 

 
______________________ 

 
         ______________________ 
 
        _______________________ 

 
Рок и начин плаћања               _______________ не дужи од 45 дана  
 
Рок извођења                           __________ 90 календарских дана од дана        
                                                                        увођења у посао 

Гарантни рок                          __________  2 године од дана примопредаје  
                                                                        радова 

Рок важења понуде               _________      60 дана од дана отварања понуде 
 

      Датум:   ___________                                    Потпис: _______________ 

 
       Понуђач                              П е ч а т:                         Подизвођач 
____________                                                             _________________ 
 

 
Образац понуде се попуњава, оверава печатом и потпистује чиме се 
потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени. 
Напомена: 
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде 
потписује и печатом оверава овлашћени члан групе који за то има писмено 
овлашћење осталих чланова групе, које овлашћење се обавезно прилаже 
понуди; 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде 
потписују и оверавају печатом и понуђач и подизвођач. 
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5. УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛ. 77 ЗАКОНА 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Ред 

Бр. 

Обавезни услови за 
учешће 

Доказивање испуњености услова 

Испуњеност 
услова 
понуђач 

попуњава са 
ДА или НЕ 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Да је регистрован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар. 

Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, одн. извод из 
регистра надлежног Привредног 
суда. 

 

Да он и његов законски 
заступник није осуђиван 
за неко од кривичних 
дела као члан 
организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за 
кривична дела против 
привреде, кривична дела 
против животне средине, 
кривично дело примања 
или давања мита, 
кривично дело преваре 

Доказ за правно лице: 

1.Извод из казнене евиденције, 
одн. уверење основног суда на 
чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, одн. 
седиште представништва или 
огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела из 
надлежности Основног и Вишег 
суда (кривична дела против 
привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, 
кривично дело преваре); 
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  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, 
одн. 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. 
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  Доказ за предузетнике: 

-Извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе 
МУП-а да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, 
кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 

Доказ за физичка лица: 

- Извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе 
МУП-а да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, 
кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
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3. Да је измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране 
државе кад има седиште 
на њеној територији. 

Доказ за правно лице / 
предузетнике / физичка лица: 

Уверења Пореске управе 
Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе, и уверења 
надлежне локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних 
прихода, или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације, 
не старија од два месеца пре 
отварања понуде. 

 

    

4. Да је поштовао обавезе 
које произилазе из 
важећих прописа о 
заштити на раду, 
запошљавању и 
условимарада, заштити 
животне средине, да 
понуђач гарантује да је 
ималац права 
интелектуалне својине 
као и да нема забрану 
обављања делатности 
која је на снази у време 
подношења понуде. 

 

Изјава дата под пуном моралном, 
материјалном и кривичном 
одговорношћу 
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Ред 

Бр. 
Додатни услови за учешће Доказивање испуњености услова 

 

 

1. 

Додатни услови: 
Да је понуђач у претходне три 
обрачунске године имао укупан 
приход 
већи од 120.000.000,00 динара са 
ПДВ-ом. 
 

Доказ за правно лице / предузетника / 
физичко лице: 

 Доказује се: 
Достављањем копије биланса успеха за 
претходне три обрачунске године или 
извештаја о бонитету за претходне 
три обрачунске године 

 

2. 

Додатни услови: 

Да располаже довољним 
кадровским капацитетом. 
одн.да има најмање 20 стално 
запослених, од којих  стално 
запослене инжењере са важећом 
лиценцом и то: за архитектуру 
400 или 401, за конструкцију 
410 или 411,  
електроинсталације слабе и 
јаке струје) 450,451 и 453;  за 
машинске инсталације 430 

Доказивање: 
Копија М обрасца (ПИО) или 
Уговор о раду запослених  инжењера и   
осталих радника  потребне струке. 
 
- фотокопија лиценце и потврда 
Инжењерске коморе Србије да је лиценца 
важећа 

3. Да располаже довољним 
техничким капацитетом: да 
понуђач поседује (власништво 
или лизинг) 1. Камион са 
дизалицом  носивост 10 тона и 
висине 10m ;(минимум) ; 

2. Два  моторна возила са радном 
корпом висине минимум 9 
метара  

 

 

 

Доказује се: 

- за поседовање у власништву   доставити 
картицу основних средстава. 

 

Копија саобраћајних  дозвола са читачем. 
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6. ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
Ред
Бр. 

Име и презиме Стручна 
квалификација

Радно место Укупно радно 
искуство (год.) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

м.п.            Одговорно лице 
 

Напомена:Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу. У прилогу доставити : 

- за лица у радном односу (на  неодређено време) фотокопија одговарајућег 

  М обрасца  (ПИО) или  уговор о раду за свако запослено лице; 
 
 
                                                              25-75 



 
 
 

7. ЛИСТА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

 
 

Врста возила
 
 

Марка/тип Носивост
 
Висина  

Год. 
производње 

1. Камион са дизалицом Кипер      

2. Моторно возило са 

радном корпом 2 ком 

     

          

 

 

 

 

м.п. Одговорно лице 

 

 

Напомена: 

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

У прилогу доставити копију важеђe саобраћајнe дозволе са читачем.Саобраћајна 
дозвола мора да гласи на правно лице-носиоца понуде или члана групе уколико 
Понуђач наступа испред групе, или на овлашћено лице Понуђача или неког од 
чланова групе.За средства која се користе на лизинг доставити и лизинг уговоре 

У супротном се квалификација неће признати. 

За поседовање у власништву или закупу  - доставити картицу основних средстава или 
уговор о закупу . 
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Напомена: 
- У случају да понуду подноси група понуђача, докази под тачком од 1 - 4 
достављају се за сваког учесника групе, док остале услове испуњавају 
заједно; 
Услов из члана 75. став 1. тачка 4 дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, докази од 1 - 3. 
достављају се и за подизвођача, а доказ из члана 75. став 1. тачка 4. Закона, за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
- Докази под тачкама 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.                                          
 
 Ако је понуђач доставио изјаву из чл.77.став 4 овог закона, наручилац је пре 
доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда 
оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од 
осталих понуђача. 
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или 
појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из 
других поступака јавних набавки код тог наручиоца. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1) Извод из 
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 
страници Агенција за привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ                      
одређен Законом или конкурсном  документацијом, ако понуђач наведе у 
понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру 
услова јавно  доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси 
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском 
облику.Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени 
докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
судокументи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
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. 
                                                        
Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави: 
- Образац понуде; 
- Образац изјаве о независној понуди; 
- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2. ЗЈН; 
- Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и 
конкурсне документације; 
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група 
понуђача – потписан и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача; 
- Образац изјаве у вези банкарске гаранције   за отклањање    грешака у   
   гарантном року; 
- Образац изјаве у вези  банкарске гаранције за добро извршење посла 
- Образац – потврда о обиласку локације 
- Образац – листа техничке опремљености 
- Образац – листа кадровске опремљености 
- Попуњен, оверен и потписан модел уговора; 
- Образац структуре понуђене цене; 
- Друге доказе које је наручилац захтевао конкурсном документацијом и 
изјаве понуђача 
Докази које понуђачи не морају да доставе: 
- Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР); 
- Образац трошкова припреме понуде. 
- Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова већ навођења у понуди 
интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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      8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 
за јавну набавку радова – Изградња затвореног базена са доградњом соба  
одмаралишта “Голија” на Златибору 
Изјављујемо 
 
(За: Установу дечије одмаралиште „Златибор“ из Ужица) 
 
Да ћемо понуђачу ____________________________________________ 
уколико у отвореном поступку јавне набавке - Изградња затвореног базена 
Дечијег одмаралишта “Голија” на Златибору , њему буде одлуком додељен 
уговор издати неопозиву, безусловну и плативу на „први позив“ банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од 
вредности уговора без ПДВ-а, и иста ће трајати 5 дана дуже од дана истека 
гарантног рока . 
 
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за 
јавну набавку број 02/2016. 
 
 
Датум,                                                                                              Потпис 
                                                     Печат                                       
 
   __________________                                       _________________ 
                                                  
                                        
 
Напомена: 
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан 
групе  понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање 
средстава обезбеђења. 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА 
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
за јавну набавку – Изградња затвореног базена Дечијег одмаралишта 
“Голија” на Златибору 
 
Изјављујемо 
 
(За: Установу дечије одмаралиште „Златибор“ из Ужица) 
 
Да ћемо понуђачу ____________________________________________ 
уколико у отвореном поступку јавне набавке - Изградња затвореног базена  
Дечијег одмаралишта “Голија” на Златибору , њему буде одлуком додељен 
уговор , издати неопозиву, безусловну и плативу на „први позив“ банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора 
без ПДВ-а, и иста ће трајати 5 дана дуже од дана примопредаје радова . 
 
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за 
јавну набавку број 02/2016 
 
 
  Датум,                                                                                                   Потпис 
 
                                                      Печат  
 
 
 
 
Напомена: 
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан 
групе понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање 
средстава обезбеђења 
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                                            10.  П О Т В Р Д А       

                                             о обиласку локацијe 
 

 

 

 

Потврђујем да је  , у својству овлашћеног  
 

лица Понуђача извршио дана ___у 
 

  часова обилазак локације извођења радова који су предмет  
 
јавне  набавке бр. 02/2016 ,  о чему је приложио ваљано пуномоћје. 
 

 

 

На Златибору,    
 

Овлашћено лице 
Наручиоца: 

 

                                                                                                                             

                                                                                    

 

Напомена: Пуномоћје оверено и потписано од стране Понуђача саставни 
је део Потврде 
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11.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА 
ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 
 
На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), понуђач 
 
__________________________________________________________________ 
                                               (навести назив понуђача) 
даје следећу 
 
 
                                                       И З Ј А В У 
 
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да ми није изречена мера забране обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде (члан 75 став 2. Закона) , за јавну 
набавку – Изградња затвореног базена и доградња соба  Дечијег одмаралишта 
“Голија” на Златибору , у отвореном поступку ЈН број 02/2016 
 
 
 
 
            Датум                                                                                Понуђач 
 
___________________                                                     ____________________ 
                                                    М.П 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Образац попуњава понуђач, сви подизвођачи, а уколико понуду подноси 
група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
(Образац фотокопирати) 
 
                                                      
 
 
 
 
 
                                                          32-75 



12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
На основу чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12 , 14/2015 и 68/2015) понуђач 
__________________________________________________________________ 
                                  (навести назив понуђача) 
даје следећу 
 
 
                                            И З Ј А В У 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима, за јавну набавку – Изградња затвореног базена са 
доградњом соба  Дечијег одмаралишта “Голија” на Златибору, у отвореном 
поступку ЈН број 02/2016 
 
 
        Датум                                                                               Понуђач 
________________                                                             _______________ 
                                                    МП 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. (Образац фотокопирати) 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 
Организација надлежна за заштиу конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује 
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82.став 1.тачка 2 ЗЈН. 
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13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ 
ПОЗИВА ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ИЗ КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Понуђач___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
за јавну набавку – Изградња затвореног базена са доградњом соба  Дечијег 
одмаралишта “Голија” на Златибору, у отвореном поступку ЈН број 02/2016 
даје 
 
И З Ј А В У 
 
да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за 
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и све услове 
наведене у конкурсној документацији под којима подноси своју понуду. 
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који 
не може бити контрадикторан овим условима . 
 
 
 
 
 
   Датум                                                                                             Понуђач 
 
_________________                       МП                                __________________ 
 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
(Образац фотокопирати) 
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14. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
За јавну набавку – Изградња затвореног базена  Дечијег одмаралишта 
“Голија” на Златибору , у отвореном поступку ЈН број 02/2016 
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде које се 
састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средстава 
обезбеђења. 
Ред.бр. 
 
Врста трошкова                                                                  Износ трошкова 
1 
_____________________________________________________________ 
2 
_____________________________________________________________ 
3 
_____________________________________________________________ 
4 
______________________________________________________________ 
Укупно динара:                                                                                   
____________________ 
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 је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу 
надокнади трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом 
у фактуре и друге релевантне доказе. 
Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац 
трошкова, припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставити захтев за 
накнаду трошкова.  
    Датум                                       МП                                          Понуђач 
_______________                                                                   _______________ 
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                                     15. МОДЕЛ УГОВОРА 
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери 
 
                                           МОДЕЛ УГОВОРА 
Изградња затвореног базена са доградњом соба Дечијег одмаралишта 
“Голија” на Златибору Ј.Н.бр.02/2016 
 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
 
Установе дечије одмаралиште „Златибор“ Ужице , Улица Косовска 2а 
(у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101505036, матични број 07279841, коју 
заступа директор Владан Цупарић, са једне стране 
и 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, 
матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун 
____________________________(у даљем тексту: Извођач), које заступа 
_________________________________, са друге стране. 
и са понуђачима из групе понуђача: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Извршилац наступа са подизвођачем/подизвођачима: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
На основу прихваћене понуде Извођача број _______, од______ дана 
_______2016. године и  Одлуке о додели уговора  број : ____________од 
_______2016. године , а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 
број 02/2016  по позиву за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 
набавки дана 15.03.2016.године, уговорне стране закључују овај уговор . 
 
                                                         Члан 1. 
Наручилац уступа, а Извођач радова прихвата обавезу да као најповољнији 
понуђач изабран у отвореном поступку јавне набавке, изведе радове – 
Изградња затвореног базена са доградњом соба Дечијег одмаралишта 
“Голија” на Златибору , ЈН бр. 02/2016. 
Извођењем радова из става 1. овог члана обухваћени су сви радови према 
количини и опису радова, конкурсној документацији Наручиоца и понуди 
Извођача радова. 
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                                                        Члан 2. 
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у 
свему према количини и опису радова, техничким прописима, нормативима и 
стандардима који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне 
документације Наручиоца, прихваћеној понуди Извођача радова и условима 
из овог уговора. 
 
                                                       Члан 3. 
Извођач радова ће радове који су предмет овог уговора изводити самостално 
без подизвођача – са подизвођачем и то: 
- __________________________ за __________________________ радове 
- __________________________ за __________________________ радове 
- __________________________ за _________________________   радове 
                    Понуђачи из групе понуђача су : 
- __________________________ за __________________________ радове 
- __________________________ за __________________________ радове 
- __________________________ за _______________ __________  радове 
 
 
                                                        Члан 4. 
На основу прихваћене понуде Извођача радова уговарачи утврђују да укупна 
вредност радова изградња затвореног базена са доградњом соба Дечијег 
одмаралишта “Голија” на Златибору , износи _____________________динара. 
Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова, 
као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом 
и понудом извођача радова бр.____________ од______.2016. године. 
Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и не 
могу се мењати. 
Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на 
основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова 
уз примену фиксних јединичних цена. 
У укупну вредност радова из става 1 овог члана урачунати су сви евентуални 
порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења 
радова, дође до промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране 
државних органа, Извођач радова има право да за тај износ коригује 
уговорену цену, о чему ће се закључити посебан анекс уз овај уговор. 
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                                               Члан 5. 
                  Наручилац се обавезује да: 
- одмах по закључењу уговора, а пре почетка радова извођачу радова преда 
техничку документацију за извођење радова 
- обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава 
обавезу плаћања у складу са уговором 
- врши надзор над извођењем радова из овог уговора преко овлашћеног 
надзорног органа 
- обезбеди технички преглед , да учествује у раду комисије за технички 
преглед и у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун 
-  изврши пријем радова по њиховом завршетку. 
                                                        

                                              Члан 6. 
 Извођач радова се обавезује да: 

Приложи као средство финансијског обезбеђења ‐ неопозиву,безусловну и 
плативу на „први позив“ банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
висини од 10% од вредности уговора, а која ће трајати 5 дана дуже од дана 
примопредаје радова. 
Од  тренутка примопредаје предмета уговора достави банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року у висини 5 % од вредности уговора без 
ПДВ-а, и иста ће трајати 5 дана дуже од дана истека гарантног рока. 
-  поступа по примедбама и захтевима Наручиоца по основу извршеног 
надзора и да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене 
недостатке и о томе писаним путем обавести Наручиоца 
-  на градилишту уредно води градилишну документацију-грађевински 
дневник и грађевинску књигу  
- да обезбеди присуство и учешће својих представника у раду комисије за 
технички преглед објекта 
- да отклони све недостатке по примедбама комисије за технички преглед у 
остављеном року 
- да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова 
- да отклони све недостатке комисије за примопредају и коначни обрачун 
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                                                    Члан 7. 
Наручилац ће плаћање изведених радова по овом уговору извршити у року од 
45 дана на основу испоставњене фактуре, односно  на основу испостављених 
и оверених месечних ситуација и окончане ситуације, у року од 15 дана од 
дана пријема ситуације оверене од стране стручног надзорног органа. 
 Окончану ситуацију извођач подноси по извршеном техничком 
прегледу и потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном 
обрачуну. 
 
                                                      Члан 8. 
Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року од 
90 календарских дана од дана увођења у посао. 
Датум увођења у посао констатују овлашћени представници уговорача када 
Наручилац упути посебно обавештење извођачу што се констатује и у 
грађевинском дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог 
уговора. 
Динамику извођења радова сачиниће извођач радова пре почетка извођења 
радова,  уз сагласност Наручиоца. 
Извођач је дужан да се придржава динамике извођења радова, а у случају 
значајних одступања која доводе у сумњу могућност извођача да заврши 
изградњу објекта, Наручилац може раскинути овај уговор. 

  
                                                     Члан 9. 
Наручилац ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални 
стручно- технички надзор преко овлашћеног надзорног органа одговарајуће 
струке и на тај начин контролисати извођење радова, рокове, употребљен 
материјал и опрему, квалитет радова и све друге околности у складу са 
Законом о планирању и изградњи, конкурсном документацијом и овим 
уговором. 
Наручилац ће писаним путем обавестити  Извођача радова о именовању 
надзорног органа у року од 5 дана од дана закључења уговора. 
Извођач радова ће у року од 5 дана по закључењу уговора писаним путем 
одредити одговорне руководиоце радова и о томе обавестити Наручиоца. 
                                                      
                                                   Члан 10. 
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. 
тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за 
њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.                                             
      Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова, 
искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих 
радова, чије количине превазилазе уговорене количине тих радова. У том 
случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. 
Закона о јавним набавкама. 
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Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова, искључиво 
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова, чије 
количине превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају 
Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о 
јавним набавкама. 
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине 
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност 
наручиоца. 
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. 
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних 
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним 
јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог 
и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у 
року од два дана од дана пријема. 
Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности 
Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране 
Стручног надзора. 
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач 
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако 
утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене 
вредности, по основном уговору и анексима уговора. 
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова 
неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 
                                                     Члан 11. 
У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке, 
Наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, 
при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из 
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 
У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 
5.Закона о јавним набавкама. 
                                                         
                                                      Члан 12. 
Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року. 
Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова обавезан је да 
инвеститору плати уговорну казну у висини од 1‰ (један промил) од 
вредности уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да 
укупна казна може да износи највише 10% од вредности уговорених радова. 
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По основу прекорачења рока предвиђеног уговором, извођач је у обавези да 
плати наручиоцу, на име изгубљене добити износ од 62.000,00 динара 
дневно. 

                                                      Члан 13. 
 Извршилац услуга је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и 
Здравља на раду, као и противпожарне заштите. 
 
                                                      Члан 14. 
Наручилац може раскинути овај уговор у случају да извођач не изводи 
радове у складу са важећим прописима или условима из конкурсне 
докуметнације и понуде или ако је запао у доцњу са извођењем радова својом 
кривицом.                                                      
 
                                                      Члан 15. 

У случају једностраног раскида уговора из разлога на страни Извођача, 
Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује 
другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач 
је у наведеном случају обавезан да надокнваади Наручиоцу штету, која 
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене 
радова новог Извођача. 

Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља другој 
уговорној страни и са отказним роком од 15 дна од дана достављања 
изјаве.Изјава мора да садржи основ раскида уговора.                                             

 
                                                        Члан 16. 
У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених 
радова, утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских 
обавеза.                                             
 
                                                       Члан 17. 
Наручилац и Извођач ће евентуална спорна питања која настану из 
реализације овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених 
лица. 
Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују месну 
Надлежност  Привредног суда у Ужицу. 
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                                                       Члан 18. 
У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се прописи о 
облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који 
се односе на уговорену врсту посла. 
 
                                                       Члан 19. 
Уговор је сачињен у 4  примерака истоветног текста, од којих се по 2 
примерка налазе код обе уговорне стране. 
 
 
 
 
 
ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                                                ЗА НАРУЧИОЦА 
ДИРЕКТОР                                                                             ДИРЕКТОР 
________________________                                         _____________________ 
                                                                                               Владан Цупарић 
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0,1

м3 – 1,12 цена / јм ‐  цена –

0,2

ком 2,00 цена / јм ‐  цена –

0,3

ком 2,00 цена / јм ‐  цена –

0,4

м – 22,00 цена / јм ‐ 7.000 цена –

1,1

м3 – 377,00 цена / јм ‐  цена –

1,2

м3 – 14,50 цена / јм ‐  цена –

1,3

м3 – 41,00 цена / јм ‐  цена –

0 ‐ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

1 – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Машински ископ земље 3. категорије у широком откопу, терена са насипањем. Ископ извести према 

пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу 

утоварити у камион и превести на депонију . Обрачун је у ураслом стању земље.

Насипање туцаником испод пода базена. Туцаник насипати у слојевима од 20 см и квасити водом и 

набити до потребне збијености. За насипање користити туцаник. Обрачун по м3 туцаника.

Машински ископ земље 3. категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим 

котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити у камион и 

превести на депонију.  Обрачун је у ураслом стању земље.

Рушење парапета од опеке у продужном малтеру ради добијања пролаза за повезивање старог и 

новог дела хотела. Рушење зидова извести заједно са свим облогама на зиду. Употребљиву опеку 

очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Радијатор испод прозора изместити и 

повезати на мрежу грејања. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. Обрачун по м3.

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

Пробијање отвора у сутерену објекта. Зидови су од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова 

извести заједно са свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на 

градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.  

Обрачун по ком.

Зазиђивање постојећих отвора у сутерену објекта. Постојеће прозоре пажљиво демонтирати и 

уклонити на депонију. Зидање извршити са опеком претходоно очишћеном из позиције 0,2. 

Обрачун по ком.

Подбетониравање темеља постојећег објекта у кампадама. Ископ извршити пажљиво у сегментима. 

Бетонирање извршити до нивоа новопројектованих темеља у кампадама ширине 1м на сваких 3м. 

Бетон МБ 30. Обрачун по м1.
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2,1

м3 – 9,50 цена / јм ‐  цена –

2,2

м3 – 23,60 цена / јм ‐  цена –

2,3

м2 – 345,00 цена / јм ‐  цена –

2,4

м3 – 6,10 цена / јм ‐  цена –

2,5

м3 – 2,10 цена / јм ‐  цена –

2,6

м3 – 1,20 цена / јм ‐  цена –

2,7

м3 – 2,25 цена / јм ‐  цена –

2,8

м3 – 9,00 цена / јм ‐  цена –

2,9

м3 – 2,20 цена / јм ‐  цена –

Бетонирање армиранобетонских хоризонтални серклажа од МБ30, 25/20см, са потребном оплатом 

и арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ без арматуре која је обрачуната у 

армирачким радовима.

Бетонирање армиранобетонских хоризонтални серклажа од МБ30, 40/25см, са потребном оплатом 

и арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ без арматуре која је обрачуната у 

армирачким радовима.

Бетонирање армиранобетонских вертикалних серклажа од МБ30, 50/25см, са потребном оплатом и 

арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ без арматуре која је обрачуната у 

армирачким радовима.

Бетонирање армиранобетонских вертикалних серклажа од МБ30, 40/25см, са потребном оплатом и 

арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ без арматуре која је обрачуната у 

армирачким радовима.

Бетонирање армиранобетонских надвратника и надпрозорника 25/20см са потребном оплатом и 

арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ без арматуре која је обрачуната у 

армирачким радовима.

Израда тракастих темеља од  армираног бетона МБ 30 ширине 85см, висине 30см. Темеље извести 

по пројекту. Темељне траке се изводе без оплате, директно у земљаном рову. Бетонирање радити 

преко претходно разастртог шљунка дебљине д=10см сабијеног до Ms=30MPа. Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену улазе и оплата и тампон шљунка. Обрачун по м³ темеља.

2 – БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

Израда темељних зидова од армираног бетона МБ 30. Израдити двострану оплату темељних зидова 

по пројекту. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата. Обрачун по м³ бетона.

Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 5 см. Подлогу за кошуљицу, пре наношења 

кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", 

размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Рабицирати због постизања веће чврстоће кошуљице. 

Обрачун по м2 кошуљице.

Бетонирање армиранобетонских вертикалних серклажа од МБ30, 25/25см, са потребном оплатом и 

арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ без арматуре која је обрачуната у 

армирачким радовима.
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2,10

м3 – 0,50 цена / јм ‐  цена –

2,11

м3 – 5,50 цена / јм ‐  цена –

2,12

м² – 127,00 цена / јм ‐  цена –

1,

кг – 4080,00 цена / јм ‐  цена –

4,1

м3 – 307,00 цена / јм ‐  цена –
4,2

м3 – 30,00 цена / јм ‐  цена –

4,3

м3 – 4,50 цена / јм ‐  цена –

Бетонирање армиранобетонских надвратника 12/20 см и 10/20, са потребном оплатом и 

арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ без арматуре која је обрачуната у 

армирачким радовима.

Зидање преградног зида дебљине 10 см "Ytong" преградним блоковима у танкослојном малтеру. 

Спој са осталим зидиовима додатно ојачати анкерима у првом и сваком трећем реду по висини 

зида. Обрачун по м³ озиданог зида. 

Израда АБ косих плоча и степеника степеништа д=15 см МБ 30. Плоча је армирана са мрежом која је 

обрачуната у армирачким радовима. Плочу армирати по пројекту и статичком прорачуну. Бетон 

уградити и неговати по прописима. Обрачун по м³ бетона плоче, са оплатом,  подупирачима и без 

арматуре.

3 – АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка и постављање арматуре. Арматуру уградити према пројекту и статичким детаљима. 

Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар.

Постављање преднапрегнуте oшупљене плоче дебљине 35см за конструктивни распон 12,5м. Плоче 

су префабриковане и монтирају се на лицу места. Належу на АБ серклаж и након тога се заливају 

бетоном. У цену улази и ангажовање дизалице. Преко преднапрегнутих плоча израдити сеизмичку 

АБ плочу д=5 см. Обрачун по м² са постављањем арматуре у сеизмичку плочу по препоруци 

произвођача.

4 – ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Зидање спољашњег зида дебљине 25см термо‐блоковима"Clima‐bloc" произвођача "Зорка Опека". 

Зид озидати у продужном малтеру. Обрачун по м³ озиданог зида. 

Зидање преградног зида дебљине 12см "Ytong" преградним блоковима у танкослојном малтеру. 

Спој са осталим зидиовима додатно ојачати анкерима у првом и сваком трећем реду по висини 

зида. Обрачун по м³ озиданог зида. 

УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ:

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
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4,4

м2 – 1064,00 цена / јм ‐  цена –

4,5

м2 – 466,00 цена / јм ‐  цена –

5,1

м2 – 179,00 цена / јм ‐  цена –

5,2

м2 – 179,00 цена / јм ‐  цена –

5,3

м2 – 179,00 цена / јм ‐  цена –

5 – ТЕСАРСКИ РАДОВИ

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ

Летвисање крова двоструким летвама 24/48 мм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним 

јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова.

Израда кровне конструкције од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту. На 

местима ослонаца дрвених греда поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све 

прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 

слично. Видљиве делове кровне конструкције на стрехама, ван сполјашнјих зидова, обрадити 

финим рендисањем. Комплетну кровну грађу премазати жижолином.  Обрачун по м² косе 

пројекције крова.

Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24 мм од суве, 

праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Даске је 

потребно нутовати. Преко даске поставити паропропусну и водонепропусну фолију. Фолију 

поставити да се улива у хоризонталне олуке. У цену улази набавка и постављање даске и фолије. 

Обрачун по м2.

Малтерисање зидова продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и 

испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 1,5 см од 

просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. 

Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други 

слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз 

квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и 

таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". 

Обрачун по м²  малтерисане површине.

Малтерисање таванице продужним малтером у два слоја, као и малтерисање доње плоче испод 

терасе. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити 

продужним малтером дебљине слоја 2 см од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер 

стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати 

ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса 

муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане 

површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не 

дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м² малтерисане површине.
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6,1

м2 – 179,00 цена / јм ‐  цена –

7,1

м2 – 134,50 цена / јм ‐  цена –

7,2

м2 – 85,00 цена / јм ‐  цена –

7,3

м2 – 37,00 цена / јм ‐  цена –

7,4

м2 – 40,00 цена / јм ‐  цена –

6 – ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Набавка и постављање кровног покривача од ТР лима. ТР лим мора бити неоштећен и квалитетан. У 

цену улазе и постављање слемена, снегобрана и свих потребних опшивки као и осталих фазонских 

комада по препоруци произвођача. Обрачун по м²  постављене површине.

7 – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Израда хидроизолације зидова у купатилима на месту туш каде са пенетрирајућим еластичним 

хладним премазом (Изолит Фолифлекс или слично) у два слоја до висине 2м. Пре наношења 

хидроизолационог премаза, површину зида је потребно изравњати, све рупе и крупније неравнине 

запунити тако да се обезбеди континуалан премаз. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 

подлоге. Обрачун по м².

УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:

Набавка и постављање лаких плоча од минералне вуне, „URSA“, дебљине 10 см. Плоче поставити 

као термоизолацију у таванском простору по упутству пројектанта. Пре постављања термоизолације 

преко АБ плоче поставити парну брану, а након постављања термоизолације поставити 

паропропусну‐водонепропусну фолију. Обрачун по м²  изведене изолације, парне бране и фолије.

Израда хидроизолације преко бетонске подлоге и зидова. Изолацију радити преко потпуно суве и 

чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 

10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180 степени, стално мешати и нанети врућу у 

слоју 2‐3 мм. Битуменску траку залепити одмах, са преклопом 15 см. Обрачун по м² .

Израда хидроизолације преко бетонске подлоге у купатилу. Изолацију радити преко потпуно суве и 

чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 

10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180 степени, стално мешати и нанети врућу у 

слоју 2‐3 мм. Битуменску траку залепити одмах, са преклопом 15 цм., у позицију урачунати и соклу 

од 30см. Обрачун по м² .
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7,5

м2 – 309,00 цена / јм ‐  цена –

8,1

поз 1 800х260
ком – 1 цена / јм ‐  цена –

8,1

поз 2 70x260
ком – 12 цена / јм ‐  цена –
поз 3 70x200

ком – 14 цена / јм ‐  цена –
поз 4 70x140

ком – 14 цена / јм ‐  цена –
поз 5 140x80

ком – 2 цена / јм ‐  цена –

цена –
8,2

поз 6 100x205
ком – 1 цена / јм ‐  цена –

8,6

поз А 90x205
ком – 12 цена / јм ‐  цена –
поз Б 70x205

ком – 10 цена / јм ‐  цена –
цена –

Израда и постављање унутрашњих једнокрилних врата од пуног дрвета. Врата израдити од 

првокласне и суве јеле или смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини 

зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два 

кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата лакирати безбојним премазом. На 

поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата.

8 – ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:

Израда и постављање застакљенеструктуралне зид завесе од алуминијумских самоносећих профила 

по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, 

вулканизованом на угловима.Обрачун по комаду прозора.

Израда и постављање металних врата са термо прекидом у белој боји. Поставити оков, браву са 

цилиндер улошком и три кључа. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата.

Израда топлотно‐звучне изолације дебљине 3см преко плоче. Изолацију радити преко претходно 

очишћене подлоге. Пре постављање изолације, неопходно је поставити ивичну траку да би се 

постигло потпуно одвајање изравњавајућег слоја од пода и зида по систему "пливајућег пода". 

Обрачун по м².

Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора беле боје. Прозоре (поз 2‐5) израдити од 

високоотпорног тврдог ПВЦ‐а са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним 

нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном 

ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом 

д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду прозора.

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:
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9,1

м2 – 230,00 цена / јм ‐  цена –

9,2

м2 – 60,00 цена / јм ‐  цена –

9,4

м2 – 87,00 цена / јм ‐  цена –

9,5

м2 – 74,50 цена / јм ‐  цена –

10,1

м2 – 206,00 цена / јм ‐  цена –

Постављање противклизних подних гранитних плочица у заједничким просторијама зграде. 

Димензија плочица је 33x33 см. Плочице су 1. класе квалитета. Морају бити противклизне. Плочице 

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

полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. По обиму 

урадити соклу од истих плочица, висине 10см. У цену улази и набавка плочица и израда сокле. 

Обрачун по м² пода.

Постављање мозаик плочица за базен. Плочице су 1. класе квалитета. Плочице лепити лепком за 

плочице, у слогу по избору пројектанта.  Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. 

Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м² пода.

9 – КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Постављање зидних керамичких плочица, димензија 25x40 см, на лепак. Плочице 1. класе, домаће 

производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. 

Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити 

пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м² плочица.

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

Постављање подних синтерованих керамичких плочица у унутар стамбених јединица, димензија 

33x33 см. Плочице 1. класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу 

претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити 

пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м² пода.

10 – ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
Набавка и постављање храстовог паркета, преко бетонске подлоге. Поставити паркет 1. класе, 

дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно очишћене подлоге. Преко 

неравне подлоге нанети слој Винфлеx масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске 

подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Све додирне 

спојнице дашчица морају бити затворене. Између паркета и зида оставити дилатационе 

разделнице. Поред зидова поставити дрвене лајсне 1. класе и на сваких 80 см причврстити их за 

зид. Сучељавања геровати. Обрачун по м² пода.

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
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11,1

м2 – 1064,00 цена / јм ‐  цена –

11,2

м2 – 466,00 цена / јм ‐  цена –

11,3

м2 – 23,00 цена / јм ‐  цена –

12,2

м2 – 277,00 цена / јм ‐  цена –
12,3

м2 – 12,00 цена / јм ‐  цена –

Израда и набавка украсног малтера од разнобојног мермерног зрна у облику пасте ‐ "кулир" за 

соклу. Пре наношења подлогу очистити и малтер добро промешати и по потреби разредити. Наноси 

се ручно челичном глетерицом, затим се вишак уклони и након тога глетером нанесени материјал 

поравна и заглади, како би се елиминисале празнине између зрна. Када се нанос делимично осуши 

површину поново загладити. Обрачун по м².

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:

Постављање контакт фасаде (лепак + ЕПС 10 см + лепак са мрежицом + завршна обрада) са 

спољашње стране фасадних зидова. Обрада фасаде пластичним малтером са заглађивањем. Врста 

и боје по избору пројектанта. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и 

импрегнирати изолационом масом, ради боље везе. Нанети молерском четком у једном слоју, а ако 

подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу нанети фасадни малтер, направљен и 

добро измешан да се добије једнолична и конзистентна маса. Припремљен материјал нанети глет 

хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним 

заглађивањем глет хоблом. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену, али се отвори 

не одбијају од површине фасаде. У цену улазе пластични типлови за причвршћивање стиропора и 

ПВЦ мрежица. Обрачун по м².

Бојење са глетовањем унутрашњих плафона дисперзивним бојама. Малтерисане плафоне глетовати 

дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све 

површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним 

дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору 

пројектанта. Обрачун по м² обојене површине.

УКУПНО МОЛЕРСКО‐ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

Бојење стрехе, даске и рогова. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења дрво 

очистити од малтера и прашине, а затим натопити разређеним фирнисом. Извршити брушење и 

предкитовање уљаним китом. Превући уљаним китом први пут, брусити и поновно китовати. Бојити 

уљаном бојом. Фино брусити и бојити емајл лаком. Обрачун по м2 обојене површине.

11 – МОЛЕРСКО‐ФАРБАРСКИ РАДОВИ

12 – ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

Бојење са глетовањем унутрашњих зидова дисперзивним бојама. Малтерисане зидове глетовати 

дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све 

површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним 

дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору 

пројектанта. Обрачун по м² обојене површине.
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13,3

м1 – 87,00 цена / јм ‐  цена –

13,4

м1 – 38,80 цена / јм ‐  цена –

13,5

м2 – 117,00 цена / јм ‐  цена –

13 – ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

Спуштени плафон са влагоотпорним гипс‐картонским плочама д=12.5мм преко ЦД/УД 

потконструкције. Конструкција се састоји од ЦД профила у два правца и УД профила који се 

постављају по ободу плафона. Качење профила за плафон се врши преко дистанцера или вешаљке 

са федером. На УД профиле залепити траку за звучну изолацију. Спојеви плоча се бандажирају 

траком и глетују са масом за испуну спојева. Обрачун по м2 плафона.

Израда и монтажа солбанака на прозорима од ливеног алуминијума у истој боји и текстури као и 

остала фасадна столарија. Солбанке причврстити шрафовима за зид и прозор, по ивицама 

силиконирати трајноеластичним китом за спољашњу уградњу. Обрачун по м1.

Израда и монтажа висећих полукружних хоризонталних и вертикалних олука од пластифицираног 

алуминијума у браон боји, развијене ширине РШ=25 см, ширине олука 10 см и дебљине 0,70 мм. 

Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 см и залепити силиконом. Држаче 

висећих олука урадити од пластифицираног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука поп‐

нитнама на размаку до 80 см. Обрачун по м1.
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УКУПНО без ПДВ‐а

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

4 – ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5 – ТЕСАРСКИ РАДОВИ

8 – ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА
7 – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

0 – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

6 – ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

11 – МОЛЕРСКО‐ФАРБАРСКИ РАДОВИ
12 – ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

9 – КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
10 – ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1 – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2 – БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
3 – АРМИРАЧКИ РАДОВИ

13 – ОСТАЛИ РАДОВИ

ПДВ 20%
УКУПНО ДИНАРА

52-75



ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

1 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1.1.  Ручни  ископ  рова,  у  земљи  3. категорије,  за  постављање  водоводне и 
канализационе мреже.  Ископ  извести  према  пројекту  и  датим  котама.  Бочне  стране 
правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење 
рова.  Ископану  земљу  одбацити  од  рова.  По  завршеним  радовима  земљу  насути  и 
набити  у  слојевима.  Вишак  земље  превести  колицима,  насути  и  нивелисати  терен. 
Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

м3 – 50 цена / јм ‐  цена –  

1.2.  Ручни  ископ  земље,  3.  категорије,  за шахт.  Ископ извести према  пројекту.  Бочне
стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути 
и нивелисати терен. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

м3 – 3 цена / јм –   цена –  

1.3.  Набавка  и  насипање  песка  у  ров,  за  водоводну  и  канализациону  мрежу.  Испод  и 
преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око 
цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м3 
набијеног песка. 

м3 – 6 цена / јм –   цена –  

1.4. Проширење шахта шахта за водомер, од армираног бетона МБ 20, дебљине зидова 
10 цм. Израдити оплату и армирати по детаљима. На сваких 30 цм уградити пењалице. 
Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура, пењалице и 
помоћна скела. Обрачун паушално. 

ком ‐ 1 цена / јм –   цена –  

1.5. Преправљање постојеће канализационе мреже испод пода приземља и повезивање 
са  новом  инсталацијом.  Постојеће  цеви  су  видне  испод  плафона  и  њих  пажљиво 
демонтирати  и  поновно  их  поставити  уз  саму  бетонску  плочу.  Повезати  их  са  новом 
инсталацијом. Обрачун паушално. 

ком ‐ 1 цена / јм –   цена –  

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
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2 – ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА
2.1. Набавка и монтажа полипропиленских водоводних цеви, пречника 20 мм, заједно са 
фитингом  и  материјалом  за  спајање.  Приликом  монтаже  водоводне  мреже  водити 
рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. 
Штемовања  за  уградњу  и  пролаз  цеви  извршити  пажљиво,  шут  изнети  и  одвести  на 
градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. 
Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити  записник.  У цену улазе и 
изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. 

м1 – 100  цена / јм ‐   цена –  

2.2. Набавка и монтажа полипропиленских водоводних цеви, пречника 25 мм, заједно са 
фитингом  и  материјалом  за  спајање.  Приликом  монтаже  водоводне  мреже  водити 
рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. 
Штемовања  за  уградњу  и  пролаз  цеви  извршити  пажљиво,  шут  изнети  и  одвести  на 
градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. 
Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити  записник.  У цену улазе и 
изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. 

м1 – 30  цена / јм ‐   цена –  

2.3. Набавка и монтажа пропусног вентила, са заштитном хромираном капом и розетом. 
Приликом  монтаже  вентила  водити  рачуна  да  розете  вентила  буду  потпуно  равне  са 
завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. 

ком ‐ 10  цена / јм ‐   цена –  

2.4. Набавка и монтажа ЕК вентила код славина и водокотлића, са хромираном розетом. 
Приликом  монтаже  вентила  водити  рачуна  да  розете  вентила  буду  потпуно  равне  са 
завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. 

ком ‐ 30  цена / јм ‐ цена –

2.5  Испитивање  водоводне  мреже  на  пробни  притисак,  већи  за  3  бара  од  радног, 
односно  минимално  10  бара.  По  завршетку  монтаже  водоводне  мреже  сва  изливна 
места  задихтовати  чеповима.  Поставити  хидрауличну  пумпу,  напунити  инсталацију 
водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском 
најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити 
инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног 
органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун паушално. 

паушално    цена –  

2.6.  Дезинфекција  и  испирање  постављене водоводне мреже,  према  техничким
прописима.  Пре  пуштања  мреже  у  експлоатацију  обавезно  тражити  атест  Санитарне 
службе за исправност воде. Обрачун паушално. 

паушално    цена –  

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА
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3 – ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
3.1.  Набавка  и  монтажа  ПВЦ  канализационих  цеви  заједно  са  фазонским  комадима  и 
материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде,  који имају 
атесте.  Постављену  канализациону  мрежу  испитати  на  притисак  и  сачинити  записник, 
што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по 
м1 цеви. 

ДН 50 м1 ‐  20 цена / јм ‐  цена –  

ДН 75 м1 –  15 цена / јм ‐  цена –  

ДН 110 м1 ‐  56 цена / јм ‐ цена –

ДН 125 м1 ‐  18 цена / јм ‐  цена –  

ДН 160 м1 ‐  40 цена / јм ‐  цена –  

ДН 200 м1 ‐  18 цена / јм –   цена –  

3.2. Набавка  и  монтажа  ПВЦ  вентилационе  капе.  Капа  се  поставља  на  вертикалну  цев 
која  се  завршава изнад  кровног покривача. Испод кровног покривача поставити крагну 
од поцинкованог лима. Обрачун по комаду са израдом и монтажом крагне од лима. 

ком – 4 цена / јм – цена –

3.3.  Набавка  и  монтажа  ПВЦ  сифона  са  решетком,  пречника  ДН  50  мм.  Обрачун  по 
комаду сифона. 

ком ‐ 14 цена / јм ‐ цена –

3.4.  Испитивање  канализационе  мреже.  У  договору  са  пројектантом  извршити 
испитивање  целокупне  мреже  или  део  по  део.  Отворе  задихтовати,  осим  висински 
највиших и мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три 
часа.  Извршити  преглед  и  сва места  која  цуре  обележити.  Испусти  воду  и  све  кварове 
отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног 
органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун паушално. 

паушално  цена –

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
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4 – САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 
4.1. Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће 
производње  1.  класе.  Умиваоник  за  зид  причврстити  одговарајућим  типловима  и 
месинганим шрафовима  а  преко  подметача  од  гуме.  Умиваоник  повезати  са  одводом 
хромираним сифоном са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну 
воду.  Поред  умиваоника  поставити  етажер,  држач  сапуна  и  пешкира.  Умиваоник  и 
опрему  наручити  по  избору  пројектанта.  Обрачун  по  комаду  умиваоника,  комплет  са 
свим описаним позицијама. 

ком – 11  цена / јм –   цена –  

4.2. Набавка и монтажа комплет WC шоље, типа Симплон, домаће производње 1. класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом 
да  буде  дихтован  100%.  Шољу  преко  гумених  подметача  причврстити  месинганим 
шрафовима.  Емајлирани  водокотлић  поставити  са  потезачем.  Са  водоводном  мрежом 
повезати преко  хромираног  вентила и  квалитетног црева,  а шољом са цеви и  гуменом 
манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему 
наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет. 

ком – 10  цена / јм –   цена –  

4.3. Набавка и монтажа универзалне угаоне туш кабине, димензија 90x90 см, Колпа сан. 
Туш  кабина  је  израђена  од  алуминијумских  профила  у  белој  боји  и  каљеним  стаклом. 
Отварање  врата  угаоно,  два  крила,  клизно  и  затварање  помоћу  магнетних  профила. 
Висина кабине је 180 см. Обрачун по комаду туш кабине. 

ком ‐ 12  цена / јм –   цена –  

4.4. Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за туш кабину, са помичним тушем, за 
топлу  и  хладну  воду.  Између  зида  и  батерије  поставити  розете.  На  зиду  поставити 
фиксиран хромирани носач са клизачем за туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром 
не оштети. Обрачун по комаду батерије. 

ком ‐ 12  цена / јм –   цена –  

4.5.  Набавка  и  постављање  огледала,  димензија  40x60  цм,  по  избору  пројектанта. 
Огледало поставити на одговарајућој  висини помоћу  типлова и месинганих  завртњева. 
Обрачун по комаду огледала. 

ком ‐ 11  цена / јм – цена –

4.6. Набавка и постављање хромираног фиксног држача пешкира, по избору пројектанта. 
Обрачун по комаду држача пешкира. 

ком ‐ 11  цена / јм ‐ цена –

4.7.  Набавка  и  постављање  кутије  за  тоалет  папир,  у  ролни,  по  избору  пројектанта. 
Обрачун по комаду кутије. 

ком ‐ 10  цена / јм ‐ цена –

4.8.  Набавка  и  монтажа  централног  санитарног  бојлера,  запремине  1000  литара,  са 
топловодним грејачем. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и комплетну 
арматуру.  Бојлер  поставити  и  повезати  са  електричном  енергијом.  Обрачун  по  комаду 
бојлера. 

ком ‐ 1  цена / јм –   цена –  

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
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KOL. J.CENA UKUPNO
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Ponovno asfaltiranje isecenog dela /d=5cm/ posle postavljanja
cevi i napojnog kabla, nakon prethodno pripremljene posteljice
od betona d=10cm. Placa se po m

Izrada AB sahte zida d=20cm,dumenzije unutrasnjih zidova
2x2x2msa izradom betonske ploce u nivou kako je dato
tehnickim uslovima ED ,sa isporukom i ugradnjompoklopca za
teski saobracaj Placa se komplet materijal i rad sa oplatom,
podupiracima, poklopcem po komadu

Ručni iskop kablovskog rova dubine 0.8m, širine 0,5m , sa
zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima od po 20cm i
odvozom viška zemlje. Postavljanje peska ili sitnozrnaste
zemlje iz iskopa, isporuka i postavljanje plastičnog PVC
štitnika i opomenske PVC trake preko položenog kabla.
Dovođenje površine u prethodno stanje. Na mestima prolaska
ispod ulice ugraditi PVC cevi fi 110 mm.

Isporuka i polaganje PVC cevi unutrasnjeg precnika fi 100mm
debelozidnih u iskopani rov, po tehnickim uslovima ED. Placa
se po m

Isporuka materijala i ugradnja napojnog voda od GMRO do
KPK Kabl je tipa PPOO 4x95 mm2 i polaze se u  rov. 

Isporuka materijala i ugradnja napojnog voda od GMRO do
KPK Kabl je tipa PPOO 4x70 mm2 i polaze se u  rov. 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

Opšte napomene:  Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim  
atestima i sertifikatima  i montažu isporučenog i potrebnog materijala. Takođe podrazumeva povezivanje 

kablova na oba kraja (instalacije i uređaja), sa potrebnim merenjima, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem 
u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvođenja radova kao i otklanjanjem nedostataka i 

kvarova u garantnom roku. Pozicija u predmeru podrazumeva dnevno uklanjanje otpada i šuta koji se pojavi 
prilikom izvođenja radova i odnošenje-odvoženje na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi pretstavnik 
investitora udaljeno do 5km. Sitan instalacioni materijal podrazumeva ugradne razvodne  uzidne plastične 
kutije (takođe i za "Knauf"), potrebne OG razvodne kutije, luster kleme, izolir traku, kablovske obujmice, 

gips  materijal za fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnjeve, podloške, tiiplove i drugo.

1.Napojni vodovi
OPIS I JEDINICA MERE

Secenje asfalta sa dve strane u sirini 0.8m, razbijanje, utovar u
kamion i odvoz na deponiju Placa se po m
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Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana dimenzija
1250x550x250. Orman se sastoji od mrežnog i agregatskog
dela. U ormanu je ugrađena sledeća oprema: 
-1 kom. glavni prekidač 4G 40 10U
-5 kom. ZUDS 25/0,5A
-1 kom. ZUDS 25/0,03A
- 30 kom. autom. osig. B16A
-9 kom. autom. osig. B10A
-sav ostali sitan montažni materijal 

Dogradnja u postojeci ormar GMRO izvoda za napajanje 
objekta. U ormaru dograditi rastavljacku letvu 250 A, sa svim 
potrebnim materijalom opremom osiguracima i sitnim 
nespecificiranim materijalom za prikljucenje i pustanje kabla 
pod naponom. Placa se komplet po izvodu.

Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje
razvodnog ormana RO-S iz ormana GRO kablom tipa N2XH-J
5x10 mm2, u zidu ispod maltera, placa se po m.

Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje
razvodnog ormana RO-P iz ormana RO-S kablom tipa N2XH-J
5x6 mm2, u zidu ispod maltera, placa se po m.

2.Razvodni ormani

Nabavka, isporuka i montaža  kablovskog priključnog ormana 
KPK  tip 3 3x250/150; EDB tipa "ulaz- izlaz". Kućište ormana 
je od dva puta dekapiranog lima, plastificirano  poliester 
prahom. Orman je opremljen  sa 3 kom visokoučinskih 
podnožja od 400 A i grupom osigurača od 160A , sabirnicom 
neutralnog provodnika Cu 25x3mm. Na vratima postaviti znak 
crvene boje, slomljena strelica i naziv nadležne 
elektrodistribucije. KPK se postavlja u zidu objekta, sa vratima 
za zaključavanje sa ED bravom.  Plaća se komplet povezano, 
po komadu.

Izrada, isporuka i ugradnja u suterenu glavnog razvodnog
ormana GRO dimenzija 1250x800x250. U ormanu je ugrađena
sledeća oprema:
-1 kom. Glavni AS prekidač 160 A,
-1 kom. Glavni AS prekidač 100 A
-9 kom. A.osigurača B10A
- 17 kom. A.osigurača B16A
-7 kom. autom. A.Osigurača 25A
-1 kom. ZUDS 25/0,5A
-1 kom. ZUDS 25/0,03A
-1 kom. Transformator TS 240/24, 500 VA
-3 kom.crvene lampe na vratima ormara 220V
-sav ostali sitan montažni materijal 
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Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog
mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne dužine
14 m, položenog u zidu ispod maltera, sa isporukom i
ugradnjom razvodnih kutija.

Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog
mesta provodnikom tipa N2XH-J 5x2.5 mm2, prosečne dužine
20 m, položenog u zidu ispod maltera, sa isporukom i
ugradnjom trofazne priključnice.

3.Instalacija osvetljenja i termije

Isporuka materijala i izrada instalacije sijali!nog mesta
provodnikom tipa N2XH-J 3,4,5x1,5 mm2, prosečne dužine 17
m, položenog u zidu ispod maltera, sa isporukom i ugradnjom
razvodnih kutija i odgovarajućeg prekidača. Napomena: Kabl

5x1.5mm2 i 4x1.5mm2 se koristi za vezu izmedju
unakrsnih i naizmeničnih prekidača. Na mestima prodora
instalacije kroz ploču kao i vertikalnog vodjenja
instalaciju voditi kroz instalacione cevi fi16mm.   

Isporuka materijala i izrada instalacije sijali!nog mesta
protivpanicne rasvete provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2,
prosečne dužine 15 m, položenog u zidu ispod maltera, sa
isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i odgovarajućeg
prekidača.

Isporuka materijala i izrada instalacije prikljucnog mesta
ventilatora provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, prosečne
dužine 15 m, položenog u zidu ispod maltera, i u plafonu.

60-75



m 300 0,00
0,00

0,00
m 30 0,00

0,00

0,00
m 30 0,00

0,00

0,00
dm3 15 0,00

0,00

0,00
kom 5 0,00

0,00

0,00
m 200 0,00

0,00

1,

kom. 18 0,00
0,00

2,
0,00

kom. 25 0,00
0,00

3,

0,00
kom. 14 0,00

Svetiljka 2
Plafonska svetiljka sa metalnom baznom konstrukcijom
plafonjera sa zastitnim staklom, svetlosnimizvorom do 75 W, u
stepenu zastite IP 44. Montaza u kupatilima i svlacionicama.

Svetiljka 3
Nadgradna vododihtujuca fluo svetiljka sa kapom za vlazne i 
prasnjave prostorije sa 2 fluo cevi snage po 36 W. Svetiljka je 
izradjena u stepenu zastite IP 54. Svetiljka se isporucuje 
komplet sa fluo cevima, elektronskom predspojnom spravom i 
priborom za montazu svetiljke. Svetiljka se montira u suterenu.

Zatvaranje prodora kablova izmedju PP zona vatrootpornom 
masom . Obracun komplet materijal i rad po zapremini otvora u 
dm3.

Premazivanje kablova u dužini od 1 m. sa obe strane prodora 
kabla kroz PP zid. Obračun komplet materijal i rad po kom.

Nabavka isporuka i ugradnja instalacionih negorivih cevi koje 
se pričvršćuju odgovarajucim obujmicama po plafonu ili zidu ili 
iznad ravni spuštenog plafona. Instalacija se  izvodi na 
propisnom rastojanju iznad spuštenog plafona i po riglama. 
Komplet materijal i rad sa povezivanjem uključujući negorivu 
cev, obračun po metru dužnom.

5.Svetiljke i sijalice

Svetiljka 1
Plafonska svetiljka sa metalnom baznom konstrukcijom
plafonjera sa zastitnim staklom, svetlosnimizvorom do 75 W, u
stepenu zastite IP 20. Montaza u apartmanima i hodnicima.

4.PNK Regali i cevi

Isporuka i montaza instalacionih bezhalogenih cevi fi 16 mm u 
zidu ( i meduspratne ploce u toku betoniranja) sa stemovanjem i 
krpljenjem kanala u zidu i probijanjem potrebnih rupa kroz 
betonske ploce i zidove) . Cevi pooloziti u zidove i podove pre 
malterisanja i nalivanja betonom. Crevo sluzi za provlacenje 
instalacija. Placa se komplet materijal i rad po ml.

Isporuka i ugradnja perforiranih vatrootpornh kablovski nosaca 
otpornih na pozar u trajanju od 30 min, komplet sa pravim 
elementima, sa ugaonim, racvastim i krstastim elementima, sa 
spojnicama, sa drzacima postavljenim na svakih 1 m, sa 
konzolnim nosacima i svim ostalim potrebnim elementima za 
izvodjenje kompletne konfiguracije regala sirine: 200mm Placa 
se komplet materijal i rad po ml.

Isporuka i ugradnja poklopca perforiranih vatrootpornh 
kablovskih nosaca otpornih na pozar u trajanju od 30 min, za 
regala sirine: 200mm Placa se komplet materijal i rad po ml.
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unakrsni prekidač 16A,250V, 50Hz

Nabavka, isporuka i montaža kutije, nosača,mehanizmai rama
modularnih prikljucnica.

monofazna jednostruka šuko priključnica
16A, 250V 50Hz

Nespecificiran materijal i oprema

6.Instalacioni materijal

Nabavka, isporuka i montaža kutije, nosača,mehanizmai rama
modularnih prekidača za upravljanje strujnim kolima svetla
jednopolni prekidač 16A,250V, 50Hz
naizmenični prekidač 16A,250V, 50Hz
serijski prekidač 16A,250V, 50Hz.

Svetiljka 5

Nabavka, isporuka, postavljanje, povezivanje i pustanje u rad 
LED trake u IP zastiti 67. Traka se isporucujekomplet sa 
napajanjem i svim potrebnim materijalom za povezivanje i 
postavljanje. Montaza u prizemlju iznad bazena.Broj LED 
dioda/1m: 60 LED/1m
Snaga/m: 4.8W/1m
Boja: 6400 K (bela)
Lumen / 1m: 450 lm
Radni napon: DC12V
Dužina: 5m
Širina trake: 8mm
Vek trajanja: 50.000h
Stepen zaštite: IP67.Model: Napajanje 12V/30W
Snaga: max. 30W 2.5A
Ulazni napon: AC230V / 50~60Hz
Radni napon: DC12V
Stepen zaštite: IP67

Svetiljka 6
Ugradna LED lampa sledecih katrakteristika Jačina: 20W,
COB LED
Radni napon: 220~240V
Boja osnove: bela
Svetlosni fluks : ~2200 lm
Svetlosni fluks/1W: 100~110lm
Temperatura boje: 6500 K
Snop rasipanja svet.: 120°
Radni vek: 30.000 h, 
Dimenzije:L200 x W200 x H77mm.Montaza u prizemlju iznad
bazena.

Svetiljka 7

Protivpanicna svetiljka sa ugradjenim pretvaracem napona i 
sopstvenom AKU baterijom, sa autonomijom rada od 6h. U 
svetiljci je ugradjena fluo cev 2x8W u lokalnom pripravnom 
spoju. Kuciste je izradjeno od samogasive plasticne mase bele 
boje, a difuzor od transparentne teske zapaljive plasticne mase. 
Natpis “IZLAZ” ili oznaka “STRELICA” je na samolepljivoj 
foliji. Svetiljke se montiraju u prostorijama i pozicijama koje su 
date u grafickom delu dokumentacije.

Svetiljka 4
Zidna svetiljka od livenog aluminijumskog kucista i zastitnim
peskarenim staklom u stepenu zastite IP 44. Svetiljka se
montira u prizemlju na zidovima bazenske prostorije.
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Nabavka, isporuka, ugradnja, povezivanje i
pustanje u rad senzora pokreta sledecih
karakteristika.Ugao osetljivosti: 360°
Radni napon: 220V-240V 50/60Hz
Maksimalno opterećenje: max. 1200W
Razdaljina osetljivosti: max. 6m
Podesivo vreme rada: 10 sek - 7 min
Vremensko kašnjenje: 0,6 ~ 1,5m/s
Podesiva svetlosna osetljivost: 3 - 2000
LUX
Preporučena visina za instalaciju: 2,2m - 4m
Stepen zaštite: IP 20
Klasa električne zaštite: II stepen
Temperatura okoline: -20 ~ 40°C
Vlažnost okoline: <93%RH

Nabavka, isporuka, ugradnja, povezivanje i pustanje u rad
kupatilskih ventilatora fi 100.

Isporuka i ugradnja PS-49 u kupatilima

Nespecificiran materijal i oprema

monofazna dvostruka šuko priključnica16A,
250V 50Hz

monofazna jednostruka šuko priključnica sa
zastitnim poklopcem i u zastiti IP 65, 16A,
250V 50Hz
Trofazna priključnica sa zastitnim
poklopcem 16A, 250V 50Hz
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Isporuka i ugradnja obujmice Ø120 za povezivanje zemljovoda
za olučnu vertikalu (SRPS EN 50164-4).Plaća se po komadu .

sporuka i ugradnja kontaktnog elementa za povezivanje 
prihvatnog provodnika na olučnu horizontalu. Pritezanje se vrši 
vijcima (SRPS EN 50164-4).Plaća se po komadu .  

Isporuka i ugradnja kontaktnog elementa za povezivanje
metalnih masa. Plaća se po komadu . 

Merenje gromobranskog uzemlјenja, kao i ispitivanje galvanske 
neprekidnosti spusnih provodnika sa izdavanjem Stručnog 
nalaza od strane ovlašćene organizacije.

8.Bazen i bazenska tehnika

Nabavka isporuka postavljanje i povezivanje automatike sa 7 
sondi i EMG ventilom za kontrolu nivoa i dopunu vode.

Isporuka i ugradnja Fe/Zn 25 x 4 mm u sloju mr{avog betona 
temelja i temeljnih greda, njeno polaganje u betonu ispod 
temeljne ploče i hidro izolacije na 10 cm od tla. sa 
povezivanjem na armaturu u donjem sloju temelja i temeljnih 
greda varenjem,sa izvodima za gromobran, GRO. Pozicija 
podrazumeva i varenje armature u temeljnoj ploči na svakih 3-
5m. Plaća se komplet materijal i rad po m1.

Isporuka i ugradnja kontaktnog elementa za nastavljanje 
uzemljivača i povezivanje zemljovoda (SRPS EN 50164-
4).Plaća se po komadu.

Isporuka i ugradnja spusnog provodnika Fe/Zn 20 x 3 (SRPS
EN 50164-2). Postavlja se ispod maltera pre postavljanja 
termoizolacije. Montira se na tipskom nosaču.Plaća se po metru
dužnom .

Isporuka i ugradnja trake na krovu objekta Fe/Zn 20 x 3 (SRPS
EN 50164-2). Montira se na tipskom nosaču.Plaća se po metru 
dužnom .

Isporuka i ugradnja kontaktog elementa - merni spoj, izrađen od
nerđajućeg čelika za međusobno povezivanje spusnog 
provodnika Fe/Zn 20 x 3 mm i trake FeZn 25x4mm.Plaća se po 
komadu .

Isporuka i ugradnja elementa za obeležavanje mernog spoja tip 
MŠ MERNI BROJ.Plaća se po komadu .

7.Uzemljenje i gromobranska instalacija

Isporuka materijala, ugradnja odmah pored GRO šine za 
izjednačenje potencijala i povezivanje glavnog provodnika za 
izjednačenje potencijala, PEN provodnika, gromobranskog 
uzemljivača, vodovodne cevi, kablovskih regala, cevi za 
centralno grejanje i ostalih metalnih masa provodnikom P-Y 
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Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka.

Nabavka isporuka ugradnja povezivanje i pustanje u rad 
Komandnog elektro ormara monofaznog manjeg.

Nabavka isporuka ugradnja povezivanje i pustanje u rad 
podvodnog LED reflektora bele boje.

Nabavka isporuka ugradnja povezivanje i pustanje u rad 
automatske kontrole i doziranja pH SEKO dpr

9.Ostali radovi

Sitan nepredviđen rad i materijal.

Ispitivanje instalacije, kontrola izolovanosti i izdavanje atesta o
ispravnosti instalacije :Plaća se paušalno za sledeća ispitivanja 
otpor uzemljenja meren na sabirnici za izjednačenje potencijala
otpor uzemljenjameren na svakom mernom spoju; - otpor petlje
najudaljenijihpotrošača; - otpor izolacije provodnika;- merenje
otpora i provera neprekidnosti zaštitnog provodnika;- provera
efikasnosti zaštite od napona dodira TN-C-S sistemom-
ispitivanje gromobranske instalacije sa izdavanjem stručnog
nalaza od strane ovlašćene organizacije
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Pregled i ispitivanje instalacije na prekid, kratak spoj, otpor izolacije
preslusavanje, izdavanje atesta i pustanje instalacije u ispravan rad.
Placa se komplet materijal i rad pausalno.

Isporuka, montaža i povezivanje modula računarske
priključnice u zidne setove  RJ45 Cat S/FTP

Isporuka, montaza i povezivanje ugradnog ormana za smestaj
razdelnika za TV instalaciju u stanu. Orman je dimenzija
300x250x160 mm, u termoplasticnomkuc'istu od tvrdog poliakrilata
sa bravicom nazakljucavanje, potrebnim uvodnicima sa gornje strane.
U ormanu se montira sledeca oprema:- 1 kom. Spliter, - 3 kom. F-
k kt i

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje TV prikljucnica sa
razvodnom kutijom fi60mm u zidu na visini 200cm od poda. Plaća se
komplet materijal i rad po kom.

Isporuka i montaza instalacionih PVC cevi fi 16 mm u zidu ( i
meduspratne ploceu toku betoniranja) sa stemovanjem i krpljenjem
kanala u zidu i probijanjem potrebnih rupa kroz betonske ploce i
zidove). Cevi poloziti u zidove i podove pre malterisnja i nalivanja
betonom. Nakrajevima cevi zavrsiti plasticnim lulama u razvodnim
kutijama. Placa se komplet materijal i rad po ml.

Isporuka i montaza instalacionihPVC cevi fi 29 mm u zidu ( i
meduspratne ploceu toku betoniranja) sa stemovanjem i
krpljenjem kanala u zidu i probijanjem potrebnih rupa kroz
betonske ploce i zidove). Cevi poloziti u zidove i podove pre
malterisnja i nalivanja betonom. Nakrajevima cevi zavrsiti
plasticnim lulama u razvodnim kutijama. Placa se komplet
materijal i rad po ml.

Ostali sitan nepredvidjen materijal i radovi Placa se komplet materija
i rad po pausalno.

INSTALACIJE SLABE STRUJE

1.Računarska mreža i RTV instalacija

Isporuka i polaganje F/FTP instalacionog kabla delimično kroz
gibljive rebraste cevi, a delimično po perforinarnim nosačima
kablova , Cat.5a F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23 sa omotačem
bez halogenih elemenata.

Nabavka isporuka postavljanje i povezivanje access point-a
slicnih karakteristika 300Mb/s High Power 2.4GHz N ruter, 1
x WAN + 4 x LAN, Atheros čip 1000mW (30dBm)

Nabavka, isporuka i povezivanje koaksijalnog kabla 75 oma tip:
CXT1 u pvc cevi odgovarajuceg precnika. Plaća se komplet materijal
i rad po m1.
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PVC cevi

Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 25 mm, bez halogena, za 
telekomunikacione instalacije, komplet sa opremom za vešanje.

Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 16 mm, bez halogena, za 
telekomunikacione instalacije, komplet sa opremom za vešanje.

2.Opšte ozvučenje

Plafonski zvučnici, 9/6W, 100V, sa metalnom mrežicom, bele
boje, sl.tipu LBC3950/01.

LiHCH 4x1,5mm2

Ispitivanjeinstalacije i puštanje u rad, obuka korisnika, uputstva
za rukovanje

Instalacioni i pomoćni materijal, razvodne kutije i sl.
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UKUPNO bez PDV-a (A+B)
PDV 20%

UKUPNO sa PDV-om (A+B)

8.Bazen i bazenska tehnika
9.Ostali radovi

INSTALACIJE SLABE STRUJE
1.Računarska mreža i RTV instalacija
2.Opšte ozvučenje
3.Instalacije dojava pozara

2.Razvodni ormani
3.Instalacija osvetljenja i termije.
4.PNK Regali i cevi
5.Svetiljke i sijalice
6.Instalacioni materijal
7.Uzemljenje i gromobranska instalacija

Kabl NHXHX FE 180/E30 3x1.5mm² za povezivanje PPZ centrale i
ormara. Pla}a se komplet materijal i radna snaga

Rebrasta halogen free cev ISH Ø20/14mm, kompletno polo`ena u 
zidu

Zavr{no ispitivanje, izrada projekata izvedenog stanja, izdavanje
atesta, obuka, pu{tanje u ispravan rad i predaja korisniku

ZBIRNA REKAPITULACIJA

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJ
1.Napojni vodovi

Termicki detektor dima sa podno`jem YBN-R/6 (sa priklju~kom za
paralelni indikator): radni opseg 9 do 30 VDC flat response
tehnologija, LPCB i VdS atest. Pla}a se komplet materijal i radna
snaga

Rucni javljac sa ugra|enim otpornik 470 Ohm/1W, nazidna monta`a,
patentiran sistem visoke pouzdanosti aktiviranja, jednostavno
testiranje pomo}u namenskog plasti~nog klju~i}a (KAC England)

Alarmna sirena, elektrodinami~ka, akusti~ke snage 114dB/1m,
radnog napona 12VDC-30VDC, potro{nje 0.15A (na 24VDC).

Oznaka detektora, (pakovanje 10kom.),

g p j p
paralelnih indikatora, sli~an tipu JH(St)H 2x2x0.8mm, koji ne 
potpoma`e gorenju, ne {iri po`ar i ne stvara toksi~ne gasove, polo`en 
delom u predvi|ene kanalice, delom u instalacionim cevima u zidu 
pod malterom.

Kabl NHXHX FE 180/E90JH(St)H 2x2x0.8mm² za povezivanje 
sirena. Pla}a se komplet materijal i radna snaga

3.Instalacije dojava pozara

Centrala sa 10 zona dojave, 2 izlaza za sirene 24V/10A, 4 open
collector izlaza 24V/5A, serijski kanal za vezu sa paralelnim
tabloima tipa QPT-1 ili PC ra~unarom za centralni nadzor, komplet
sa rezervnim napajanjem 24V/7Ah.Placa se komplet materijal i radna

Opticki detektor dima  sa podno`jem YBN-R/6 (sa priklju~kom za 
paralelni indikator): radni opseg 9 do 30VDC, flat response 
tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, 
LPCB i VdS atest. Pla}a se komplet materijal i radna snaga
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OPIS j.mere količ. cena iznos

A

1 Isporuka i ugradnja kotla za loženje peletama komplet 
sa bunkerom za prihvat peleta, uređajem za loženje i 
kontrolu i termičko osiguranje, pneumatsko 
otprašivanje sa instalacijom, sve povezano i pušteno u 
rad.
TIP TKAN 100 snage N100KW proizvod 
„RADIJATOR INŽENJERING“ Kraljevo kom 2

1,1  Keramicki iymenjivac toplote OVBC 600,55 
CHX600 85 kw kom 1

2 Isporuka i ugradnja kompresora za vazduh 
pneumatskog otprašivanja sa opremom kom 1

3 Isporuka i ugradnja bojlera tople potrošne vode sa
toplovodnim grejačem “TANK U TANK” bez 
kamenca Bojler je sa oblogom i signalnom i 
sigurnosnom armaturom TIP “SMART LINE E 
1000” proizvod “ACV” Belgija zapremine V=1000l kom 1

3.1 Isporuka i ugradnja dimnjačkog priključka urađenog 
od crnog lima δ=3mm Ø200mm komplet sa 
montažom i kolenom m 2

4 Isporuka i ugradnja metalnog dimnjaka Ø200mm 
H=8m sa izolacijom od al. lima komplet sa montažom kom 2

5 Isporuka i ugradnja zatvorene ekspanzione posude 
„ELBI“ TIP „ERE ERC 200“ zapremine V=200l kom 1

6 Isporuka i ugradnja ventila sigurnosti sa protiskom 
otvaranja P=3.5ba kom 3

7 Isporuka i ugradnja sabirača i razdelnika 
Ø200x1000mm komplet sa nasačima i priključcima kom 2

8 Isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpi 
„GRUNDFOS“ ili sl.

PREDMER I PREDRAČUN 

MAŠINSKIH RADOVA ZA GREJANJE I VENTILACIJU

RADOVI NA KOTLARNICI ZA LOŽENJE PELETA ZA BAZEN I STAMBENI OBJEKAT
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TIP UPS 50-120F kom 1
TIP UPS 32-30 kom 2

9 Isporuka i ugradnja šiber ventila
No65Np6 kom 4
No50Np6 kom 6
No32Np6 kom 4
No20Np6 kom 6

10 Filter prečistač komplet sa montažom
No65Np6 kom 1

11 Odbojni ventil
No32Np6 kom 2

12 Isporuka i ugradnja  nalegajućeg termostata na rad 
pumpi za zaštitu hladnog kraja „DANFOSS“ kom 1

13 Isporuka i ugradnja vazdušnih lonaca 
Ø150x200mm kom 2

14 Isporuka i ugradnja manometra 0÷6ba kom 2

15 Isporuka i ugradnja termometra 0÷100ºC kom 2

16 Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje 
1/2“ kom 10

17 Isporuka i ugradnja armiranog creva za punjenje 
instalacije 1/2“ m 10

18 Isporuka i ugradnja crnih cevi
1/2“ m 24
1“ m 6
5/4“ m 6
6/4“ m 18

2 1/2“ m 12

19 Sitan potrošni materijal predviđen za montažu cevi 
60% od vrednosti cevi % 0,6

20 Ispitivanje instalacije na hladan vodeni pritisak paušalno 1

21 Čišćenje od rđe, i izolacija cevi i opreme mineralnom 
vunom u al. limu m2 16

22 Čišćenje od rđe, miniziranje i bojenje cevi i metalnih 
delova paušalno 1

23 Isporuka uputstava, šema, garancija i obuka osoblja paušalno 1

24 Pripremno završni radovi paušalno 1
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UKUPNO  A

I B VENTILACIJA I SUŠENJE VAZDUHA

1 Isporuka i ugradnja bazenskog sušača vazduha TIP 
“AK-SK 62” proizvod “ALFA KLIMA” Zaječar 
komplet sa postoljem sledećih karakteristika

- protok vazduha Vv = 4000m3/h
- napor ventilatora Hst=130Pa

- opticajni vazduh Vo=3500m3/h
T=28°C  ρ=60%

- svež vazduh Vs=500m3/h
T=-18°C  ρ = ÷
- izdvojena vlaga qVL=5,5kg/h

- toplovodni grejač qg=2m3/h  Δt=80/70°C
- maksimalna snaga grejanja u startu Qg=31KW
- priključak za grejač R 1”
- priključak za kondenzat R 1/2”
Komplet isporuka,montaža i puštanje u rad kom 1

2 Isporuka i ugradnja elastičnih veza za sušač sa 
kontraprirubnicom približnih dimenzija 600 x 200 
mm kao i za dogrejač kom 4

3 Isporuka i ugradnja otsisnih rešetki urađenih od 
aluminijuma (boju odabrati prema zahtevu 
arhitekte)TIP “DR-2U” komplet sa regulatorom 
protoka dimenzija 425x225mm. Komplet sa 
uklapanjem u završnu konstrukciju zida kom 8

4 Isporuka i ugradnja rešetki za ubacivanje vazduha 
urađenih od aluminijuma (boju odabrati prema 
zahtevu arhitekte) TIP “DR2-U” dimenzija 425 x 
225mm sa regulatorom protoka komplet sa usecanjem 
u završnu konstrukciju zida kom 8

5 Isporuka i ugradnja pocinkovanih kanala za razvod 
vazduha urađenih od lima δ=0,5 i 0,75mm komplet sa 
fazonskim komadima,profilima za spajanje i 
materijalom za zaptivanje kao i nosačima i dražačima 
za zid kg 903

6 Izolacija kanala od rošenja i gubitka toplote urađena 
od “ARMAFLEX” ili slične izolacije komplet sa 
lepkom i trakom za pokrivanje spojeva m2 121
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7 Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondenzata 
urađena od polietilenske cevi 1/2” sa fazonskim 
komadima             
Ø1/2” m 6

8 Puštanje u rad i podešavanje pauš 1

UKUPNO  I B

II B PODNO I RADIJATORSKO GREJANJE

1 . Isporuka i ugradnja cevi za podno grejanje 
“RAUTERM S” d=20mm proizvod “REHAU” ili sl. m 1140

2 Isporuka i ugradnja zaštitne cevi za spojeve 
segmenata i prolaz kroz negrejane zone TIP “RAU-
VPE” Ø25mm   34/29mm m 55

3 Isporuka i ugradnja obujmice za cevi sa vezom za 
noseću mrežu Ø3mm kom 1800

4 Isporuka i ugradnja folije za prekrivanje 
termoizolacije PVC 0,1mm m2 140

5 Nabavka i ugradnja reflektujuće folije m2 140

6 Nabavka i montaža izolacione ivične trake i stiropora 
debljine 10mm širine 100mm gustine 25kg/m m2 340

7 Nabavka i ugradnja stiropora d=20mm 

“AUSTROTERM” debljine 30mm gustine 35kg/m3 

za toplotnu izolaciju m2 140

8 Nabavka i ugradnja mrežaste armature “REHAU” 
d=3mm pocinkovana raster 150x150mm m2 140

9 Isporuka i ugradnja sabirača i razdelnika sa deset 
krugova u originalnom ormariću
- razdelnik sa meračem proticaja
- TIP NKV-D 10 sa deset krugova       kom 1
- termoregulaciona podstanica TIP TRS V sa 
trokrakim regulacionim ventilom i programatorom       
kom 1
- razdelni ormarić za ugradnju na zid AP III sa 
nosačem na zid      kom 1
Sve komplet proizvod “REHAU” montirano, 
povezano i pušteno u rad kompl 1

10 Proba instalacije na hladno pre zalivanja estriha pauš 1
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11 Proba na toplo sa postepenim zagrevanjem i sušenje 
estriha prema preporukama isporučioca pauš 1

12 Isporuka i ugradnja cevnih nastavaka i spojnica sa 
pokretnom navlakom za cev Ø20x2mm kom 20

13 Isporuka aditiva za estrih p L 30

14. Al Radijatori Global H600 kom 253

14.1 Set nosač, konzola i odtojnik kompl 50

15.  Sušač peškira 500x1120 kom 8

15. Radijatorski set sa termoglavom kom 27

16. Cu cevi fi35-15 komplet sa fitingom m 380
UKUPNO  II B

III B VENTILACIJA PODRUMSKIH PROSTORIJA

1 Isporuka i ugradnja plastičnih kanalizacionih cevi
Ø 80mm m 14
Ø 100mm m 22
Ø 150mm m 6
Ø 200mm m 6

2 Isporuka i ugradnja fazonskih komada, kolen, 
redukcija, račvi i dr. 100% vrednosti cevi % 1

3 Isporuka i ugradnja "PV" ventila komplet sa račvom
PU 80mm kom 9

4 Isporuka i ugradnja kanalskog plastičnog ventilatora 
TIP TD 800/200 proizvod "SOLER-PALAU" Španija 
komplet sa elastičnim vezama i "REB" regulatorom 
broja obrtaja kom 1

5 Isporuka i ugradnja u zid spoljne protivkišne žaluzine 
"PER-250 CN" dimenzija 333x333mm istog 
proizvođača kao i ventilatora kom 1

6 Isporuka i ugradnja spoljne protivkišne žaluzine 
500x400mm u vratima kom 1

7 Isporuka i ugradnja unutarnje lebdeće žaluzine 
500x400mm u vratima kom 1

8 Probijanje otvora za prolaz instalacija kroz betonske 
zidove
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Ø 200mm kom 2
Ø 150mm kom 5

9 Puštanje instalacije u rad paušalno 1

UKUPNO  III B

IV B PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

1 Pripremni radovi u vezi sa montažom
- obeležavanje otvora
- probijanje i krpljenje otvora
- smeštaj opreme
- dogovor sa drugim izvođačima i arhitektom
- usaglašavanje sa isporučiocima bazenske opreme, 
elektro, vodovoda i dr. paušalno 1

2 Proba instalacije na hladan vodeni pritisak paušalno 1

3 Proba instalacije na toplo i regulacija sa probnim 
radom paušalno 1

4 Čišćenje od rđe, miniziranje i bojenje vidnih delova 
koji se ne izoluju paušalno 1

5 Isporuka šema instalacije, uputstava za rad, rukovanje 
i održavanje kao i atesta, garancija i zapisnika paušalno 1

6 Završni radovi u vezi sa montažom
- obeležavanje opreme
- čišćenje gradilišta, odnošenje viška opreme
- tehnički pregled
- projekat izvedenog stanja
- bojenje neizolovane opreme paušalno 1

UKUPNO  IV B

REKAPITULACIJA B

I VENTILACIJA I SUŠENJE VAZDUHA
II PODNO GREJANJE
III VENTILACIJA PODRUMSKIH PROSTORIJA
IV PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

UKUPNO B
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C BAZEN SA STEPENICAMA I HDM KLUPOM

1. Pravougaoni prelivni bazen 8x5x1,2 V 47,6m3 kom 1,00

2. Kompezacioni rezervoar V 5m3 kom 1,00

3. Stepenice od nerđajućeg čelika INOX kom 1,00

4. Klupa sa tri hidromasažna mesta kom 1,00

5. Filterska jedinica ASTRAL Contabric fi600
14 m3 Victoria plus, 0,78 w kompl 1,00

6. Recirkulacione dizne 8kom kompl 1,00

7. Usisna dizna 2 kom kompl 1,00

8. Cevovod i fiting kompl 1,00

9. Toplotna izolacija dna i zida skimerskog bazena i
armiranje kompl 1,00

10. Pesak za filter kompl 1,00

11. Hidromasažni blok 3 mesta kompl 1,00

12. Dezinfekcija vode koml 1,00

13. Montaža opreme na licu mesta kompl 1,00
SVEGA

REKAPITULACIJA

A
B
C BAZEN SA STEPENICAMA I HDM KLUPOM

UKUPNO 

RADOVI NA KOTLARNICI ZA LOŽENJE PELETA ZA BAZEN I STAMBENI 
INSTALACIJA
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