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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 

КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У  

СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА БР. 29 по принципу „кључ у руке“ 

 

редни број набавке 02/19-О,  

број из плана набавки 1.3.1 

 

 

 

Укупан број страна: 120 
 
 

Крајњи рок за достављање понуда:  
закључно са 07.11.2019. године (четвртак) до 12:00 часова 

Отварање понуда: 12:30 часова 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 02/19-O 

бр. 670 од  07.06.2019. године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку 02/19-O, бр. 671 од 07.06. 2019. године, припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова – грађевинско занатски радови на изградњи колективне стамбене 
зграде у Светозара Милетића бр. 29 по принципу „кључ у руке“. 

САДРЖАЈ: 
Ред. 
бр. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ЈП „Градска стамбена aгенција“, ПИБ:104395523; МБ: 20157810 
Адреса: Његошева бр. 1а, Панчево 
Интернет страница: www.gsapancevo.rs 

1.2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним 
набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и одговарајућим 
подзаконским актима донетим на основу Закона. 

1.3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 02/19-О су радови – грађевинско занатски радови на изградњи 
колективне стамбене зграде у Светозара Милетића бр. 29 по принципу „кључ у руке“. 

1.4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, који ће бити 
закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права. 

1.5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

1.6. Контакт (лице или служба) 

Лица за контакт: Живојин Ђујић, Даниела Бирак и Душан Пердух 
Телефон: 013/304-932, 304-938 
И-мејл: osa@3dnet.rs 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1.  Предмет јавне набавке је су радови - грађевинско занатски радови на изградњи 
колективне стамбене зграде у Светозара Милетића бр. 29 по принципу „кључ у 
руке“. 

 
2.2. Назив и ознака из општег речника: 45000000 – грађевински радови. 

 
2.3.  Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку. 

 
2.4.  Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 
2.5.  Наручилац закључује уговор са најповољнијим понуђачем. 
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

3.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС АРХИТЕКТУРЕ 

 
Инвеститор: ГРАД ПАНЧЕВО ПУТЕМ ЈП „Г С А“, Панчево, Његошева број 1а 
 
Објекат: ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ  По+П+2+Пк 
     Панчево, Светозара Милетића бр. 29, кат. парцела. топ. бр. 3656/1 К.О. Панчево 
       
 
Пројектом је обухваћена нова градња вишепородичног стамбеног објекта  спратности  
По+П+2+Пк (подрум+приземље+два спрата и поткровље)  на катастарској парцели бр. 
3656/1 К.О. Панчево, Светозара Милетића бр. 29 у Панчеву.  
Површина парцеле топ. број 3656/1 К.О. Панчево износи 482 м2. 
У вишепородичном стамбеном објекту спратности По+П+2+Пк планирано је укупно 10 
стамбених јединица. Стамбени објекат има улаз са уличне стране парцеле. Предвиђено је 
10 паркинг места у оквиру парцеле. 
Вишепородични стамбени објекат налази се на регулационој линији, грађевинска и 
регулациона линија се поклапају.  
Стамбени објекти су у основи неправилног облика максималних габаритних димензија 
11,61 x 20,55м  
Улаз у стамбени објекат – кота приземља је издигнута за 100цм од коте тротоара. 
 
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ЈЕ: 1,97 
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ИЗНОСИ: 48% 
(мах. дозвољен индекс заузетости 80%) 
 
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА: 99 м2 сто је 20%  
(мин 20% зелених површина од укупне површине парцеле) 
 
БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА НА ПАРЦЕЛИ 
У оквиру парцеле обезбеђено је укупно 10 паркинг места (1пм/ 1 стан),  3 паркинг места 
(4, 5; 6, 7; 8 ,9 ) су ТТС систем паркирања (паркинг платформе)  
Од 10 паркинг места једно паркинг место је  прилагођено возилима за особе са посебним 
потребама. 
 
ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ  
Вишеродични стамбени објекат је спратности По+П+2+Пк (подрум+приземље+два 
спрата и поткровље).  
Максимална дозвољена висина објекта је 15,5м односи се на висину објекта мерено од 
тротоара до слемена, максимална дозвољена висина венца износи 11,5м односи се на 
висину мерено од тротоара до стрехе. Пројектован објекат има висину 15,50м и висину 
до венца 11,40м сто задовољава овај захтев. 
 
Бочне грађевинске линије увучене налазе се на граници парцеле. 
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Максимална висина надзитка завршне етаже је 160цм. Пројектована висина надзитка 
поткровља износи 160цм (мерено од пода до косине плафона) што задовољава овај 
захтев. 
Поткровље је пројектовано са косим кровом и баџама стилизованим и уклопљеним у 
савремени концепт. 
Сви испади и еркери су на висини већој од 3м (око 3,80м). 
Укупна површина југоисточне фасаде је 146,06м2. Укупна површина заузеће испада на 
југоисточној фасади износи 43,81м2, што је  30% заузећа. 
(за испаде на уличној фасади мах.дозвољено 30% фасаде) 
Укупна површина северозападне фасаде изнад приземља је 103,91м2. Укупна површина 
заузеће испада на северној фасади износи 19,38м2, што је  18,65% заузећа. 
(за испаде на фасади ка задњем дворишту максимално дозвољено 30%) 
Кров стамбеног објекта је двоводни кров са кровним баџама које су укслађене са 
елементима фасаде.  
За 10 станова предвиђени су капацитети за евакуацију смећа. (2 контејнера) 
На 6 станова 1 контејнер 
 
БРУТО ПОВРШИНЕ 
 

Укупна бруто површина вишепородичног стамбеног објекта По+П+2+Пк је:1032,30м
2
 

(Бруто површина основе подрума је 81,18м
2
 

Бруто површина основе приземља је 232,72м
2
 

Бруто површина основе I спрата је 238,44м
2
 

Бруто површина основе II спрата је 243,24м
2
 

Бруто површина основе поткровља је 175,68м
2
) 

 
НЕТО ПОВРШИНЕ 
Укупна НЕТО површина вишепородичног стамбеног објекта По+П+2+Пк је:800,63м

2
 

( Нето површина основе подрума је 58,67м
2
 

Нето површина основе приземља је 188,57м
2
 

Нето површина основе I спрата је 187,09м
2
 

Нето површина основе II спрата је 191,06м
2
 

Нето површина основе поткровља је 175,27м
2
) 

 
Пешачки прилаз приземљу објекта оставарује се преко степеника висине 15цм, а 
вертикална комуникација по етажама остварује се степеништем 
Подрум је планиран испод дела објекта, средина објекта. У подруму су предвиђене 
следеће просторије: станарске оставе, оставе, степениште и  ходници. Чиста висина у 
помоћним просторијама подрума износи око 2,36м- 2,44м 
 
Максимална висина пода приземља је 1,20м.  Пројектовани под приземља је издигнут у 
односу на тротоар 1м, што задовољава овај захтев. У приземљу су предвиђене заједничке 
просторије, ајнфорт  и једна стамбена јединица. Заједничке просторије се састоје од : 
ходника са степенишним простором, оставе за спремачицу, ветробрана са рампом, 
ајнфорт, заједничка просторија, WC и степениште са ходником за подрум.  Стамбене 
јединице имају следећи садржај: дневни боравак, ходник, кухињу, трпезарију, собе, 
терасу, купатило, WC, оставу и плакар оставу. Чиста висина у просторијама приземља 
износи 2,72м. 
На  првом, другом као и на поткровљу налазе се по 3 стамбене јединице и заједнички 
простор 
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 (степениште и ходник). Чиста висина спратова износи 2.72м, док у поткровљу износи 
2.60м. 
Станови се састоје од : ходника, дневног боравка, собе, кухиње, трпезарије, купатила, 
тераса , остава и плакар остава. 
 

КОНСТРУКЦИЈА 

Основни носећи елементи објекта су зидови, армирано-бетонске греде, стубови и 
међуспратна армирано бетонска конструкција. Објекат је укрућен хоризонталним и 
вертикалним серклажима. За армирано бетонске елементе се захтева МБ 30, а за 
арматуру  ГА 240/360, РА 400/500 и МА 500/560.  
Сви прорачуни и димензионисања су извршени према важећим прописима БАБ ’87 као и 
према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким 
подручјима. Конструкција је рачуната на следећа оптерећења, у свему према важећим 
стандардима и прописима за овакву врсту објеката: 
сопствене тежине-г, 
снега-п, 
корисног оптерећења-п, 
сеизмике у x-правцу-сx, 
сеизмике у y-правцу-сy. 
У оквиру анализе оптерећења узете су реалне тежине материјала усвојених према 
архитектонском решењу.  
Кровна конструкција је дрвена од четинара друге класе. Преко рогова се поставља слој 
даске, слој терпапира и дистанцер, преко кога се постављају летве и покрива фалцованим 
црепом, баџе се покривају бојеним поцинкованим лимом. 
Фасадни зидови од гитер блока дебљине 25.0цм. Зидови између станова су Термо блока. 
Сви зидови се морају зидати у свему према Правилнику о техничким нормативима за 
зидане зидове. Преградни зидови се морају извести са армирано бетонским серклажем 
који се налази изнад врата и то по целој дужини зида. Преградни зидови су од  гитер 
блока д = 10цм са А.Б. серклажима у висини изнад врата.  
Објекат је укрућен армиранобетонским гредама и стубовима у свему према Правилнику 
о градњи објеката у сеизмичким подручјима. Објекат се налази у VIII зони сеизмичности. 
Сви радови који се односе на армирано бетонску конструкцију се морају извести према 
Правилнику за бетон и армирани бетон 
Фундирање објекта  је урађено на тракастим темељима различитих димензија. Испод 
темеља насипан је танпон слој шљунка до коте -2,00м који је збијен пре бетонирања. Од 
коте -2,00м до подне плоче приземља насипан је прљави песак.  
До замене тла дошло је услед геомеханичког испитивањем тла, којим је откривено да на 
предметној парцели насут материјал који је састављен од хумуса и хумифицираних 
прашинастих глина тамно мрке и смеђе боје местимично са грађевинским шутом. Тло 
као такво неповољно је за грађење и фундирање, те га је поребно уклонити- извршити 
замену тла. 
Подна плоча објекта је армирано бетонска плоча дебљине 10 цм.  
Подна плоча ајнфорта је армирано бетонска плоча дебљине 20 цм.  
Подна плоча подрума је армирано бетонска плоча дебљине 14 цм. 
Терен око објекта је раван. 
  
ПОДОВИ И МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

У подруму се подна потконструкција хидроизолује, као и плоча приземља на месту где 
нема подрума пенетратима преко АБ плоче . 
По спратовима се термички и звучно изолује подна потконструкција између етажа 
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На терасама и лођама се изводи хидроизолација. 
 
У подруму се подна потконструкција састоји од следећих слојева (од доле на горе):  
насип шљунак  
плоча од армираног бетона д = 14цм уз додатак адитива за водонепропусност 
Изолит POLYCOAT ELASTIC (Драмин или слично). 
цем. кошуљица 3-4цм 
завршни под (само код степеништа)  
 
У приземљу изнад подрума, подна потконструкција састоји се од следећих слојева  
(од доле на горе):  
Контактна фасада (минерална вуна) 8цм 
ЛМТ 16+4 цм 
стиродур 3цм 
ПВЦ фолија 
цем. кошуљица 4цм 
завршни под 
 
У приземљу под на тлу (подна плоча ајнфорта), подна потконструкција састоји се од 
следећих слојева  
(од доле на горе):  
тло 
насип шљунак 
насип прљави песак 
шљунак 20цм 
АБ плоча 20цм 
 
У приземљу под на тлу (ветробрански простор), подна потконструкција састоји се од 
следећих слојева  
(од доле на горе):  
тло 
насип шљунак 
насип прљави песак 
шљунак 10цм 
АБ плоча 10цм 
хидроизолациони малтер 
цем. кошуљица 6цм 
завршни под 
 
У приземљу под на тлу, подна потконструкција састоји се од следећих слојева  
(од доле на горе):  
тло 
насип шљунак 
насип прљави песак 
шљунак 10цм 
АБ плоча 10цм 
хидроизолациони малтер 
стиродур 8цм 
ПВЦ фолија 
цем. кошуљица 6цм 
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завршни под 
 
На I спрату (изнад ајнфорта) подна потконструкција еркера састоји се од следећих 
слојева  
(од доле на горе):  
минерална вуна (кон.фасада) д = 12цм 
ЛМТ 16+4 цм 
стиродур 3цм 
ПВЦ фолија 
цем. кошуљица 4цм 
завршни под 
 
На спратовима и поткровљу подна потконструкција се састоји од следећих слојева 
 (од доле на горе):  
малтер 2цм 
ЛМТ 16+4 цм 
стиродур 3цм 
ПВЦ фолија 
цем. кошуљица 4цм 
завршни под 
 
На тавану подна потконструкција се састоји од следећих слојева 
 (од доле на горе):  
малтер 2цм 
ЛМТ 16+4 цм 
ПВЦ фолија 
минерална вуна 10цм 
 
Хидроизолација подова у купатилима , терасама  и светларника је од хидроизолационог 
премаза (RÖFIX AS 345 или одговарајуће),  хидроизолацију подићи на малтерисане 
зидове у висини 20 цм.  Спој пода и зида извести у малом залучењу (холкеру) ~2x2цм у 
самом естриху или накнадно цементним малтером. Код примене хидроизолације увек 
наносити најмање 2 слоја по 1,5 мм, укупне дебљине 3мм. У свему према упутству 
произвођача. 
Вертикална и хоризонтална хидроизолације подрума је од (PENETRATA) од Изолит 
POLYCOAT ELASTIC (Драмина) или слично.  
Хидроизолација плоче на тлу приземља урадити од хидроизолационог високо 
квалитетног  једнокомпонентног, флексибилног малтера, (SikaLasicr - 1К или 
одговарајуће) ојачаног влакнима на бази модификованог цемента, са додатком 
специјалних полимера отпорних на алкалије. Хидроизолациони малтер подићи 
спољашњу ивицу фасадног зида до горње коте плоче. По ободу извести ојачање од 
еластичне хидроизолационе траке, са полиестреском мрежицом за лепљење са обе стране 
и еластичном зоном у средини (сикасил тапе или одговарајуће). 
 

ОБРАДА ПОДОВА 
Завршна обрада подова је следећа: 
Керамичке плочице: улаз, купатила, кухиње, трасе, ходници, трпезарије, степенишни 
простор, тоалет, плакар оставе и оставе. 
Ламинат  у собама, дневном боравку и појединим ходницима 
Цеметна кошуљица: помоћне просторије у подруму, станарске оставе и ходници. 
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ОБРАДА ЗИДОВА И ПЛАФОНА 

Сви унутрашњи зидови и плафони објекта су малтерисани продужним малтером д=2цм.  
Зидове и плафоне  глетовати полификсом и обојити полудисперзивном бојом за зидове. 
У свим купатилима су зидови до плафона обложени керамичким плочицама на лепак. У 
кухињама су зидови на делу где су кухињски елементи обложени керамичким плочицама 
на лепак до висине 1,6 м. Зидове ка ходницима (заједничком простору) обложити 
Демитом (кон.фасадом) д=7цм , изглетовати и завршно обојити полудисперзивном бојом. 
 
ОБРАДА ФАСАДНИХ ЗИДОВА 
Спољни фасадни зидови се облажу „Demit“ фасадом и обрађују бојама за фасаду у тону 
по избору инвеститора. На површинама које није потребно термички изоловати фасадни 
зидови и плафони се малтеришу продужним малтером 1:2:6 са употребом песка сејанца. 
Спој цементне кошуљице на тераси и фасадног зида дилатирати уметком стиродура д = 
цм у ширини од 25цм. Соклу у висини од 83 цм завршно обрадити »KULIRPLASTOM«, у 
тону по избору пројектанта. 
  
Коси плафон у поткровљу  
-  фалцовани цреп 
-  летва 5x2,4цм 
-  дистанцер 10x2,4цм 
-  паропропусна кровна фолија тип-а „Wurth“ топ 132 или оговарајуће 
-  даска 2,4цм 
-  рог 10x12цм 
-  негорива минерална вуна 20цм 
-  паронепропусна фолија тип-а „Wurth“ DB 90 или одговарајуће 
- Плафонски систем са гипскартонским плочама (одговарајуће противпожарне плоче 
типа  Ригипс РФ, Кнауф ГКЛ и сл) 2x12,5мм отпоран на пожар 30 мин. мора да поседује 
извештај о испитивању од надлежне институције 
 
СТОЛАРИЈА  

Све спољне прозоре и врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним 
системом профила ојачаног челичним профилима и са ролетнама. Све позиције опремити 
квалитетним оковом и трајно еластичном ЕПДМ дихт гумом и застаклити термопан 
стаклом д=4+16+4 мм са аргонским пуњењем и нискоемисионим премазом са унутрашње 
стране. Уградњу извршити "сувим" поступком преко челичног слепог штока. Боја по 
избору пројектанта (инвеститора). Сва столарија се израђује у свему према датим 
шемама. 
  
Улазна врата у стамбеном објекту (заједнички простор) је од елоксираних 
алуминијумских профила са термичким прекидом и лима. Застакљивање алуминарије је 
„Termopan“ стаклом 4+15+4мм.  
Улазна врата по становима урадити као сигурносна врата са челичном потконструкцијом 
у свему према шемама произвођача истих. Оквир и конструкцију врата израдити од 
челичног профила обложеног челичним лимом д=1мм а простор између попунити 
термоизолацијом. На вратима поставити сигурносну браву и шпијунку. У цену урачунат 
потребан оков, брава са три кључа, опшивне лајсне. Уколико постоји празан простор 
између штока и зида, исти попунити „ПУРПЕН“ масом. 
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Унутрашња столарија се израђује од дрвене грађе. Врата су типска, док је крило као 
сендвич од медијапана и картонског саћа,  без надсветла са одрађеном завршном обрадом 
и штелујућим первајзом. Врата уградити „сувим поступком“ преко дрвеног слепог стока.  
 
БРАВАРИЈА 

Браварија ограда на терасама, на спољашњем и унутрашњем степништу се ради од 
челичних кутија 40x40x3мм. Испуну спољне ограде на тераси урадити од челичних 
кутија 20x20x3мм, руковат на тераса урадити од челичних кутијастих профила 
50x50x3мм. Ограду на рампи урадити од челичних кутија 40x40x3мм и челичних цеви 
пречника Ø40мм. Сви челични делови (профили) ограда се претходно заштићују 
заштитном бојом па се завршно фарбају. У ветробранском простору поставити рукохват 
на зиду код степеништа од алуминијумске цеви ø50мм, рукохват уградити у зид преко 
типлова и алум. цеви Ø20мм.  
 Ка суседним парцелама на бочним фасадама на тераси поставити преграду од лексана у 
боји, дебљине 5 мм на потконструкцији од  пласт. алум. профила. 
 
Врата на улазу у простор станарских остава су са отпорношћу на пожар. Врата за улаз у 
подрум су од челичних кутија, са обостраном облогом од челичног лима д = 0,8мм.  
Врата на просторијама према станарским оставама у подруму  су ватроотпорна са 
отпорношћу на пожар 60 минута.  Прозори у подруму су од челичних кутија. Урадити 
поклопац за излаз на таван од челичних профила, челичног лима, са испуном од 
минералне вуне и са отпорношћу на пожар од 60 минута. 
 
КРОВНИ ПОКРИВАЧ  И  ЛИМАРИЈА 

Кровни покривач је фалцовани цреп и бојени поцинковани лим. Све лимене опшивке су 
од бојеног поц. лима д=0.55мм. На месту баџа постављени су стојећи правоугаони олуци, 
док су дуж стрехе постављени правоугаони висећи олуци. Олучне вертикале, 
хоризонтале и солбанци су такође од  бојеног поц. лима д=0.55мм.  
 

ПРЕДВИЂЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Грејање је на гас. 
Инсталације водовода и канализације и електроинсталације су стандардне и у 
стандардној изведби. 
 
 

3.2.  ОПИС РАДОВА 

 

Спецификација опреме и радова дата је у ПРИЛОГУ- Предмер радова са структуром цена и 
збирном рекапитулацијом који је саставни део Конкурсне документације. 
 
 

3.3.  ИЗВРШЕЊЕ 

Рок завршетка уговорених обавеза не може бити дужи од 240 календарских дана од дана увођења 
извођача радова у посао. 
 

3.4.  МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

 

Место вршења радова је Панчево, улица Светозара Милетића бр. 29, парцела број  3656/1 К.О. 
Панчево. 
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3.5.  ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

 

Наручилац ће одредити стручно лице које ће вршити надзор над извршеним радовима.  
 

 

3.6.  ПРИМОПРЕДАЈА 

 
Послови по овој јавној набавци ће се сматрати окончаним када Добављач након окончања 
извођења радова писаним путем о томе обавести Наручиоца. 
Квалитативну примопредају изведених радова извршиће, након успешно обављеног техничког 
пријема, заједничка комисија Наручиоца и Добављача и сачинити одговарајући записник. О 
примопредаји се сачињава Записник који потписују сви чланови Комисије.  
По извршеном квалитативном пријему и примопредаји објекта на употребу, Наручилац се 
обавезује да заједно са Извршиоцем сачини коначан обрачун изведених радова. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама) и упутство како се доказује испуњеност услова 

 

 

4.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. закона 

4.1.1. Обавезни услови 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) Закона); 

- Да он (и његов законски заступник) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) (навести дозволу за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом); 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

4.1.2. Додатни услови 

Право на учешће у поступку има домаће или страно правно лице које испуњава следеће додатне 
услове: 
 

1. да ће за озбиљност понуде доставити средство финансијског обезбеђења које се 
тражи конкурсном документацијом, а за добро извршење посла отклањање 
грешака у гарантном року доставити писмо о намерама;  

2. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 
 

- да је у периоду од три године пре објављивања позива за подношење     
понуда   успешно извео радове из области високоградње у износу од минимум 
50.000.000,00 динара на годишњем нивоу.  

- да је у претходне три године (2016,2017,2018) остварио позитиван финансијски 
резултат у пословању,  

- да понуђач није био у блокади рачуна за период од 24 (двадесетчетири) месеца 
пре објављивања јавног позива, 

3. да располаже довољним кадровским капацитетом: 
 

- Понуђач је дужан да има минимум 10 (десет) запослених радника у радном 
односу на неодређено време (без обзира на врсту струке). 

 
- да има минимум 1 (једног) дипломираног машинског инжењера, са важећом 

лиценцом ИКС за одговорног извођача радова термотехничких инсталација, бр. 430, или 
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инжењера машинства са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова 
термотехничких инсталација, бр. 830 запосленог или ангажованог на неки други начин у 
складу са законом; 

 
- да има минимум 1 (једног) дипломираног инжењера грађевине, са важећом 

лиценцом ИКС за одговорног извођача радова бр. 410 или инжењера грађевине са 
важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова бр. 800 запосленог или 
ангажованог на неки други начин у складу са законом; 

 
- да има минимум 1 (једног) дипломираног електро инжењера, са важећом 

лиценцом ИКС за одговорног извођача радова термотехничких инсталација, бр. 450 или 
електро инжењера са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова бр. 850 
запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом; 

 
- да има у радном односу на неодређено време (или на други начин у складу са 

законом) минимум 1 (једно) ангажовано лице са положеним стручним испитом 
безбедности и заштиту на раду; 

 
4. да располаже довољним пословним искуством за извођење предметних  радова- 

референце – доказ да је у претходне три године извео радове на високоградњи у 
износу од минимум 50.000.000,00 динара на годишњем нивоу; 

5. да уколико је у поступку приватизације достави потврду надлежног органа; 
6. да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, или претходни 

стечајни поступак; 
 
Уз образац доказа за установљавање испуњености услова приложити оригиналну документацију 
или фотокопије докумената. 
 
Уколико понуђач не поступи у потпуности у складу са овим упутством и не достави сву доказну 
документацију из обрасца, односно уколико не докаже испуњеност обавезних и додатних услова 
за учествовање у поступку, његова понуда биће искључена из даље процедуре доделе уговора. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођачем 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

4.2. Упутство како се доказује испуњеност услова 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих 
доказа: 
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Р.бр 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 
 
 
 
 
1. 
 
 

 
 
 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 
 

Извод из регистра АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ 
РЕГИСТРЕ, односно извод из регистра НАДЛЕЖНОГ 
ПРИВРЕДНОГ СУДА. 
 
Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру 
који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
ОСНОВНОГ СУДА на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не 
обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА 
на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 
2) Извод из казнене евиденције ПОСЕБНОГ 
ОДЕЉЕЊА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 
ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала;  
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица:  
Извод из казнене евиденције, односно уверење 
НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
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пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 
 

3. 

 
 
 
 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) Закона); 
 

 
Уверење МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, 
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење НАДЛЕЖНЕ УПРАВЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
 
НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства финансија 
Понуђач је у обавези да достави уверења свих 
надлежних локалних самоуправа на којима се понуђач 
води као порески обвезник изворних локалних 
прихода. Дакле, уколико понуђач има обавезу плаћања 
пореза и других јавних дажбина у више локалних 
самоуправа, потврде свих тих управа јединица 
локалних самоуправа представљају доказе на околност 
да понуђач испуњава обавезни услов за учешће из 
члана 75. став 1. тачка 4) Закона. 
 
Доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 
 

4. 

 
 
Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде  
 
(чл. 75. ст. 2. Закона) 
 

 
 
Изјава о поштовању прописа (образац је саставни 
део конкурсне документације 

 
Напомена: 
- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и 
овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду 
подноси група понуђача, ова изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 
1. 
 
 
 
 
 
 

 
да располаже неопходним финансијским 
капацитетом и то: 

 
- да је у периоду од 

три године пре објављивања 
позива за подношење     понуда   
успешно извео радове из области 
високоградње у износу од 
минимум 50.000.000,00 динара на 
годишњем нивоу.  

- да је у претходне три 
године (2016,2017,2018) 
остварио позитиван 
финансијски резултат у 
пословању,  

- да понуђач није био у 
блокади рачуна за период од 24 
(двадесетчетири) месеца пре 
објављивања јавног позива 

Финансијски извештај за 2018, 2017. и 2016. 
 
Потврду о регистрацији редовног годишњег 
финансијског извештаја за наведени период 
од Агенције за привредне регистре.                       
-Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН 
ЈН) не старији од 6 месеци од дана 
објављивања позива на Порталу јавних 
набавки  
 
Потврда НБС; 
 

 
 
 
2. 

 
- да ће за озбиљност понуде 

доставити средство финансијског 
обезбеђења које се тражи 
конкурсном документацијом, а за 
добро извршење посла 
отклањање грешака у гарантном 
року доставити писмо о намерама 

- меница са меничним 
овлашћењем, овереним ОП 
обрасцем и картоном 
депонованих потписа у висини 
2% од укупне понуђене 
вредности без ПДВ-а, 
- писмо о намерама за добро 
извршење посла у висини од 5% 
од укупно понуђене вредности 
без ПДВ-а, 
- писмо о намерама за отклањање 
грешака у гарантном рокуу 
висини од 5% од укупно 
понуђене вредности без ПДВ-а 

 
 2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 
1. 

 
- да располаже довољним пословним 
искуством за извођење предметних  
радова - референце – доказ да је у 
претходне три године извео радове на 
високоградњи у износу од минимум 
50.000.000,00 динара на годишњем 
нивоу; 

 
- списак референтних наручилаца; 

фотокопије уговора, потврде 
референтних наручилаца на обрасцу 
из конкурсне документације 

 3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 
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1. 

- Понуђач је дужан да 
има минимум 10 (десет) 
запослених радника у радном 
односу на неодређено време (без 
обзира на врсту струке). 

 
- да има минимум 1 (једног) 

дипломираног машинског 
инжењера, са важећом лиценцом 
ИКС за одговорног извођача 
радова термотехничких 
инсталација, бр. 430, или 
инжењера машинства са важећом 
лиценцом ИКС за одговорног 
извођача радова термотехничких 
инсталација, бр. 830 запосленог 
или ангажованог на неки други 
начин у складу са законом; 

 
- да има минимум 1 (једног) 

дипломираног инжењера 
грађевине, са важећом лиценцом 
ИКС за одговорног извођача 
радова бр. 410 или инжењера 
грађевине са важећом лиценцом 
ИКС за одговорног извођача 
радова бр. 800 запосленог или 
ангажованог на неки други начин 
у складу са законом; 

 
- да има минимум 1 

(једног) дипломираног електро 
инжењера, са важећом лиценцом 
ИКС за одговорног извођача 
радова термотехничких 
инсталација, бр. 450 или електро 
инжењера са важећом лиценцом 
ИКС за одговорног извођача 
радова бр. 850 запосленог или 
ангажованог на неки други 
начин у складу са законом; 

 
- да има у радном односу на 

неодређено време (или на други 
начин у складу са законом) 
минимум 1 (једно) ангажовано 
лице са положеним стручним 
испитом безбедности и заштиту 
на раду; 

 

- Попуњена, потписана и печатирана 
Изјава о кадровском капацитету која 
је саставни део ове конкурсне 
документације 
 

- фотокопија лиценце и фотокопија 
потврде Инжењерске коморе Србије;  
 

4. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 
 

 

 
Доказ да није отворен стечајни поступак 
и поступак ликвидације. 

  
Потврда Привредног суда или АПР-а, да се 
не води стечајни поступак. 
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1. 

 

Потврда Привредног суда или АПР-а, да се 
не води поступак ликвидације. 

 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. 
тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. 
тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Лице уписано у регистар 
понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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5. У П У Т С Т В О   П О Н У Ђ А Ч И М А КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

5.1.   ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ  МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА ПОНУДА  

 

Понуда се попуњава на српском језику. Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране 
овлашћеног судског тумача. 
      

5.2.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ  

 

У образац понуде унети све тражене податке, а који се нарочито односе на цену, рок извршења 
посла, гарантном року, начину плаћања, казненим одредбама, опцији понуде и остало у 
зависности од конкретне јавне набавке. Уколико нису испуњени тражени захтеви, наручилац ће 
ту понуду одбити као неприхватљиву. 
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у једну целину и запечаћени, тако 
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу. 
Ако понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 
наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке о: 

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

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума; 
- члану групе који ће доставити тражена средства обезбеђења; 
- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање и 
- обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. 
Наручилац не може да захтева од групе понуђача да се повезују у одређени правни облик како би 
могли да поднесу заједничку понуду. 
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац 
посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем.  
 

5.3.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем 
поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и 
часа. 
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, 
затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара. 
Понуде се достављају на адресу ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, 26000 Панчево. 
Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст: 
,,Понуда за јавну набавку радова - грађевинско занатски радови на изградњи колективне 
стамбене зграде у Светозара Милетића бр. 29 по принципу „кључ у руке“, ЈН бр. 02/19-О - 
НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 
07.11.2019. године (четвртак) до 12 часова. 
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти (односно кутији у којој се понуда налази) 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду, наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

5.4. НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 
5.5.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти 
начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији. 
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси Наручиоцу измењене и/или 
допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран 
од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.  
Опозив понуде понуђач врши тако што Наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 
затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан 
и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  
ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева бр. 1а, 26000 Панчево  са назнаком: 
„Измена / Допуна / Опозив / Измена и допуна - понуде за јавну набавку радова - 
грађевинско занатски радови на изградњи колективне стамбене зграде у Светозара 
Милетића бр. 29 по принципу „кључ у руке“, ЈН бр. 02/19-О - 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, нити да 
допуњује своју понуду. 

 
5.6. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 

5.7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је 
да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. и 5. 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; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- члану групе који ће доставити тражена средства обезбеђења; 
- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  
 

5.9.  ВАЛУТА 

 

Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без ПДВ-а, у складу са захтевима из обрасца 
понуде. 
 

5.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

Наручилац је дужан да изврши плаћање по  испостављеним и овереним привременим 
ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из Понуде Добављача, уз важеће банкарске гаранције и полису 
осигурања, у  року не дужем од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана 
ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. Коначно плаћање врши се уз 
записник о окончаном обрачуну и пријему опреме и радова. 
Добављач не може захтевати аванс.  
Гарантни рок за изведене радове износи најмање 24 месеци од дана примопредаје изведених 
предметних радова. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 

5.11. ОСИГУРАЊЕ 

 

ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОДНЕСЕ ОВЕРЕНУ ИЗЈАВУ да је сагласан да сва 
евентуална штета која настане према трећим лицима и стварима, ако је штета скривљена, буде 
надокнађена о трошку понуђача. 
 

Комплетна понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то:  
1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично 

писмо - овлашћење на вредност од најмање 2 % укупне вредности понуде без ПДВ са роком 
важности до истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума отварања понуда - у 
корист Наручиоца: ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, Улица Његошева 1а, 
26000 Панчево. 
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Бланко соло меница се доставља у ПВЦ фолији.  
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да 
достави потврду о захтеву за регистрацију менице или потврду о извршеној регистрацији 
достављене менице. 
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих 
потписа, као и оверену копију ОП Образаца, за лица за које је доставио картон депонованих 
потписа. 
Меница може бити активирана:  
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној 
набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем).  
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала средства 
финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван 
снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
Обавезујуће писмо о намерама пословне банке да ће у корист наручиоца издати неопозиву, 
безусловну, наплативу на први позив и без права на приговор, банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 5% од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од 
уговореног рока. 
 
Обавезујуће писмо о намерама пословне банке да ће у корист наручиоца издати неопозиву, 
безусловну, наплативу на први позив и без права на приговор, банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 5 % од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 5 
дана дужим од гарантног рока. 
 
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 
продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок 
извршења уговорне обавезе. 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да пре закључења уговора о 
јавној набавци достави: 
 
a) Банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама неопозива, безусловна, 

наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 5% од уговорене цене без ПДВ, 
са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. Наручилац ће уновчити банкарску 
гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором о јавној набавци; 

 
Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок 
важења банкарских гаранција.  
Ако понуђач поднесе гаранције стране банке, та банка мора имати додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 
Добављач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију 
за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 
5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане 
ситуације. 
 
Евентуална питања за разјашњење конкурсне документације могу се постављати најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац задржава право да реализује средства 
финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и 
испуњење уговорних обавеза.  
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5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца, електронске 
поште на e-mail osa@3dnet.rs  или факсом на број 013/304933 тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде, при чему могу да укажу Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији.  
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 02/19-О. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
 

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са 
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

5.14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
 

5.15. ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
У случају да понуде имају исту цену , предност ће имати понуда са краћим роком завршетка 

радова  
Уколико се догоди ситуација да понуде имају исту цену и исти рок за завршетак радова, избор 
између понуђача биће извршен жребањем. О поступку жребања понуђачи ће бити на време 
обавештени. 
 

5.16.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
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5.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.  
Заинтересовано лице у захтеву за заштиту права мора да докаже интерес за доделу уговора, као и 
штету коју је претрпео или је могао да претрпи. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца. 
 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, поштом на адресу ЈП „ГСА“ 
Панчево, Његошева бр. 1а, 26000 Панчево, препоручено са повратницом, на e-mail osa@3dnet.rs 
или факсом на број 013/304933, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема захтева за 
заштиту права. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 Закона указао Наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац није исте отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3. Закона, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговорa рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

(десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на одређени 
рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара, као и да поступи у 
свему сагласно Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права који се налази на 
сајту Републичке комисије, а које ће бити представљено у наставку текста. 
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УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА  

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
Као доказ о уплати таксе прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 
налога;  
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 120.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права и податак о партији за коју се подноси захтев ако се исти подноси само за 
одређену партију;  
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1.  
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава);  
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
 

5.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА      

 

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. 
 

5.19. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање 
понуђачима.                                                              

       Д И Р Е К Т О Р 

Ненад Ракић, дипл. менаџер    
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6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ 

 
Јавна набавка бр: 02/19-O  
Набавка радова - грађевинско занатски радови на изградњи колективне стамбене зграде у 
Светозара Милетића бр. 29 по принципу „кључ у руке“. 
 
ПРЕМА СЛЕДЕЋИМ КРИТЕРИЈУМИМА: 
 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
 
ББ-укупан број бодова је максимално 100 бодова 
 
 
Укупан број бодова добија се према формули: 
 
          

 
 
ББ=

       најнижа понуђена цена________    X  100 

              

цена из понуде која се рангира 

 

 

 

 

- У случају да понуде имају исту цену , предност ће имати понуда са краћим роком 

завршетка радова  
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7. 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  
 
 

 
7.1. ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
7.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 
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 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

7.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  
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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
8.1. ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ  
Набавка радова - грађевинско занатски радови на изградњи колективне стамбене зграде у 
Светозара Милетића бр. 29 по принципу „кључ у руке“. 
 

8.2. ОПИС ПОСЛОВА   
нова градња вишепородичног стамбеног објекта  спратности  По+П+2+Пк 
(подрум+приземље+два спрата и поткровље)  на катастарској парцели бр. 3656/1 К.О. 
Панчево, Светозара Милетића бр. 29 у Панчеву.  
Површина парцеле топ. број 3656/1 К.О. Панчево износи 482 м2. 
У вишепородичном стамбеном објекту спратности По+П+2+Пк планирано је укупно 10 
стамбених јединица. Стамбени објекат има улаз са уличне стране парцеле. Предвиђено је 
10 паркинг места у оквиру парцеле. 
Вишепородични стамбени објекат налази се на регулационој линији, грађевинска и 
регулациона линија се поклапају.  
Стамбени објекти су у основи неправилног облика максималних габаритних димензија 
11,61 x 20,55м.  
Улаз у стамбени објекат – кота приземља је издигнута за 100цм од коте тротоара. 
 
Спецификација опреме и радова дата је у ПРИЛОГУ- Предмер радова са  структуром цена и 
збирном рекапитулацијом који је саставни део Конкурсне документације. 

 

 
8.3. Укупна понуђена цена за извођење свих радова на изградњи колективне 
стамбене зграде у Светозара Милетића бр. 29 по принципу „кључ у руке“ износи 
_________________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом. 

 
8.4.    ДУЖИНА ГАРАНТНОГ РОКА   

 

●  За квалитет изведених радова гарантујемо _________________ (минимално 2 
године) од дана извршене примопредаје радова, односно од дана пријема 
изведених радова од стране Наручиоца. 

 
●  За кавалитет уграђене  опреме гарантујемо Наручиоцу  онолико времена колико   

гарантује њен произвођач.  
 
 

8.5. ПРИХВАТАЊЕ ПОСЕБНИХ УСЛОВА ИНВЕСТИТОРА    
 

1. Потврђујемо да смо упознати са општим условима  уговора, радовима  који су предмет  
понуде  и локацијским условима  за извођење радова. 

2. Прихватамо  да сносимо  све трошкове које буде  имао Наручилац  у случају  
прекорачења рока нашом кривицом  а према општим условима.  

3. Прихватамо да Наручилац  умањи наше потраживање  по уговорне казне, директне и 
индиректне штете путем расположивих средстава финансијског обезбеђења. 
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8.6.  ОПЦИЈА ПОНУДЕ И УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
   
Ова понуда има опцију _______дана од дана отварања понуда. 
Понуђач је обавезан да понуди опцију понуде која не сме бити краћа од 30  (тридесет) дана, од 
дана отварања понуда.  
Сматра се да је опција понуде испоштована уколико Наручилац у року трајања опције достави 
одабраном понуђачу  потписан Уговор о пружању услуга које су предмет јавне набавке. 
 Уговор се доставља одабраном понуђачу на потпис у року од осам дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права. 
 

8.7.  ПРОМЕНА ЦЕНЕ 

Цена је фиксна за период трајања уговора. 
 

8.8. ПЛАЋАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 
Наручилац је дужан да изврши плаћање по  испостављеним и овереним привременим 
ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из Понуде Добављача, уз важеће банкарске гаранције и полису 
осигурања, у  року не дужем од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана 
ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. Коначно плаћање врши се уз 
записник о окончаном обрачуну и пријему опреме и радова. 
Добављач нема право да тражи аванс. 
 

8.9.  РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 

Рок завршетка уговорених обавеза ____________ календарских дана од дана увођења извођача 
радова у посао (рок не може бити краћи од 240 календарских дана). 

 
 
 
НАПОМЕНА:  Потписивањем ове Понуде понуђач потврђује да прихвата све  

             горе  наведене посебне услове  Наручиоца.  
 
 
 

Датум:     М.П.    ЗА ДОБАВЉАЧА 
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9. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Јавно Предузеће „Градска стамбена агенција“ Панчево, Његошева бр.1 а, Матични бр: 
20157810, ПИБ: 104395523 (у даљем тексту: Наручилац), које заступа  директор Ненад Ракић, 
дипл. менаџер и  
______________________________________________________________________ (у даљем 
тексту Добављач) као добављач радова на основу Одлуке Наручиоца бр. _____________ од 
_______ 2019.  године закључили су дана __________2019. године следећи: 
 

МОДЕЛ 

УГОВОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  

колективне стамбене зграде у Светозара Милетића бр. 29 по принципу „кључ у руке“ 

 

 (Јавна набавка број 02/19-О ) 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта  
спратности  По+П+2+Пк (подрум+приземље+два спрата и поткровље)  на катастарској 
парцели бр. 3656/1 К.О. Панчево, Светозара Милетића бр. 29 у Панчеву, површина 
парцеле топ. број 3656/1 К.О. Панчево износи 482 м2, стамбени објекат је у основи 
неправилног облика максималних габаритних димензија 11,61 x 20,55м, по принципу 
,,кључ у руке”, а по Спецификацији добара и радова, датим у описима техничких услова из 
конкурсне документације. 
 

Члан 2. 

Добављач се обавезује да послове из претходног става овог члана извршава савесно и стручно у 
свему према усвојеној понуди  број  ________ од ________ 2019. године, која је код Наручиоца 
заведена под бројем ____________ од ____________ , а која је саставни део Уговора. 
 

Члан 3. 

Вредност уговора је ____________________ РСД, без ПДВ-а, односно, _______________РСД  
са ПДВ-ом, до краја завршетка трајања радова. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Добављач ће извршити радове из члана 1. овог уговора са описом послова и обимом 
наведеним у усвојеној понуди. 
  

Члан 4. 

Структура цене по појединим позицијама дата у табели спецификација опреме и радова и 
саставни је део овог уговора. 
 

Члан 5. 

Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац. 
Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 2. овог 
Уговора бити извршена по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и 
окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из Понуде Добављача, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања, 
у законском року од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора 
износити минимум 10% од уговорене вредности. 
Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у његово 
име вршити надзор над испоруком и радовима и оверавати грађевински дневник и 
грађевинску књигу. 
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Члан 6. 

Уговорена цена из члана 3. овог уговора представља вредност за извршење послова у 
условима и обиму одређеном одредбама овог уговора, а према спецификацији опреме и 
радова. 
 

Члан 7. 

Рок комплетног завршетка је _____________  (у оквиру 240)  календарских дана од дана 
увођења извођача у посао, а према понуди понуђача. 

 
Члан 8. 

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора достави детаљан усаглашен (са 
Наручиоцем) динамички план извршења посла по појединачним позицијама, који ће 
Наручилац прихватити. 
Уколико Наручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако након 
писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује 
да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, и 
изврши наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 
 

Члан 9. 

Ако Добављач не обави испоруку опреме и не изврши радове у року предвиђеном чланом 7. 
овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ ( два промила) дневно, 
рачунајући од укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 5% (пет 
процената) уговорене цене.  
Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 
 

Члан 10. 

Добављач даје гаранцију за изведене радове ______ (најмање 2) године од примопредаје  у ком 
року је дужан да изврши исправке изведених радова о свом трошку а по налогу Налогодавца. 
Гаранција уграђеног материјала је према гаранцији произвођача. 
Добављач је обавезан да за сваки писмени налог на име рекламације већ изведених радова 
обавести Наручиоца о извршеним пословима по поднетој рекламацији. 
Уколико добављач не отклони недостатке, наручилац може на његов терет ангажовати треће 
лице. 
 

Члан  11. 

Добављач има право на продужење рокова у случају када је у извршењу радова, а упредвиђеним 
роковима, био спречен због: 

- мере које предузима држава ( ванредно стање, ратних околности, управне 
мере забране увоза и сл.)  

- мера овлашћених органа и организација које се нису могле спречити ни  
предвидети ( изненадни кварови на трафо станицама и путној  мрежи  а  нису 
изазване деловањем  Добављача, те Добављач оправдано није могао у  таквим 
околностима да изводи радове, 

- природних догађаја који се сматрају вишом силом 
- као и сличних околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна. 

 
Уговорна страна код које је наступио случај више силе мора одмах обавестити другу страну о 
догађају и времену наступања више силе и писмено потврдити препорученим писмом, 
документујући настале околности, како би се заједнички са Наручиоцем утврдио нови рок.  
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Члан  12. 

Добављач се обавезује да: 
 
- Послове из члана 1. овог уговора изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2012, 42/2013 – 
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и другим важећим 
законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго 
поштовање професионалних правила своје струке, 
 
- Послове из члана 1. овог уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 7. овог 
Уговора, 
 

Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу 
са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и 
по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор и изврши наплату 
гаранције за добро извршење посла. 
 

Члан 13. 

Садржај и опремање предметног објекта, у оквиру радова који се изводе, мора бити у 
сагласности са пројектном документацијом, техничким условима и законским прописима 
који важе за ову врсту опреме и радова. 
 
Добављач се обавезује да према члану 1. овог уговора испоручи и: 
 

• Пратећу документацију уз опрему, на српском језику или језику произвођача. 
 

                                                Члан 14. 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током пружања услуге 
објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима 
који су предмет овог уговора, било у целини било у деловима. 
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај 
Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором Добављач ће 
користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 
 

Члан 15. 

Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У 
случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале 
штете и наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 
 

                                                Члан 16. 

Добављач – извођач радова је одговоран за исправност опреме до тренутка испоруке и 
пријема од стране Наручиоца, као и квалитет испоручене опреме, који ће се проверавати 
после уградње и пуштања у рад. 
 
Уколико услед неисправности опреме Корисник претрпи штету током извођења радова, 
Добављач је дужан да надокнади. 
 

                                                Члан 17.  
Добављач је дужан да осигура градилиште и да сноси све трошкове у вези са осигурањем 
истог. 
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Члан  18. 

Добављач се обавезује да у циљу потпуног и савесног извршења посла који чини предмет  овог 
Уговора преузме пуну одговорност за стручно и савесно обављање уговорених послова. 
У случају неквалитетног извршавања обавеза  Наручилац ће одмах по сазнању наложити 
Добављачу да понови радове на које се рекламација односи, а Добављач је обавезан  да без 
одлагања поступи по налогу. 
 

Члан 19. 
У случају да због неквалитетног, несавесног извршавања уговорних обавеза или уградње 
неодговарајућег материјала настане штета по трећа лица и Наручиоца, Добављач је обавезан исту 
надокнадити у пуном износу настале штете. 

 

Члан 20. 

Добављач се обавезује да приликом закључења уговора достави наручиоцу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла на износ од најмање 5% од укупно понуђене цене без 
ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од рока извршења посла, односно, завршетка радова. 
 
За период гарантног рока,  Добављач ће пре окончаног обрачуна доставити Наручиоцу 
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року на износ од најмање 5 % од 
укупно понуђене цене без ПДВ-а, важности 30 дана дуже од гарантног рока у висини од 5 % 
вредности уговора. 
 
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Добављач 
мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је 
продужен рок извршења уговорне обавезе. 
      

Члан 21. 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди потребну документацију и приступ објекту 
неопходан за реализацију послова из члана 1. овог уговора. 
 

Члан 22. 
Уколико Наручилац у току извршења посла из члана 1. овог уговора одустане у целини или 
од појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом одустајању и да 
надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења о одустајању. 
 

Члан 23. 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора 
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора. 

 

Члан 24. 

 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати 
да реше споразумно, а у супротном спорове ће решавати месно надлежни суд. 

 

Члан 25. 

 
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, а Добављач обезбеди 
гаранцију банке за добро извршење посла.  
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених 
лица уговорних страна.  
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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Члан 26. 

Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 
вансудским путем, уколико: 

-Добављач неблаговремено обавља уговорене радове, 
-Добављач неквалитетно обавља уговорене радове, 
-Добављач  на било који други начин, грубо крши одредбе овог уговора, 
-Наручилац не изврши плаћање у складу са чланом 5. овог уговора. 
 

У случају из става 1, алинеја 1, 2 и 3  Добављач нема право на накнаду штете. 
 

Члан 27. 

Пре упућивања изјаве о раскиду уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим 
путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави рок од 8 дана за 
извршавање уговором прихваћених обавеза. 
 
Уколико у остављеном року не буду извршене уговорне обавезе из става 1 овог члана, друга 
уговорна страна раскинуће Уговор. 
У случају раскида уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити 
назначено по ком се основу уговор раскида. Уговор се раскида у року од 30 дана пријема изјаве о 
раскидању. 
 

Члан 28. 

Добављач се обавезује да о свом трошку: 
- обезбеди стручну радну снагу и одреди руководиоца послова; 
- спроведе мере заштите на раду и осигурању радника; 
- води уредно прописану документацију; 
- надокнади и отклони начињену штету; 
- уклони по завршетку радова преостали материјал и отпад. 

 

Члан 29. 

 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе 
у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 

Члан 30. 

 

Овај Уговор сачињен је у шест (6) истоветних примерака од којих Добављач задржава 2 (два), а 
Наручилац 4 (четири) примерка. 
                                                    
 
 

 

Добављач                                                                          ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево  
                                                                                      Директор,  

                                                                                     Ненад Ракић, дипл. менаџер          
 

 
НАПОМЕНА:  

1. СВЕ СТРАНЕ УГОВОРА ПОПУНИТИ , ПАРАФИРАТИ, И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ  

ПОНУЂАЧА 

2. НАРУЧИЛАЦ ЋЕ КОНАЧНУ ВЕРЗИЈУ УГОВОРА УСКЛАДИТИ   СА 

УСВОЈЕНОМ ПОНУДОМ   
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10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо 
структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________________ од 
____________. 2019. године, у поступку јавне набавке радова - грађевинско занатски радови 
на изградњи колективне стамбене зграде у Светозара Милетића бр. 29 по принципу 
„кључ у руке“, број јавне набавке 02/19-О: 

 

Редни 
број 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

УКУПНО динара:  

 
 
Напомена:  

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. 
Закона о јавним набавкама. 
Уколико понуђач као саставни део понуде достави овај образац (попуњен, потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверен печатом), сматраће се да је понуђач доставио захтев за 
накнаду трошкова. Овај образац није обавезни део понуде. 
 

 
 
Датум ___________________     MП     Понуђач, (потпис и печат) 
 
У _______________________                                      
__________________________       
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11. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 
 

 
ИЗЈАBУ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду у поступку за 
јавну набавку радова - грађевинско занатски радови на изградњи колективне стамбене 
зграде у Светозара Милетића бр. 29 по принципу „кључ у руке“, јавна набавка бр. 02/19-О, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
 

 
Датум ___________________     MП     Понуђач, (потпис и печат) 
 
У _______________________                                      
__________________________       
 

              

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана и оверена 
печатом од стране овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју 
примерака за сваког Подизвођача). 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју 
примерака за сваког понуђача из групе понуђача). 
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12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗ чл. 75. став 2. ЗАКОНА 

 

 

Овлашћено лице привредног друштва (предузетник, физичко лице) __________________ 

____________________________ изјављује под пуном материјалном, кривичном и моралном 

одговорношћу да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде број _____________  од ________. 2019. 
године, којом понуђач узима учешће у поступку јавне набавке број 02/19-О – Набавка радова - 
грађевинско занатски радови на изградњи колективне стамбене зграде у Светозара 
Милетића бр. 29 по принципу „кључ у руке“. 
.  
  

 

 
Датум ___________________     MП     Понуђач, (потпис и печат) 
 
У _______________________                                      
__________________________       
 
 
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана и оверена 
печатом од стране овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју 
примерака за сваког Подизвођача). 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју 
примерака за сваког понуђача из групе понуђача). 
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13. ПУНОМОЋЈЕ 

 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:___________________________________________________ 
 
СЕДИШТЕ – АДРЕСА:___________________________________________________ 
 
 

У својству овлашћеног лица понуђача дајем: 
 
 

П У Н О М О Ћ Ј Е 
 
 

Раднику_________________________________________________________________ 
по занимању_____________________________________________________________ 
на радном месту__________________________________________________________ 
 
да заступа понуђача у поступку јавне набавке радова - грађевинско занатски радови на 
изградњи колективне стамбене зграде у Светозара Милетића бр. 29 по принципу „кључ у 
руке“, набавка бр. 02/19 – О и да може: 
 

- извршити увид у конкурсну документацију; 
- подићи конкурсну документацију; 
- предати понуду са документацијом; 
- учествовати у поступку јавног отварања понуда. 

 

 

 

 

 
Датум ___________________     MП     Понуђач, (потпис и печат) 
 
У _______________________                                      
__________________________       
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14. ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да располажем 
кадровским капацитетом који је постављен као додатни услов од стране наручиоца.  
    
 
 

 

СТРУКТУРА СТРУЧНЕ РАДНЕ СНАГЕ КОЈУ ДОБАВЉАЧ НАМЕРАВА 

АНГАЖОВАТИ НА ПРУЖАЊУ УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 

Р. бр. Име и презиме Стручна спрема Посао који 
обавља 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

11. 
 

   

 
 
 
Датум ___________________     MП     Понуђач, (потпис и печат) 
 
У _______________________                                      
__________________________       
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15. ПОТВРДА  

Доказ о референци за период 2016-2018 

 

 

Наручилац/инвеститор 
 (назив и матични број) 

 

Адреса/седиште 
 

 

Контакт телефон 

 

 

 

Потврђујем да је добављач  
_____________________________________________________________ 

                              Назив, седиште и матични број добављача 
 
У складу са закљученим уговором број: _______________________ од 
_________________  
 
За наше потребе пружио квалитетно и у року следеће услуге: 
 
 Реф. посао/година 2016. 2017. 2018. 
1. 
 

Радови на високоградњи    

 
Потврда се издаје за потребе спровођења поступка јавне набавке радова - грађевинско 
занатски радови на изградњи колективне стамбене зграде у Светозара Милетића бр. 29 
по принципу „кључ у руке“, набавка бр. 02/19 – О. 
Тачност наведених података, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својим 
потписом и печатом потврђује: 
 
 
У ______________                        M.П.                                                                                      
 Датум: ______________                                                                    Одговорно 
лице 
 

    ______________________                                                         
  
 
 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. 
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16. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета Дужник – правно лице:  

_________________________________________________________________ 

 

Седиште –  адреса:_________________________________________________ 

 

Матични број:________________________ ПИБ:_________________________ 

 

У месту:________________________________ Дана:_____________________ 

 

Текући рачун:____________________ Код банке:________________________ 
 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а,  

26000 Панчево 

 

МЕНИЧНО ПИСМО –  ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

Предајемо вам једну бланко соло меницу, за озбиљност понуде и овлашћујемо ЈП „Градска 
стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а, 26000 Панчево као Повериоца, да предату меницу 
број _______________ може попунити на износ од ________________ динара на име озбиљности 
понуде  за ЈН бр. 02/19-О  од ______________ године, чији је предмет:  грађевинско занатски 
радови на изградњи колективне стамбене зграде у Светозара Милетића бр. 29 по 
принципу „кључ у руке“. 
 

Овлашћује се ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а, 26000 Панчево као 
Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од 
вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, 
иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у 
корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да 
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове 
банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа 
наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на 
основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и 
отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог 
поступка. 
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Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена 
лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима 
са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. 
 

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 
предметног Уговора. 

 

Датум издавања Овлашћења _________________ године 

 

Важност овлашћења: ________________________ 

 

ДУЖНИК –  ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

М.П. 

________________________________ 
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17. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ 

 
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези 
да достави потврду о регистрацији менице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на линијама у пољу 6 уписати: печат и потпис овлашћеног лица дужника 
(истоветан као у Депо картону и ОП обрасцу), али тако да текст или печат 
ниједним својим делом не излазе из фиктивног оквира са слике, односно не 
прелазе на бели оквир менице. 
 
Поред менице и меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију 
картона депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема 
позива за достављање позива) као и оверену копију ОП Образаца (у општини, 
суду или код јавног бележника, не старијих+ од 2 месеца од дана пријема позива 
за достављање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа. 
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18.  ПРИЛОГ 

 

Предмер радова са структуром цена и збирном рекапитулацијом 
(цене изражене без урачунатог ПДВ-а) 
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Predmer i predračun 
     

    Napomena:  Izvođač je dužan da za ugrađene materijale pribavi sve potrebne ateste (uključujući i požarne 
karakteristike i toplotnu provodljivost primenjenih materijala) u skladu sa projektovanim. 

broj Vrsta radova je
di

ni
ca

 
m

er
e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA PREDVIĐENIH OVIM PREDRAČUNOM 
Opšti tehnički uslovi smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna . Predviđene radove 
izvesti u potpunosti prema opisu pojedinih stavki iz predračuna, tehničkog opisa i šemama iz projekta.Izvođač 
radova dužan je da jediničnom cenom svake pozicije troškova obuhvati sve potrebne elemente za njeno 
formiranje, tako da one u ponudi za izvođenje građevinskih i zanatskih radova budu konačne.Cenom 
izvođenja obuhvatiti i sav potreban materijal.Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena, troškovi 
transporta (utovar i istovar) skladištenje i čuvanje na gradilištu do njegove ugradnje u objekat.Vrednost radova 
obuhvata i sve pomoćne radove, sve horizontalne i vertikalne transporte, kao i sve radove na zaštiti postojećih 
konstrukcija od oštečenja za vreme izvođenja radova.U jediničnu cenu posla ulaze sve vrste skela bez obzira 
na visinu i oblik, njihov transport montaža na gradilištu i demontaža nakon završetka radova. 
Sva potrebna oplata, montaža, podupiranja, čišćenja, skladištenje i demontaža posle završetka radova sa 
odvozom van gradilišta , ulazi u jediničnu cenu rada za koji je potreban da se uradi i ne naplaćuje se posebno. 
Ako se pri izvođenju radova naiđe na poznate i nepoznate instalacije, one se moraju zaštititi od oštećenja i 
odmah izvestiti nadzorni organ i nadležne institucije, radi donošenja odluke o njihovom uklanjanju ili 
izmeštanju. U jediničnu cenu posla izvođač radova dužan je da obuhvati sledeće radove koje mu se neće 
posebno plaćati: 
-Sve higijensko – teh. zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika i objekata. 
-Čišćenje objekta za vreme izvođenja radova sa odvozom smeća i šuta. 
-Sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajućih atesta. 
-Uređenje građevinskog zemljišta i prostora oko objekta koje je korišćeno za gradilište. 
-Obezbeđenje uslova za skladištenje materijala i alata za vreme trajanja radova. 
-Obezbedi energetske priključke potrebne za obavljanje radova. Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način 
obračuna pridržavati se u svemu prema važećim propisima građevinarstva ili tehničkim uslovima za izvođenje 
završnih radova u građevinarstvu. 
Svi radovi moraju biti izvedeni po važečim tehničkim propisima, savesno i kvalitetno, upotrebljeni materijal 
mora biti kvalitetan i treba u potpunosti da odgovara uslovima i odredbama SRPS-a. 
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broj I. ZEMLJANI RADOVI 

je
di

ni
ca

 
m

er
e

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                                  
Prethodno pripremiti tlo za zemljane radove.Iskop izvršiti po datim merama. Ručni iskop zemlje za temelje 
objekta  izvršiti sa jednim od potrebnih oruđa za rad sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i tražene kote sa 
tačnošću do ±5cm.Iskopanu zemlju odbaciti do ivice rova , utovariti u kolica i odvesti na mesto predviđeno za 
to.Obavezno preduzeti sve mere zaštite radi sigurnosti na iskopima. 

1 Raščišćavanje terena od šuta, šiblja i sl . I odvoz na 
gradsku deponiju. Priprema terena za gradnju. Obračun 
po m² 

M² 233.00     
2 Skidanje humusa u sloju od 25 cm. Sa poravnavanjem 

terena. Obračun po m². 
M² 155.00     

3 Obeležavanje i iskolčavanje objekta i određivanje 
visinskih kota sa proverom. Obračun po m² 

M² 232.00     
4 Mašinski iskop prirodno vlažne zemlje III kategorije i 

suta u širokom otkopu, sa odbacivanjem iste na 1,50m¹ 
od ivice rova i odvoz kolicima na određeno mesto radi 
kasnijeg razastiranja po parceli. Iskop izvesti i nivelisati 
prema projektu i datim kotama. 
Obračun po m³ iskopane i odvezene zemlje. 

M³ 661.00     
5 Ručni iskop prirodno vlažne zemlje III kat. za temelje sa 

odbacivanjem iste na 1,50m¹ od ivice rova i odvoz 
kolicima na određeno mesto radi kasnijeg razastiranja 
po parceli. Obračun po m³. 

M³ 3.20     
6 Nabavka materijala, dovoz, istovar, nasipanje i nabijanje 

peska oko  ploče i prizemlja  (oko zgrade bez nasipanja 
po parceli) i oko temelja. Obračun po m³. Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

M³ 118.00     
7 Nabavka materijala, dovoz, istovar, nasipanje, 

razastiranje, planiranje i nabijanje tampon sloja šljunka. 
Obračun po m³. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal.         
 ploče prizemlja Ajnfor d=20cm 

M³ 13.70     
 ploče prizemlja d=10cm 

M³ 5.00     
 ispod temelja stepenista, pregradnog zida i rampe 
d=10cm M³ 0.80     
temeljnih stopa, sve do kote -2,00m 

M³ 247.00     
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8 Utovar viška zemlje mašinskim putem  u kamion, odvoz 
na gradsku deponiju, istovar iz kamiona i grubo 
planiranje na gradskoj deponiji. Obračun po m³ 

M³ 661.00     
  

SVEGA ZEMLJANI RADOVI  
  

    

broj II. ZIDARSKI   RADOVI 

je
di

ni
ca

 
m

er
e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)      
Sav materijal za zidanje mora biti kvalitetan i da odgovara zahtevima SRPS-a. Opekarski proizvodi  i proizvodi 
od gasbetona moraju biti  propisnog formata sa dozvoljenim odstupanjima u dimenziji. Pesak mora biti čist bez 
organskih primesa i mulja. Kreč treba da bude pravilno ugašen i odležan 30 dana za zidanje, a 8 nedelja za 
malterisanje.Cement treba da odgovara propisima SRPS-A.Malter spravljati po predviđenoj razmeri, očistiti od 
grudvi a za malterisanje sejati kroz sito. 
Zidati čisto u horizontalnim redovima  sa pravilnim vezama i sa vertikalnim ivicama pod viskom. Malter u 
spojnici nesme biti deblji od 1 cm a spojnice moraju biti dobro zalivene malterom. Prilikom zidanja ostaviti 
otvore prema zidarskim merama u cenu zidanja ulazi izrada otvora za instalacije vodovoda, kanalizacije, 
elektroinstalacija i mašinskih instalacija. 
MALTERISANJE 
Malterisanje vršiti tek kada se zidovi osuše i zgrada slegne. Zidovi pre malterisanja moraju biti čisti, a fuge 
udubljene da se malter može dobro primiti. Ukoliko na zidovima izbije šalitra to četkom treba očistiti i oprati 
rastvorom sone kiseline o trošku izvođača. Malterisanje treba vršiti u dva sloja grubo i fino. Fini sloj maltera 
nanosi se kad se prvi sloj dobro osuši. Zidovi od betona malterišu se s time što se predhodno površine očiste 
od prašine i ostataka od oplate i iscurelog betona operu vodom i isprskaju cementnim mlekom. Omalterisane 
površine moraju biti ravne  bez talasa a sastavi precizni oštri i pravi. Izrada potrebnih skela i prilaza skelama , 
zaštitnih ograda za skele i njihova demontaža ulazi u jediničnu cenu zidanja ili malterisanja. U cenu uračunati 
sav potreban materijal i rad za izvođenje pojedinih pozicija izradu radne skele ugrađivanje svih paknica i 
ankera za stolariju i bravariju izvođenje svih otvora za i šliceva za instalacije, krpljenje, rabiciranje, i 
malterisanje svih otvora posle prolaska instalacija, malterisanje spoja keramičkih pločica sa malterom, 
redovno prikupljanje i iznošenje šuta van gradilišta u toku izvođenja radova. 

  

1 Nabavka materijala, dovoz, istovar i zidanje zidova giter 
blokovima dimenzija 19x19x25cm u produžnom malteru 
razmere 1:2:6. Debljina zida je 25 i 20 cm. Blokove pre 
ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice 
očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. 
Obračun po m² zida, otvori se odbijaju. Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

        
PODRUM M² 8.50     
PRIZEMLJE M² 204.80     
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I SPRAT M² 192.70     
II SPRAT M² 198.80     

POTKROVLJE  M² 182.70     
TAVAN M² 80.00     

UKUPNO M² 787.50     
2  Zidanje zidova "KLIMA"blokovima (opekarski blok) 

d=25 cm dimenzija 19x19x25cm u produžnom malteru 
razmere 1:2:6. Debljina zida je 25 cm. Blokove pre 
ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice 
očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. 
Obračun po m² zida, otvori se odbijaju. 

        
I SPRAT M² 33.60     
II SPRAT M² 33.60     

POTKROVLJE  M² 32.60     
UKUPNO M² 99.80     

3 Nabavka materijala, dovoz, istovar i zidanje dimnjaka od 
tipskih <Šidel< elemenata u produžnom malteru 1:2:6. U 
svemu prema prospektu i uputstvu proizvođača. 
Obračun po m¹. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. 

        
    Dim 40×40 (prečnik kanala Ø 20cm)  
dimnjak za gas "QUADRO" M¹ 37.70     

4 Nabavka materijala, dovoz, istovar i zidanje ventilacionih 
kanala od tipskih <Šunt< elemenata u produžnom 
malteru 1:2:6. U svemu prema prospektu i uputstvu 
proizvođača. Obračun po m¹. Cenom obuhvatiti rad i sav 
potreban materijal. 

        
Dim 35,5×22 M¹ 59.50     
Dim 47×22 M¹ 9.00     

  Dim 22×22 M¹ 14.20     
5 Nabavka materijala, dovoz, istovar i zidanje (izrada) 

pregradnih zidova debljine 10cm giter opekom  u prod. 
malteru 1:2:6 sa istovremenom izradom A.B. serklaža u 
visini iznad vrata h=20cm. betoniranog betonom MB-20 
armiranog sa 2Ø 12mm, i u Ø 6/20cm.  U cenu ulazi i 
pomoćna skela. Obračun po m². Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. 

        

PODRUM M² 5.20     
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PRIZEMLJE M² 32.50     

I SPRAT M² 91.50     

II SPRAT M² 92.10     
POTKROVLJE M² 84.60     

UKUPNO M² 305.90     
6 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i 

obziđivanje instalacionih kanala ( ventilacioni, 
kanalizacioni) Ytong d=5,0cm. (otpornost na požar 
60minuta) u produžnom malteru  1 : 2 : 6. Obračun po 
m2. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M² 35.00     
7 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i 

obziđivanje instalacionih kanala za gas i vodomera 
pregradnim giter blokom  d=9cm u produžnom malteru 
1:2:6.  Obračun po m2. Cenom obuhvatiti rad i sav 
potreban materijal.  

M² 11.00     
8 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i 

obziđivanje instalacionih kanala  u tavanu giter opekom  
d=12cm.u produžnom malteru razmere l :2:6 sa 
istovremenom izradom završnog A.B. serklaža  h=10cm  
betoniranog betonom MB-20. Obračun po m2. Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M² 11.00     
9 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i 

malterisanje unutrašnjih plafona i kosih ploča stepeništa 
prod.malterom 1:3:9 sa predhodnim prskanjem cem. 
mlekom. Prolaz instalacija kroz konstruktivne elemente 
zatvoriti malterom nakon ugradnje instalacija. Obračun 
po m². Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M² 615.00     
10 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i 

malterisanje unutrašnjih zidova od giter bloka, betona, 
pregradnih giter blokova, giter opeke i stepenište itd. 
produžnim.. malterom 1:3:9. Sve bet.površine pre 
malterisanja prskati cem. mlekom. Prolaz instalacija 
kroz konstruktivne elemente zatvoriti malterom nakon 
ugradnje instalacija. Uzeti u obzir i obzidu instalacionih 
kanala u tavanskom prostoru. Obračun po m². Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M² 1667.00     
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11 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i grubo 
malterisanje unutrašnjih zidova na mestu zidnih 
keramičkih pločica produžnim malterom 1:3:9. Sve 
bet.površine pre malterisanja prskati cem. mlekom. 
Prolaz instalacija kroz konstruktivne elemente zatvoriti 
malterom nakon ugradnje instalacija. Obračun po m². 
Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M² 356.50     
12 Nabavka materijala, dovoz, istovar i malterisanje Ytong 

obzide ventilacionih kanala. Pre nanošenja unutrašnjeg 
tankoslojnog maltera za malterisanje, postavljaju se 
aluminijumski ugaoni profili na sve ivice. Profili se 
pričvršćuju pomoću maltera kojim se vrši malterisanje. 
Šlicevi i druga razna udubljenja u zidu moraju se jedan 
dan ranije popuniti unutrašnjim malterom.Unutrašnji 
tankoslojni malter se nanosi direktno na otprašenu 
površinu  zida mašinski ili ručno u debljini 2-9mm. 
Naneseni unutrašnji malter se ravna aluminijumskom 
letvom te završno obrađuje tek posle 60-90 minuta 
zavisno od brzine upijanja podloge i spoljne 
temperature. Ovaj malter nije potrebno armirati 
mrežicom ako su debljine sloja 6-9mm.U svemu prema 
uputstvu proizvođača. Obračun po m². Cenom obuhvatiti 
rad i sav potreban materijal.  

M² 35.00     
13 Nabavka materijala, dovoz, istovar i malterisanje  sokle i 

spoljnog stepeništa  produžnim malterom 1:2:6 sa 
upotrebom peska sejanca. Malterisati produžnim 
malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i 
isprskati mlekom. Obračun po m². Cenom obuhvatiti rad 
i sav potreban materijal.  

M² 60.00     
14 Nabavka materijala, dovoz, istovar, podizanje  i 

malterisanje  fasadnih zidova, kaplama, dimnjaka i 
plafona  produžnim malterom 1:2:6 sa upotrebom peska 
sejanca. Malterisati produžnim malterom u dva sloja. 
Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi 
sloj, grunt. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 
cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter 
stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter 
naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg 
prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i 
Čistim peskom. bez primesa mulja i organskih materija. 
Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. 
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Maiter kvasiti da ne dođe do 
brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m².  Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M² 222.00     
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15 Nabavka materijala, dovoz, istovar i izrada podloga za 
pod od cem. košuljice. Podlogu za košuljicu, pre 
nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu 
spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3 
i negovati je dok ne očvrsne.Obračun po m² košuljice. 
Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

        
              d=4cm stanovi  ( I, II sprat i potkrovlje) M² 452.50     
              d=6cm Stan 1 prizemlje M² 51.00     
              d=3-6cm-terase ( I, II sprat i potkrovlje) 

M² 43.50     
              d=11-13cm-terase stan 1 prizemlje 

M² 3.50     
d=4cm-prizemlje vetrobranski  
prostor sa rampom i stepeništem,  
spoljno stepenište  

M² 55.10     
  d=14cm deo hodnika prizemlja i ostava za  
spremačicu 

M² 7.00     
d=7cm zajedničke prostorije prizemlje 

M² 22.60     
d=7cm zajednički prostor I,II sprat i potkrovlje 

M² 40.00     
d=4cm glavno stepenište 

M² 35.00     
              d=4cm-podrum 

M² 55.10     
              d=3cm-podrum M² 7.50     

16 Čišćenje prostorija od građevinskog šuta tri puta sa 
iznošenjem istog van objekta. Obračun po m². 

M² 802.90     
17 Završno – detaljno čišćenje i pranje objekta (podova, 

zidova, prozora i vrata).                   Obračun po m². 

M² 802.90     
18 Utovar i odvoz građevinskog šuta na gradsku deponiju. 

Obračun po m².Cenom obuhvatiti rad. 
M² 802.90     

  
SVEGA ZIDARSKI RADOVI   
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broj 
III. BETONSKI I ARM. BETONSKI 
RADOVI je

di
ni

ca
 

m
er

e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna) Svi 
betonski i arm. betonski radovi moraju se izvesti u svemu prema tehničkim propisima za beton i statičkom 
proračunu i detaljima armature i oplate. Materijal treba da podleže zahtevima SRPS-a 
Agregat: Za spravljanje betona upotrebiti postojan i čist agregat prirodne mešavine ili određene granulacije, 
zavisno od marke betona. Pravilno mešanje i ugrađivanje izvodi se mašinskim putem. Prilikom ugradnje 
betona obavezno koristiti vibratore. Agregat ne sme sadržati zemljane i organske sastojke niti druge primese 
štetne za beton i armaturu. Prirodna mešavina šljunka može da se upotrebi samo za nearmrane konstrukcije 
MB-10 i MB-15. Izvođač je dužan da podnese na uvid ateste o kvalitetu agregata. 
Cement: Upotrebiti portland cement koji odgovara važečim propisima- svež i bez grudvica po potrebi ispitan. 
Prilikom izvođenja jedne betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa. 
Oplata : Oplata i podupirači moraju biti  postavljeni i ukrućeni da se ne izviju i popuste prilikom betoniranja. 
Izrađenu oplatu sa podupiranjem pre betoniranja mora statički kontrolisati izvođač i obavezno primiti nadzorni 
organ. Armatura: Postavljena prema statičkom proračunu i detaljima armature, mora biti očišćena od rđe, 
pravilno postavljena i međusobno žicom povezana. 

1 Betoniranje mršavog betona ispod temeljnih stopa 
betonom MB-15 debljine 5 cm. Obračun po m³ . Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

m³ 6.50     
2 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje 

armirane bet.  ploče podruma debljine dp=14 cm 
betonom MB-30 uz dodatak aditiva za 
vodonepropustnost sa završnim perdašenjem gornje 
površine. U cenu uračunata  potrebna oplata. Sve 
komplet. Armatura se posebno obračunava. Obračun po 
m³ urađene ploče. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal.  

M³ 11.40     
d=10cm ploča prizemlja na tlu 

M³ 6.00     
d=20cm ploča prizemlja na tlu Ajnfor 

M³ 14.20     
d=10cm ploča prizemlja na tlu deo gde stoje kontejneri 
za smeće 

M³ 0.50     
3 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje  

armirano bet. trakastih temelja   betonom MB-30 u 
dimenzijama prema projektu. U cenu uračunata  
potrebna oplata. Armatura se posebno obračunava. 
Obračun po m³ urađenog temelja. Cenom obuhvatiti rad 
i sav potreban materijal.  

        
trakasti temelji 

M³ 53.10     
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4 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje  
armirano bet. temeljnih greda  betonom MB-30 u 
dimenzijama prema projektu. U cenu uračunata  
potrebna oplata. Armatura se posebno obračunava. 
Obračun po m³ urađenog temelja. Cenom obuhvatiti rad 
i sav potreban materijal.  

m³ 4.60     
5 Nabavka i prevoz materijala i podbetoniravanje 

temeljnih greda(prostor između temeljnih greda i 
temeljne stope) nearmiranim betonom MB-20 dimenzija 
25x125cm i 25x100cm. Obračun po m³ . Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

m³ 1.20     
6 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje  

armirano bet.  Temelja stepeništa  i pregradnih zidova 
betonom MB-30.U cenu uračunata  potrebna oplata. 
Armatura se posebno obračunava. Obračun po m³ 
urađenog temelja. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal.  

M³ 0.70     
7 Nabavka i prevoz materijala, kao i izrada AB temeljnih 

zidova od armiranog betona MB-30 sa potrebnom 
oplatom.  Obračun po m³. U cenu ulazi rad i sav 
potreban materijal. m³ 36.20     

8 Nabavka materijala i betoniranje armirano-betonskih 
zidova u podrumu MB-30 deb.  d=25 cm  uz dodatak 
aditiva za vodonepropustnost.  U cenu uračunata  
potrebna oplata. Armatura se posebno obračunava. 
Obračun po m³. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal.  

        

podrumski zidovi  d=25cm M³ 29.70     
9 Nabavka materijala, dovoz, istovar, podizanje  i 

betoniranje armirano betonskih zidnih platna betonom  
MB-30 debljine  d=25 cm uz dodatak aditiva za 
vodonepropustnost . Izraditi oplatu zidnih platna i  uraditi 
po projektu i detaljima. Beton negovati i uraditi po 
propisima. U cenu uračunata  potrebna oplata. Sve 
komplet. Armatura se posebno obračunava. Obračun po 
m³ urađenih zidnih platna. Cenom obuhvatiti rad i sav 
potreban materijal.  

M³ 30.60     



ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО 
 
 

Страна 56 од 120 ЈН 02/19-О – изградња зграде за колективно становање 
 

10 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  izrada 
polumontažne tavanice, tipa "Fert", debljine 16+4 cm. 
Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Svako 
rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i 
armatura prepuštena još 10 cm.   Postaviti rebro za 
ukrućenje, za raspone veće od 3 m. Ploču i rebro 
armirati po projektu i detaljima. Pre betoniranja izvršiti 
pranje oslonaca. Betonirati betonom marke MB 30. 
Oplata mora ostati najmanje 14 dana.  Beton negovati i 
uraditi po propisima. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu i  
fetne-nosači sa podupiračima, kao i pomoćnu skelu.  
Armatura se posebno obračunava. Obračun po m² 
urađene tavanice. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal.   

        
PODRUM M² 56.00     
PRIZEMLJE  M² 163.00     
I SPRAT  M² 163.00     
II SPRAT  M² 163.00     

POTKROVLJE  M² 131.20     
11 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje  AB 

greda, rebra za ukrućenje,  betonom MB-30 preseka 
prema projektu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu sa 
podupiračima, kao i pomoćnu skelu. Armatura se 
posebno obračunava. Obračun po m³ urađenih 
greda,rebara. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal.   

        
grede 

M³ 20.20     
 skrivene grede 

M³ 10.20     
rebra za ukrućenje M³ 5.50     

12 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje  
nadvratnika i nadprozornika betonom MB-30 preseka 
prema projektu. Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu sa 
podupiračima, kao i pomoćnu skelu.  Armatura se 
posebno obračunava. Obračun po m³ urađenih 
greda,rebara. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal.   

M³ 2.70     
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13 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje 
horizontalnih serklaža na pregradnim zidovima na visini 
nadvratnika betonom MB-30 preseka prema projektu. 
Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu sa podupiračima, kao 
i pomoćnu skelu.  Armatura se posebno obračunava. 
Obračun po m³ urađenih serklaža. Cenom obuhvatiti rad 
i sav potreban materijal.   

M³ 2.50     
14 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje  AB 

vertikalnih serklaža MB-30. Cenom obuhvatiti potrebnu 
oplatu, kao i pomoćnu skelu.  Armatura se posebno 
obračunava. Obračun po m³ urađenih serklaža. Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

M³ 31.00     
15 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje  AB 

horizontalnih serklaža betonom MB-30. Cenom 
obuhvatiti potrebnu oplatu sa podupiračima, kao i 
pomoćnu skelu.  Armatura se posebno obračunava. 
Obračun po m³ urađenih serklaža. Cenom obuhvatiti rad 
i sav potreban materijal. 

M³ 14.60     
16 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje AB 

stubova betonom dimenzija prema projektu. MB-30. 
Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu a, kao i pomoćnu 
skelu.  Armatura se posebno obračunava. Obračun po 
m³ urađenih stubova. Cenom obuhvatiti rad i sav 
potreban materijal. 

M³ 4.70     
17 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje AB 

kosih serklaža betonom MB-30. Cenom obuhvatiti 
potrebnu oplatu, kao i pomoćnu skelu.  Armatura se 
posebno obračunava. Obračun po m³ urađenih serklaža. 
Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

M³ 2.70     
18 Nabavka, prevoz, istovar materijala i betoniranje  

armirano betonskih  horizontalnih i kosih stepenišnih 
ploča marke MB 30 i debljine 14 i 10cm. Izraditi oplatu 
kosih ploča i armirati po projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. Beton ugraditi i negovati po 
propisima.Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu sa 
podupiračima, kao i pomoćnu skelu.  Armatura se 
posebno obračunava. Obračun po m³ urađenih 
stepenišnih ploča. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. M³ 6.30     
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19 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje   AB  -   
konzolne ploče betonom MB-30 . Cenom obuhvatiti 
potrebnu oplatu sa podupiračima, kao i pomoćnu skelu.  
Armatura se posebno obračunava. Obračun po m² 
urađenih ploča. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. 

        
dp=12 cm M² 37.50     

20 Nabavka materijala, prevoz, istovar i betoniranje  
armirane bet. konzolne ploče, kaplame dp=10  cm 
betonom MB-30. Beton negovati i uraditi po propisima. 
Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu sa podupiračima, kao 
i pomoćnu skelu.  Armatura se posebno obračunava. 
Obračun po m²urađenih kaplama. Cenom obuhvatiti rad 
i sav potreban materijal. 

M² 5.40     
21 Nabavka materijala, prevoz, istovar i betoniranje  

armirane bet. zida ( maske na kaplamama)  d=10  cm 
betonom MB-30. Beton negovati i uraditi po propisima. 
Cenom obuhvatiti potrebnu oplatu sa podupiračima, kao 
i pomoćnu skelu.  Armatura se posebno obračunava. 
Obračun po m²urađenog zida. Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. 

M² 6.00     
22 Nabavka materijala, prevoz, istovar,  i  betoniranje AB 

solbanaka betonom MB-20 dim.25×10cm. Izraditi oplatu  
i  uraditi po projektu i detaljima. Beton negovati i uraditi 
po propisima. U cenu uračunata  potrebna oplata. 
Armatura se posebno obračunava. Obračun po m¹. 
Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M¹ 51.50     
23 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje  

dimnjačkih kapa betonom MB-30. Obračun po kom. 
Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

kom. 3.00     
24 Nabavka materijala, prevoz , istovar, podizanje i  

betoniranje  AB temelja i AB zidova d=15cm rampe  
betonom MB-20. Temelje betonirati arm. betonom na 
podlozi od šljunkad=10cm. Obračun po m³. Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

        
zidovi  M³ 1.00     
temelji 

M³ 1.10     
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25 Nabavka materijala, prevoz, istovar i  betoniranje  AB 
kose ploče D=10cm i podesta  rampe betonom MB-20 . 
Rampu betonirati arm. betonom  Obračun po m³. 
Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M³ 0.80     
  

SVEGA BETONSKI RADOVI 0.00 
 Napomena: 

     Cenom obuhvatiti svu potrebnu oplatu i podupiranja.  

      
    

broj IV.  ARMIRAČKI  RADOVI     je
di

ni
ca

 
m

er
e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                                  
Armatura mora biti očišćena od rđe, pravilno postavljena i međusobno žicom povezana. Postavljanje armature 
u konstruktivnom elementu uraditi prema statičkom proračunu i detaljima armature. 
Za armirano betonske konstrukcije 
Armatura koja se koristi mora da odgovara svojim karakteristikama pravilniku o tehničkim merama i uslovima 
za beton i armirani beton. Postavljena armatura mora biti pregledana pred betoniranje od strane nadzornog 
organa što će biti upisano u građevinski dnevnik. 
Obračun vršiti prema teorijskim težinama i stavrnim dužinama. Cenom obuhvatiti sav rad i materijal spoljni i 
unutrašnji transport radne skele i slično. 

1 Nabavka, dovoz, izvlačenje,čišćenje, sečenje, savijanje, 
montaža i vezivanje armature u svemu prema statičkom 
računu i detaljima armature i važećim propisima za ovu 
vrstu radova. 

        
GA    240/360 

kg 8,120     
RA    400/450 

kg 15,230     
MA   500/560 kg 8,370     

  
SVEGA ARMIRAČKI RADOVI 

 Napomena : količine su date aproksativno,  
tačne količine biće date sa detaljima armature 
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broj V.  IZOLATERSKI  RADOVI 

je
di

ni
ca

 
m

er
e

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                                                                                         
Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvršene stručno i kvalitetno u svemu prema opisu iz projektne 
dokumentacije. Uraditi sve propisane izolaterske veze. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. 
Prodore kroz zidove i ploču uraditi po tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Izolaciju izvesti od kvalitetnih 
materijala. Radove izvoditi isključivo sa stručnom radnom snagom i po svemu prema tehnologiji i uputstvu 
proizvođača  Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, zaštitu ostalih radova od oštećenja, 
sav spoljni i unutrašnji transport, čišćenje nečistoće izazvane  ovim radovima. 

1 Nabavka materijala, prevoz , istovar, podizanje i izrada 
termoizolacije ploče tavana  od mineralne vune d=10m. 
Obračun po m². Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. 

M² 145.00     
2 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i izrada 

zaštite termoizolacije iz predhodne stavke od jednog 
sloja PVC folije sa preklopom spojeva do 15cm. Preklopi 
nisu uračunati. Obračun po m². Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. 

M² 145.00     
3 Nabavka materijala, prevoz, istovar i izrada 

termoizolacije iznad kosog plafona potkrovlja (između 
rogova) prema  negrejanom prostoru, od  mineralne 
vune  d=20cm, na mestu roga mineralna vuna d=8cm u 
svemu prema projektu, uputstvu proizvođača i propisima 
za tu vrstu radova. . Obračun po m² 

M² 33.30     
d=8cm na mestu roga 

M² 7.70     
4 Nabavka materijala, prevoz , istovar, podizanje i izrada 

zaštite termoizolacije iz predhodne stavke od jednog 
sloja paronepropusne folije tip-a "Wurth" DB 90 ili 
ogovarajuće sa preklopom spojeva do 15cm. Preklopi 
nisu uračunati. Obračun po m². Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. 

M² 41.00     
5 Nabavka materijala, prevoz i postavljanje "kontaktne 

fasade"(obloge od mineralne vune) na  plafonu podruma  
debljine d=8cm.(5cm oko greda)  u svemu prema 
projektu, uputstvu proizvođača i propisima za tu vrstu 
radova. Obračun po m² 

        
           plafon podruma  debljine d=8cm. M² 36.50     
plafon prizemlja zajedničke prostorije i vetrobranski 
prostor d=8cm M² 33.10     

oko greda u podrumu d=5cm. M² 0.50     
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oko greda u prizemlju d=5cm 
M² 1.60     

6 Nabavka materijala, prevoz i postavljanje "kontaktne 
fasade"(obloge od mineralne vune) na  plafonu Ajnfora  
debljine d=12cm.(8cm oko greda)  u svemu prema 
projektu, uputstvu proizvođača i propisima za tu vrstu 
radova. Obračun po m² 

M² 64.70     
  iznad terasa d=12cm M² 3.50     
  prizemlje ulaz d=12cm M² 1.10     
7 Nabavka materijala, prevoz, istovar i izrada 

termoizolacije od tvrdog stirodura u podu etaža. 
Obračun po m² postavljene termoizolacije u svemu po 
propisima za ovu vrstu radova. Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal.          

 u podu svih etaža d=3cm. M² 487.00     
8 Nabavka materijala, prevoz , istovar, podizanje i izrada 

zaštite termoizolacije iz predhodne stavke od jednog 
sloja PVC folije sa preklopom spojeva do 15cm.Obračun 
po m². Preklopi nisu uračunati. Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. 

M² 487.00     
9 Nabavka materijala, prevoz, istovar i izrada 

termoizolacije od tvrdog stirodura u podu prizemlja 
d=8cm. Obračun po m² postavljene termoizolacije u 
svemu po propisima za ovu vrstu radova. Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M² 15.50     
10 Nabavka materijala, prevoz , istovar, podizanje i izrada 

zaštite termoizolacije iz predhodne stavke od jednog 
sloja PVC folije sa preklopom spojeva do 15cm.Obračun 
po m². Preklopi nisu uračunati. Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. 

M² 15.50     
11 Nabavka materijala, prevoz , istovar, podizanje i izrada 

termoizolacije ploče na mestu terase  u potkrovlju ka II 
spratu mineralne vune d=20m. Obračun po m². Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

M² 2.50     
12 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i izrada 

zaštite termoizolacije iz predhodne stavke od jednog 
sloja PVC folije sa preklopom spojeva do 15cm. Preklopi 
nisu uračunati. Obračun po m². Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. 

M² 2.50     
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13 Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije 
svih podova  od hidroizolacionog visokokvalitetnog  
jednokomponentnog, fleksibilnog maltera,( SikaLasicr- 
1K ili odgovarajuće) ojačanog vlaknima na bazi 
modifikovanog cementa, sa dodatkom specijalnih 
polimera otpornih na alkalije. hidroizolacioni malter 
podići spoljašnju ivicu fasadnog zida do gornje kote 
ploče. Po obodu izvesti ojačanje od elastične 
hidroizolacione trake, sa poliestreskom mrežicom za 
lepljenje sa obe stranei elastičnom zonom u 
sredini(sikasil tape ili ogovarajuće). Obrada prodora cevi 
upotrbom vodonepropusnog epoksidnog maltera i 
lepka(SikaDur 31 isl) u malom holkeru 2x2 oko cevi. 
Betonske podloge pripremiti i očistiti primenom 
odgovarajućih mehaničkih sredstava kao što je 
peskiranje i slično, da bi se uklonilo cementno mleko, 
površinska kontaminacija (npr. sredstvo za 
stvrdnjavanje) i svi postojeći premazi. Dobijena površina 
mora biti profilisana da bi se ostvarilo maksimalno 
prijanjanje. Spoj poda i zida izvesti u malom zalučenju 
(holkeru) ~2x2cm u samom estrihu ili nanadno 
cementnim malterom. Podloga mora biti navlažena 
vodom do zasićenja, a nanošenje treba da se vrši u 
suvim uslovima.  Površinu obavezno prethodno 
pokvasiti da bi se dobila vlažna podloga sa suvom 
površinom.. Kod primene hidroizolacije uvek nanositi 
najmanje 2 sloja po 1,5 mm, ukupne debljine 3mmDrugi 
sloj se nanosi kada nanošenje istog ne utiče na prvi sloj 
Izuzetno je važno da se počne sa održavanjem premaza 
(SikaTop Seal 107 ili odgovarajuće) odmah posle 
nanošenja u trajanju od 3 do 5 dana najmanje, da bi se 
obezbedilo potpuno hidriranje cementa i da bi se 
pucanje smanjilo na minimum. Obračun po m². 

M² 67.50     

vertikalna   (hidrpoizolacioni malter) vetrobranski prostor M² 2.50     
14 Nabavka materijala, prevoz i izrada  vertikalne i 

horizontalne hidroizolacije (PENETRATOM) podruma od 
Izolit POLYCOAT ELASTIC(Dramina) ili slično. 
Hidroizolaciju uraditi po uputstvu proizvođača i po 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m². Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal.                                                                                                              

        
zidovi do plafona M² 121.50     

podovi M² 68.80     
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15 Nabavka materijala, prevoz, istovar i izrada  
horizontalne hidroizolacije podova od hidroizolacionog 
premaza ( RÖFIX AS 345 ili odgovarajuće),  
hidroizolaciju podići na malterisane zidove u visini 20 
cm. Spoj poda i zida izvesti u malom zalučenju (holkeru) 
~2x2cm u samom estrihu ili naknadno cementnim 
malterom. Kod primene hidroizolacije uvek nanositi 
najmanje 2 sloja po 1,5 mm, ukupne debljine 3mm. U 
svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m².  
Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.                                                                               

      

  

mokri čvorovi i svetlarnik M² 55.00     
terase M² 50.00     

16 Nabavka materijala, prevoz i postavljanje termoizolacije 
u podu terase od „Stirodur“-a dim 25x2cm. u svemu 
prema projektu, uputstvu proizvođača i propisima za tu 
vrstu radova. Obračun po m². Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal.   

M² 11.00     
svettlarnik ka stanovima 

M² 1.60     
17 Nabavka materijala, prevoz i postavljanje "kontaktne 

fasade"(obloge od mineralne vune) na  zidovima prema  
stepeništui hodniku (ne grejan prostor)   debljine d=7cm  
u svemu prema projektu, uputstvu proizvođača i 
propisima za tu vrstu radova.Obračun po m². Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal.   

        
              d=7cm prema stepeništu i hodniku M² 150.00     

18 Nabavka materijala, prevoz i obostrano postavljanje 
"kontaktne fasade"(obloge od mineralne vune) na 
betonskim zidovima između stanova debljine d=4cm u 
svemu prema projektu, uputstvu proizvođača i propisima 
za tu vrstu radova.Obračun po m² 

M² 36.80     
19 Nabavka materijala, prevoz, istovar  i premazivanje na 

prekidu betoniranja ab stubova penetratom „DRAMIN“-
IZOLIT PENETRAT  YU 3 puta. Pre početka 
premazivanja, podlogu dobro očistiti od svih mogućih 
neravnina i dobro odprašiti. Premazivanje uraditi 
isključivo 
po uputstvu proizvođača i propisima za tu vrstu radova. 
Prodore kroz zidove i ploču uraditi po tehničkim 
propisima za ovu vrstu radova. 
Obračun po m². Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal.   
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na prekidu betoniranja ab stubova 
M² 5.20     

pre početka zidanja zidova u podrumu i na prizemlju 
M² 33.50     

20 Nabavka i ugradnja "AZMAFON P" d=20mm 900gr/m2 
(zvučna izolacija tavanice između stanova) M² 502.00     

  SVEGA IZOLATERSKI RADOVI 
  

 
    

broj  VI. TESARSKI RADOVI 

je
di

ni
ca

 
m

er
e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                                  
Sve pozicije tesarskih radova (krovne konstrukcije) moraju biti izvršene stručno i kvalitetno u svemu prema 
opisu iz projektne dokumentacije i statičkom proračunu.Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih 
elemenata i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjev, klamfi i sl. Letvisanje izvesti sa suvim, pravim i 
kvalitetnim drvetom optimalne dužine. Daščanu podlogu izraditi od suvih i kvalitetnih čamovih dasaka 
optimalne dužine postavljene na dodir i zakovane. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, 
zaštitu ostalih radova od oštećenja, sav spoljni i unutrašnji transport, čišćenje nečistoće izazvane  tesarskim 
radovima. 

1 Nabavka materijala, prevoz, istovar, izrada, podizanje i  
montaža drvene krovne konstrukcije od suve zdrave 
četinarske građe II kl. Građu zaštititi sredstvom protiv 
crvotočine dva puta.U svemu prema projektu, statičkom 
proračunu i detaljima. Obračun po m² horizontalne 
projekcije zajedno sa krovom na ulazu i na erkerima. 

M² 205.30     
2 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i 

postavljanje  na krovu kontraletve (distanceri 10 ×2,5 
cm. na svakom rogu po dužini) i letve 5/3cm od 
četinarske građe. Obračun po m² po kosini krova. 

M² 181.00     
3 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i 

daščanje krovne konstrukcije preko rogova čamovim 
daskama  d= 2,40cm., širine 10-14cm. Daske postavljati 
na razmaku od 5mm. Obračun po m² po kosini krova. 

M² 205.30     
4 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i 

postavljanje jednog sloja terhartije  preko oplatisane 
krovne površine na mestu tavana sa odgovarajućim 
preklopima. Preklopi nisu  obračunati. Cenom obuhvatiti 
rad i sav potreban materijal. Obračun po m². 

M² 178.50     
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5 Nabavka materijala, prevoz i postavljanje drvenih 
podmetača na fasadi(u stiroporu) radi postavljanja 
opšivke (na solbancima, kalkanima idr.) od bojenog poc. 
lima. Obračun m³. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. 

M³ 1.20     
6 Nabavka materijala, dovoz, istovar, podizanje i izrada 

stanarskih ostava visine 2,10m. Konstrukciju stanarskih 
ostava uraditi od jelovih štafli 5x8 cm sa ispunom od 
letvi preseka 24/48 mm. Na svaku postaviti vrata 
dimenzije 80x200 cm, izrađenih od letvi, sa šarkama, 
rezom za katanac i katancem. Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. Obračun po m². 

M² 60.00     
  SVEGA TESARSKI RADOVI 

 
    

broj  VII. POKRIVAČKI  RADOVI je
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  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                      
Podloga za pokrivanje mora biti propisno i kvalitetno izrađena, tako da pokrivač naleže celom svojom 
površinom bez gibanja. Grebeni i slemeni moraju biti urađeni bez talasa i ravno. Postavka falcovanog crepa 
mora biti urađena po uputstvu proizvođača i po propisima za ovu vrstu radova.Jediničnom cenom obuhvatiti 
sav potreban rad i materijal, zaštitu ostalih radova od oštećenja, sav spoljni i unutrašnji transport, čišćenje 
nečistoće izazvane  pokrivačkim radovima. 

1 Nabavka materijala, prevoz , istovar, dizanje i pokrivanje 
krova falcovanim crepom u svemu prema uputstvu 
proizvođača, projektnoj dokumentaciji i propisima za tu 
vrstu radova. Crep mora biti ravan, neoštećen i 
kvalitetan. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina 
od slemenjaka u produžnom maiteru. .  
Obračun po m² kose projekcije  pokrivene krovne 
površine. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M² 181.00     
2 Nabavka materijala, prevoz, izrada i pokrivanje slemena 

i grbina odgovarajućim slemenjacima za ovu vrstu 
pokrivača sa zalivanjem spojeva. Obračun po m¹ 

M¹ 10.00     
3 Nabavka materijala, prevoz, izrada i pokrivanje krova 

badza bojenim pocinkovanim limom odgovarajućim 
slemenjacima za ovu vrstu pokrivača sa zalivanjem 
spojeva. Obračun po m² 

M² 33.50     
terase potkrovlje M² 7.00     

  SVEGA POKRIVAČKI RADOVI 
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VIII.  STOLARSKI  RADOVI, PVC 
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  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                                  
Svu stolariju raditi od suve kvalitetne građe bez prslina i crvotočine, potpuno pravih i oštrih ivica i čiste i glatke 
površine. Stolarija se mora krojiti tek posle pregleda radioničkih crteža koje je izradio izvođač na osnovu 
pregleda šema i opisa iz projekta i provere dimenzija na licu mesta.  Svu PVC stolariju izraditi od kvalitetnih 
PVC profila Unutrašnja stolarija izrađuje se od četinarske građe. Konstrukcija sklop, način otvaranja i 
ugrađivanja, okov, obrada i drugo dati su šemama i opisom svake pojedine stavke. Kvalitet unutrašnjei spoljne 
stolarije mora da odgovara zahtevima SRPS-a. Kvalitet  ploča mora da odgovara zahtevima SRPS-a. Okov 
mora da omogući lako otvaranje i kvalitetno zatvaranje iz prostorije a da onemogući otvaranje spolja, da bude 
zaštičen od korozije i da odgovora estetskim zahtevima. Završni sloj mora da ima odgovarajući sjaj , tvrdoću, 
elastičnost, dobru otpornost na svetlost, vodu i pranje. Projektovanu stolariju uraditi u svemu prema detaljima 
opisima i upustvima. Sve mere iz šema izvođač mora prekontrolisati na licu mesta- gradilištu. Jediničnom 
cenom obuhvatiti sav rad i potreban materijal i to: kvalitetnu građu, okov, zastakljivanje, spojni materijal, 
uzimanje tačnih mera, alat za montažu, zaštita od oštećenja, mere HTZ, donošenje svog materijala i čišćenje. 

1 Nabavka, prevoz i montaža krovnih „VELUKS“ prozora 
zastakljenih termoizolovanim „TERMOPAN“ staklom 
4+12+4mm. sa otvaranjem oko horizontalne osovine. U 
cenu uračunato staklo, potreban okov opšivanje veze 
prozora i krovnog pokrivača i bojenje  2x bojom 
otpornom na atmosferske uticaje. Prozor izraditi u 
svemu prema projektu, uputstvu proizvođača i propisima 
za tu vrstu radova. Obračun po kom 

        
     dim. 53/84cm-  za izlaz na krov 

kom 1.00     
        dim. 78/140cm 

kom 5.00     
2 Nabavka, prevoz i ugradnja unutrašnjih Sigurnosnih 

jednokrilnih, drvenih, vrata sa špijunkom i čeličnom 
podkonstrukcijom dvostrano obložena čeličnim limom 
d=1cm. sa termoizolacijom d=3cm. između. Vrata 
obostrano obložena drvenom ukrasnom oblogom. Vrata 
montirati na ulaz u stanove. U cenu uračunat potreban 
okov, brava sa tri ključa, opšivne lajsne. Ukoliko postoji 
prazan prostor između štoka i zida, isti popuniti 
„PURPEN“ masom. Vrata u svemu prema projektu.                                                  
Sve komplet. Obračun po kom. 

        
                  POS 1 dim.101/205cm 

kom 11.00     
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3 Nabavka, prevoz i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih, 
drvenih, punih vrata od sendvič Medijapana sa ispunom 
od kartonskog saća,  bez nadsvetla. U cenu uračunat 
potreban okov, brava sa tri ključa, opšivne lajsne i 
staklo, gde ga ima. Ukoliko postoji prazan prostor 
između štoka i zida, isti popuniti „PURPEN“ masom. 
Vrata u svemu prema projektu. Sve komplet. Obračun 
po kom. 

        
                POS 2 dim. 91/205cm kom 16.00     
                POS 3 dim.81/205cm 

kom 17.00     
                POS 4 dim.71/205cm 

kom 10.00     
4 Nabavka materijala, prevoz, izrada i postavljanje 

zastakljenih PVC otvora-fasadnih prozora i portala datih 
dimenzija. Prozore izraditi od visokootpornog 
koekstrudovanog tvrdog PVC-a od minimalno 5-
petokomornog profila i termo prekidom. Profili ne smeju 
u sebi sadržati olovo ni kadmijum. Dokazuje se 
originalnom izjavom proizvođača profila. Primenjeni 
profili moraju imati 10-desetogodišnju garanciju na 
postojanost kvaliteta, dimenzije i otpornost na 
vremenske uticaje izdatu od strane proizvođača profila. 
Udarna žilavost prema Charpy-ju: aritmetička srednja 
vrednost min. 40kJ/m2 i nijedna pojedinačna vrednost 
ne sme biti ispod 20kJ/m2 . Toplotna stabilnost profila 
prema EN 53381-1, ispitivanje B(provodljivost): vreme 
stabilnosti Tst=40minuta. Tačka omekšivanja profila, 
prema Vicatu, EN G.S2.641:84ºC. Zapaljivost profila, 
prema EN ISO 13501-1: profili moraju spadati u klasu E. 
Ispitivanja odstupanja u boji, prema ISO 7724-3: ∆E* ne 
veće od 1,0. Kao stabilizator u proizvodnji profila sme se 
koristiti isključivo kalcijum cink(CaZn). Obezbediti princip 
vodootpornosti u celom profilu. Otpornost na udare kiše 
prema EN 12208 u klasi 9A. Otpornost na udare vetra 
prema EH 12210 u klasi C2. Propuštanje vazduha 
prema EH 12207 u klasi 3.  
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Proizvođač profila mora imati važeće sertifikate ISO 
9001, ISO 14001, ISO 50001. Kao dokaz o zadovoljenju 
navedenih kriterijuma prihvataju se isključivo atesti 
ovlašćenih institucija za ispitivanje. Ukoliko se radi o 
dokumentima inostarnih institucija, moraju biti 
dostavljeni prevodi overeni od strane sudskog 
prevodioca. PVC profili su visoke površinske glatkoće i 
minimalne ugradne dubine 70mm(5 komora) u beloj boji 
RAL 9016. Primenjeni profili moraju biti saglasni 
uslovima kvaliteta koje propisuje RAL-GZ 716/1, te 
moraju posedovati odgovarajući dokument o dodeli 
oznake kvaliteta RAL-GZ 716. Prozore dihtovati trajno 
elastičnom EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. 
Ugraditi ojačanja čeličnim nerđajućim profilima unutar 
PVC profila. Ugradnju izvršiti sa sistemskim 
podštokovima za stanogradnju u ravni profila 
rama(solbank 30mm). Krila prozora zastakliti 
dvostrukim, niskoemisionim staklom debljine 4-16-4mm, 
punjeno argonom i dihtovati EPDM gumom to jest 
primljeno staklo mora biti sa koeficijentom provodljivosti 
Uf =0,97 W/m2K, i to 4flot-16 argon-4lowE. 

        
Upotrebiti stakla kvaliteta sledećih proizvođača 
Guardian, Pilkington ili slično. Netransparentni deo 
izvesti od sendvič panela sa.PU ispunom. Ukupan 
koeficijent prolaska toplote za ceo otvor(štok i krilo sa 
čeličnim ojačanjima) mora biti Uf+w =1,12 W/m2K, a 
prema EN 12412-2 i obavezno atestom potvrditi 
zahtevani ekvivalentni koeficijent prolaza toplote za ceo 
otvor koji glasi na ime ponuđača. Prostor između zidova 
i elemenata obavezno izolovati niskoekspandirajućom 
penom,a spoj sa malterom silikonisati. Okov klase 
kvaliteta „Maco“, „Sigenia“ ili slično. Primenjeni okovi 
moraju biti atestirani na minimum 10.000 otvaranja. 
Kvaka-ručka za otvaranje-standardna PVC kvaka. 
Prozor snabdeti PVC daskom sa unutrašnje strane i sa 
roletnom. Prozori koji se otvaraju na kip moraju biti 
snabdeveni sa po dve makaze. Vrata snabdeti bravom i 
ključevima. Na prozoru-krilu koje se kipuje postaviti rolo 
komarnik od PVC materjala. Obračunom obuhvatiti 
ugradnju ugaonih "L" lajsni po obimu prozora.Otvaranje 
prozora je dato šemom. Prozor(Vrata) ugraditi po 
uputstvu proizvođača. 

        
POS B prozor dim. 141/131+20cm -sa roletnom kom 16.00     
POS B1 prozor dim. 141/71cm bez roletne kom 1.00     

 POS C prozor dim.121/131+20 cm-sa roletnom kom 6.00     
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 POS C1 prozor dim.121/131 cm bez roletne kom 2.00     
 POS C2 prozor dim.121/71 cm bez roletne kom 2.00     

 POS D prozor dim.101/131+20 cm-sa roletnom  kom 3.00     
 POS D1 prozor dim.101/71 cm bez roletne  kom 4.00     
 POS D2 prozor dim.101/61 cm bez roletne  kom 1.00     
 POS D3 prozor dim.101/131 cm bez roletne  kom 1.00     
 POS E prozor dim.81/131 cm bez roletne kom 1.00     
 POS E1 prozor dim.81/71 cm bez roletne kom 7.00     
 POS F prozor dim.61/61bez roletne  kom 1.00     

  POS A jednokrilna balkonska vrata dim. 81/221+20cm-
sa roletnom 

kom 13.00     
  POS A1 jednokrilna balkonska vrata dim. 81/221cm bez 

roletne 
kom 1.00     

  SVEGA STOLARSKI RADOVI I PVC 
 
 

broj IX. ALUMINARSKI   RADOVI je
di

ni
ca

 
m

er
e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                                                                      
Svu aluminariju raditi od poboljšanih aluminijumskih eloksiranih profila. Aluminarija se mora krojiti tek posle 
pregleda radioničkih crteža koje je izradio izvođač na osnovu pregleda šema i opisa iz projekta i provere 
dimenzija na licu mesta. Sve bravarske radove uraditi po detaljima i nacrtima proizvođača, za koje je potrebno 
priložiti potrebne ateste.Način otvaranja i ugrađivanja, okov, obrada i drugo dati su šemama i opisom svake 
pojedine stavke. Kvalitet aluminarije mora da odgovara zahtevima SRPS-a.  Okov mora da omogući lako 
otvaranje i kvalitetno zatvaranje iz prostorije a da onemogući otvaranje spolja, da bude zaštičen od korozije i 
da odgovora estetskim zahtevima. Završni sloj mora da ima odgovarajući sjaj , tvrdoću, elastičnost, dobru 
otpornost na svetlost, vodu i pranje.Projektovanu aluminariju uraditi u svemu prema detaljima, opisima i 
upustvima. Sve mere iz šema izvođač mora prekontrolisati na licu mesta- gradilištu. Jediničnom cenom 
obuhvatiti sav rad i potreban materijal i to: kvalitetnu građu, okov, zastakljivanje, spojni materijal, uzimanje 
tačnih mera, alat za montažu, zaštita od oštećenja, mere HTZ, donošenje svog materijala i čišćenje. 
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1 Nabavka materijala, prevoz, izrada i montaža  
zastakljenih vrata u zajedničkom prostoru  od 
poboljšanih aluminijumskih eloksiranih profila. 
Zastakljivanje                                                                    
termoizolovanim „TERMOPAN“ staklom 4+15+4mm. U 
cenu uračunat potreban okov, brava sa tri ključa, staklo i 
opšivne lajsne. Ukoliko postoji prazan prostor između 
zida i štoka, isti   popuniti „PURPEN“ masom. Vrata  
izraditi u svemu prema uputstvu  proizvođača i projektu. 
Obračun po kom. 

        
 POS AL1 dvokrilna vrata  sa nadsvetlom dim. 121/200 

+61cm 
kom 1.00     

 POS  AL2 dvokrilna vrata sa nadsvetlom u vetrobranu 
131/200 +57cm 

kom 1.00     
 POS  AL3  jednokrilna vrata 101/205 cm 

kom 1.00     
   POS  AL4  jednokrilna vrata 71/205 cm 

kom 1.00     
           

SVEGA ALUMINARSKI RADOVI  
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broj X. BRAVARSKI   RADOVI je
di

ni
ca

 
m

er
e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                                  
Pre stupanja izrade bravarije-aluminarije, izvođač mora da se dogovori sa projektantom o pozicijama, 
tehničkim detaljima, konstrukciji, izradi, okovu i način montaže. Izvođač je dužan da proveri i uzme sve mere 
na licu mesta. 
Sve bravarske radove uraditi po detaljima i nacrtima proizvođača, za koje je potrebno priložiti potrebne 
ateste.Svi spoljni elementi moraju dazadovolje uslove SRPS-a. Konstruktivna svojstva gotovog proizvoda 
moraju da ispunjavaju sledeće uslove i to: otpornost na moguće trajne deformacije na savijanje, da 
konstrukcija krila imadovoljan broj mesta zakopčanje u štok, bude usklađena sa dimenzijama otvora i 
debljinom stakla, kako nebi došlo do pucanja stakla usled deformacija. Aluminijumski profili okvira vrata 
moraju imati antitermički most.Okov i mehanizam za otvaranje moraju da budu prvoklasni i dase otvaraju oko 
horizontalne i vertikalne ose, a ručica za otvaranje mora da omogućava lako otvaranje krila. Zaptivni materijal 
mora da bude i na krilu i na ramu-dvostruko dihtovanje.Ankerovanje prozora i vrata vrši se u obimne zidove sa 
dovoljnim brojem ankera i sa antikorozivnom zaštitom. Proizvođač bravarije i aluminarije treba da prezentuje 
projektantu detalje bravarije na saglasnost i ateste izdate od ovlašćenih  Instituta za ispitivanje materijala.Kod 
ostvarivanja veza aluminijuma sa drugim materijalima treba voditi računa o međusobnoj kompatibilnosti . Svu 
bravariju doneti na gradilište zaštićenu. Zaštitu skinuti po završetku ostalih radova. Crnu bravariju minizirati, 
bojiti i lakirati. Montaža bravarije na gradilištu mora se izvršiti po uputstvu i  detaljima proizvođača i po 
važećim propisima za tu vrstu radova. 

1 Nabavka materijala, izrada i ugradnja  Jednokrilni i 
dvokrilni metalni zastakljeni prozor u podrumu. Prozor 
izraditi od čeličnih kutija 40x40x3mm i zastakliti 
armiranim staklom debljine 6 mm. Okvir prozora učvrstiti 
na unapred postavljene tiplove. Prozor snabdeti 
potrebnim pokrivnim lajsnama, okovom, šarkama, i 
mehanizmom za otvaranje. Pre bojenja metal očistiti od 
korozije i prašine, brusiti i opajati. Na prozor naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i 
brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i 
završno obojiti drugi put u tonu koju odredi projektant sa 
svim potrebnim predradnjama. Otvaranje po projektu. 
Prozor uraditi i ugraditi po uputstvu proizvođača i po 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu 
prozora. 

        
POS II dim. 141/55cm 

kom 2.00     
POS III dim. 111/55cm 

kom 1.00     
POS IV dim. 101/55cm 

kom 1.00     
POS V dim. 81/55cm 

kom 2.00     
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2 Nabavka materijala, prevoz, izrada i ugradnja 
unutrašnjih jednokrilnih protivpožarnih vrata na  hodniku 
stanarskih ostava. Konstrukciju i ukrućenje vrata uraditi 
od čeličnih kutija 40/40/3mm, obostrano ih obložiti  
čeličnim limom d=0,8mm sa kvalitetnom vatrootpornom 
ispunom i odgovarajućom trakom po obimu vrata. Sve 
čelične elemente farbati odgovarajućom farbom za 
metal sa svim potrebnim predradnjama. Vrata snabdeti 
potrebnim okovom bravom i ključevima. Vrata moraju 
biti otporna na požar od 30-90 minuta. Obaveza 
izvođača je da pribavi odgovarajući  atest o 
protivpožarnosti nadležne institucije (instituta IMS u 
Beogradu). Obračun po komadu. Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. 

        
 Hodnik POS I.dim. 101/205 cm-60 minuta 

kom 2.00     
3 Nabavka materijala, prevoz, izrada i ugradnja 

unutrašnjih jednokrilnih  vrata hodnik prizemlja ka 
stepeništu za podrum. Konstrukciju i ukrućenje vrata 
uraditi od čeličnih kutija 40/40/3mm, obostrano ih 
obložiti  čeličnom limom d=0,8mm. Na krilo postaviti tri 
šarke. Okov, šarke, pokrivne lajsne i brava cilindar sa tri 
ključa po izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti od 
korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a 
zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, 
kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put sa svim 
potrebnim predradnjama.  Obračun po komadu. POS Ia 
dim.101/205cm. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. 

kom 1.00     
4 Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnje 

stepenišne ograde. Konstrukciju (stubovi)  stepenišne 
ograde uraditi od čeličnih kutija 40x40x3mm na max. 
razmaku od 1,50m. Donji okvir ograde uraditi od čeličnih 
kutija 40x40x3mm, a ispunu uraditi od armature  Ø14 
mm na čistom razmaku od 12cm. Rukohvat uraditi od 
čeličnih cevi Ø 50mm. Sve čelične elemente zaštititi 
antikorozivnim premazom i farbati farbom za metal sa 
svim potrebnim predradnjama. Obračun po m¹      

M¹ 25.20     
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5 Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrušnje ograde 
na rampi. Stubove ograde uraditi od čeličnih cevi 
Ø40mm na max. razmaku od 1,50m. Vezu stuba i 
rukohvata ostvariti čeličnom cevi profila 20mm kako je 
dato u gornjem crtežu. Rukohvate uraditi od metalne 
cevi Ø 40mm. Stubove zavariti za unapred ubetoniranu 
anker ploču dim 100x100x4mm. Metalne delove zaštititi 
minijumom i bojiti uljanom bojom dva puta sa svim 
potrebnim predradnjama. Obračun po m¹  Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

        
rampa  

M¹ 11.00     
6 Nabavka materijala, izrada i ugradnja ograde na 

spoljnjem stepeništu i terasama. Okvir ograde i stubove 
uraditi od čeličnih kutijastih profila 40x40x3mm. Stubove 
zavariti za unapred ubetoniranu anker ploču dim 
100x100x4mm. Prečke ( ispunu) na ogradi uraditi od 
kutijastih profila 20x20x2mm, Rukohvat uraditi od 
kutijastog čeličnog profila 50x50x3mm. Ogradu zaštititi i 
bojiti uljanom bojom za metal sa svim potrebnim 
predradnjama. Obračun po m¹. Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal.  

        
    spoljno stepenište 

M¹ 2.00     
     terase h=70-75cm 

M¹ 41.50     
7 Nabavka materijala, prevoz i montaža tipskih poteznih 

merdevina za izlaz na tavan. Sve dobro očistiti čeličnom 
četkom i premazati zaštitnim sredstvom protiv korozije 
dva puta i premazati premazom otpornim na požar 
60minuta. Montaža u svemu prema propisu,  projektu i 
proizvođaču. Nabavka, prevoz i montaža tipskih 
podiznih merdevina za izlaz na tavan. Sve dobro očistiti  
i premazati zaštitnim sredstvom dva putaotpornim na 
požar 60minuta. Montaža po propisu. Obračun po 
komadu. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

        
Sve komplet                                   1.00     

8 Nabavka materijala, prevoz, izrada i montaža metalnog 
poklopca za izlaz na tavan, od čeličnih kutija i čeličnog 
lima. Sve dobro očistiti čeličnom četkom i premazati 
zaštitnim sredstvom protiv korozije dva puta i premazati 
premazom otpornim na požar 60minuta. Montaža u 
svemu prema  projektu i proizvođaču. 
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Sve komplet                                   1.00     
9 Nabavka materijala, prevoz, podizanje, izrada  i 

montaža   rukohvata na  stepeništu vetrobranskog 
prostora od aluminijumskih cevi preseka Ø50mm. 
Rukohvat ugraditi u zid preko tiplova i alum. cevi 
Ø20mm. U cenu uračunat sav potreban prateći materijal 
za montažu u metalnu ogradu.  Sve čelične elemente 
zaštititi antikorozivnim premazom i farbati farbom za 
metal sa svim potrebnim predradnjama. Sve komplet. 
Rukohvat izraditi po detaljima proizvođača. Obračun po 
m¹. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

M1 1.70     
10 Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjih 

jednokrilnih vrata po etažama za merače grejanja i 
vode. Konstrukcija od čeličnih kutija dim 40/40/3mm. 
Ispunu vrata uraditi od čeličnog lima d=0,8mm. 
Ukrućenje vrata uraditi od kutijastih profila po horizontali 
na sredini vrata. Sve čelične elemente zaštititi 
antikorozivnim premazom i farbati farbom za metal sa 
svim potrebnim predradnjama. Vrata snabdeti potrebnim 
okovom bravom i ključevima. Obračun po komadu. 

        

                   55/120cm-V1 kom 4.00     
         69/205m-V2 sa resetkommetalnom za 
provetravanje i ravnim staklom d=4mm 

kom 4.00     
11 Nabavka materijala, prevoz, podizanje, izrada  i 

montaža spoljne zaštitne ograde na prozorima  
potkrovlja od aluminijumskih cevi preseka Ø40mm. Cevi 
ugraditi u zid preko tiplova ili zavariti za unapred 
ubetonirane pločice. U cenu uračunat sav potreban 
prateći materijal za montažu u metalnu ogradu.  Sve 
čelične elemente zaštititi antikorozivnim premazom i 
farbati farbom za metal sa svim potrebnim 
predradnjama. Ogradu izraditi po detaljima proizvođača. 
Obračun po m¹. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. 

M1 4.70     
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12 Nabavka materijala izrada i postavljanje rešetki prozora 
od čeličnih profila i flahova. Rešetke izraditi i ugraditi po 
detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove 
idealno izraditi, očistiti i obrušiti. Pre ugradnje rešetke 
očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti 
impregnaciju, osnovnu boju i postaviti rešetke. Nakon 
ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i 
obojiti dva puta.       Obračun po m2 rešetke. 

m2 2.65     

  SVEGA BRAVARSKI RADOVI  0.00 
 

    
broj XI.  LIMARSKI   RADOVI 

je
di

ni
ca

 
m

er
e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                         
Sve limarske radove izvoditi od bojenog pocinkovanig lima debljine 0,55mm, ako to nije naznačeno u projektu. 
Sve delove limarije skrojiti delimično u radionici, a na gradilištu montirati i međusobno povezati u celinu. 
Povezivanje pojedinih delova izvršiti tako da se da limu mogućnost dilatacije. Svi gvozdeni delovi koji su 
povezani sa limom ( kuke,i sl.) moraju biti izolovani. Kod podloge od betona, opeke, maltera, ispod lima 
postaviti sloj terhartije. Sve vidne okapnice,oluci opšivi moraju biti potpuno pravi, ravni i podjednako udaljeni 
od zidne površine. Ostalo uraditi prema opštim odredbama i propisima iz pojedinačnih pozicija radova. 
Izvođač je dužan da proveri i uzme sve mere na licu mesta. 
Jediničnom cenom obuhvatiti sav rad i potreban materijal i to: kvalitetan materijal , spojni materijal, uzimanje 
tačnih mera, alat za montažu, zaštita od oštećenja, mere HTZ, donošenje svog materijala, čišćenje i 
eventualne popravke u garantnom roku. 

1 Nabavka materijala, izrada  i montaža visećih oluka  
pravougaonog  preseka širine  14 cm od bojenog 
pocinkovanog lima d=0,55mm.  Obračun po m. r.š.  50 
cm.Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

        

 m. r.š. 50 cm M¹ 7.20     
 m. r.š. 40 cm M¹ 6.20     

2 Nabavka materijala, izrada  i montaža stojećih oluka na 
krovu erkera pravougaonog  preseka  23 cm od bojenog  
pocinkovanog lima d=0,55mm. Obračun po m. r.š. 130 
cm.Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M¹ 24.00     
3 Nabavka materijala, izrada  i montaža odvodnih olučnih 

cevi dim. 10x10cm preseka sa odgovarajućim 
kazančetom dim 30x30x20cm od bojenog  
pocinkovanog lima d=0,55mm. Obračun po m. r.š . 
Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. Kazanče 
je posebno obračunato 
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                       10x10cm- m. r.š 50 cm. M¹ 52.00     
  Cev iz svetlarnika ø12cm od bojenog pocinkovanog lima 

M¹ 4.20     
4 Nabavka materijala, izrada i opšivanje  krova i  

kalkanskog zida bojenim pocinkovanim limom 
d=0,55mm. Obračun po m r.š. 80cm. Cenom obuhvatiti 
rad i sav potreban materijal. M¹ 37.30     

5 Nabavka materijala, izrada i opšivanje  kalkanskog 
zida(kod terase)  bojenim pocinkovanim limom 
d=0,55mm. Obračun po m r.š. 55cm. Cenom obuhvatiti 
rad i sav potreban materijal. M¹ 2.10     

6 Nabavka materijala, izrada i opšivanje zida badze 
bojenim pocinkovanim limom d=0,55mm. Obračun po m 
r.š. 60cm. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. M¹ 25.33     
spoj zida badze i krova. Obračun po m r.š. 60cm. 

M¹ 13.90     
Zid svetlarnika iznad ajnfora. Obračun po m r.š. 60cm. 

M¹ 3.25     
7 Nabavka materijala, izrada i opšivanje uvale  bojenim 

pocinkovanim limom d=0,55mm. Obračun po m r.š. 
100cm. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

M¹ 9.00     
8 Nabavka materijala, izrada i opšivanje kaplama 

(betonska maska) bojenim  pocinkovanim limom d=0,55 
mm.Obračun po m r.š. 40cm. Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. 

M¹ 13.30     
9 Nabavka materijala, izrada i opšivanje dimnjaka bojenim 

pocinkovanim limom  d=0,55mm. Obračun po m. r.š 
60cm. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

M¹ 5.00     
10 Nabavka materijala, izrada i opšivanje solbanaka 

bojenim pocinkovanim limom d=0,55mm. Obračun po m 
r.š. 30 cm. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. M¹ 52.30     

11 Nabavka materijala, izrada i montaža ventilacionih 
glava, prečnika 100 mm, od bojenog pocinkovanog lima 
debljine 0,55 mm. Obračun po komadu ventilacione 
glave. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

kom 6.00     
12 Nabavka materijala, prevoz, izrada i  opšivanje ivica  

terasa, bojenim pocinkovanim limom m.r.š  25 cm, 
debljine d=0,55 mm. Izradu i montažu uraditi po svim 
propisima za tu vrstu radova. Obračun po m¹. Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

M¹ 39.00     
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opšivanje otvora na terasama 
M¹ 13.50     

  opšivanje simsa  bojenim pocinkovanim limom max 
m.r.š  40 cm, debljine d=0,55 mm (lim se sužava) 

M¹ 7.30     
13 Nabavka materijala, prevoz, izrada i montaža 

vodoskupljača od bojenog pocinkovanog lima debljine 
0,55 mm dim. 30x30x20cm. Obračun po komadu 
vodoskupljača. Izradu i montažu uraditi po svim 
propisima za tu vrstu radova. Obračun po kom. Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

kom 2.00     
14 Nabavka materijala, prevoz, istovar, izrada i montaža  

tipskih snegobrana na krovnom pokrivaču od falcovanog 
crepa. Snegobrane uraditi od  pocinkovanog  lima 
d=0,55mm  u tri horizontalna  reda crepa, drugom, 
trećem i četvrtom redu od dole, i to na svakom trećem 
crepu u redu.  Na krovu postaviti tipske snegobrane po 
propisima za tu vrstu radova. Obračun po m¹ 
snergobrana. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. 

        
tri reda snegobrana 

M¹ 17.60     
  

SVEGA LIMARSKI RADOVI  
   

    
broj  XII. KERAMIČARSKI  RADOVI 

je
di

ni
ca

 
m

er
e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                                  
Postavljanje keramičkih pločica mogu da vrše specijalizovana preduzeća po uslovima iz SRPS-a. Sav 
ugrađeni materijal mora da bude po SRPS-u. Pločice za oblaganje podova moraju da odgovaraju standardima 
SRPS-u. Cement mora da odgovara SRPS-u. Pesak i voda moraju biti istog kvaliteta kao za zidarske radove. 
Lepila moraju da budu atestirana prema vrsti radova. 
Posle postavljanja instalacija, montaže stolarije i bravarije i posle malterisanja prostorija počinje se sa 
keramičarskim radovima. Pre postavljanja pločica izvođač je dužan da proveri kvalitet pločica i kvalitet 
podloge, koja mora da bude ravna , suva i čvrsta. Keramičke pločice se postavljaju u cementnom malteru 
minimalne debljine 2cm ili na lepak, pod nekim padom ili ravno, a u svemu prema projektu. 
Ako se traži specijalno oblaganje u vodonepropusnom malteru ili sa fugovanjem kiselootpornim kitom, to će 
biti precizirano u posebnim pozicijama. Načistu podlogu razastrti suvi cementni malter 1:2 , postaviti pločice i 
ravnati daskom i spojnice zaliti cementnim mlekom. 
Jediničnom cenom treba obuhvatiti sav rad i potreban materijal, uzimanje mera i obračun radova, korišćenje 
alata i mašina, primenu HTZ mera, zaštitu radova, lake skele na visini iznad dva metra, sav spoljni i unutrašnji 
transport, davanje uzoraka, čišćenje od ostataka maltera, šuta i čišćenje prostorija, eventualne popravke u 
garantnom roku. 



ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО 
 
 

Страна 78 од 120 ЈН 02/19-О – изградња зграде за колективно становање 
 

1 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje 
popločavanje podova podnim keramičkim pločicama tj. 
lepljenje na  lepak, I klase dimenzije i boje prema izboru 
investitora. Obračun po m². 

        
–unutrašnje-stanovi - kupatila i toaleti 

M² 42.00     
–unutrašnje-stanovi- kuhinje 

M² 49.00     
–unutrašnje-stanovi- ostave i hodnici 

M² 59.10     
–unutrašnje-zajednički sa stepeništem                       ( 
gazišta + čela) 

M² 124.30     
2 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i 

oblaganje poda  terasa  podnim keramičkim pločicama  
dimenzija oko 30x30cm i debljine 1cm u cementnom 
malteru u slogu fuga na fugu. Pločice su I-klase, 
domaće proizvodnje otpornih na habanje i mraz sa 
neklizajučom gazišnom površinom u boji i dezenu po 
izboru investitora. Obložene površine moraju biti ravne. 
U cenu uračunati fugovanje i nabavku pločica. Obračun 
po m² komplet postavljenih pločica. Cenom obuhvatiti 
rad i sav potreban materijal. 

        
–spoljašnja -terase 

M² 48.00     
–spoljašno stepenište  čela  I gazišta 

M² 4.30     
3 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje i  

oblaganje zidova zidnim keramičkim pločicama tj. 
lepljenje na  lepak, I klase dimenzija i boje prema izboru 
investitora, fuga na fugu sa spojnicama. Kupatila i toaleti 
do plafona, kuhinje do visine od 1,60m. Obračun po m². 

        
kupatila i toaleti do plafona 

M² 256.50     
kuhinje do 160cm 

M² 100.00     
4 Nabavka materijala, prevoz, istovar i izrada sokle od 

keramičkih pločica h=10cm.u cem. malteru. Obračun po 
m¹.         
–spoljašnja sokla -terase 

M¹ 80.60     
–unutrašnja sokla -kuhinja, ostava i hodnik 

M¹ 114.53     
sokla -zajednickog prostora, pomoćne prostorije, 
stepenište i hodnici 

M¹ 127.80     
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spolja sokla stepenište 
M¹ 5.00     

  SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI  

  

Napomena: količine keramike su date tačno bez 
dodavanja 3% za otpad 

 
    

broj XIII.  MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI je
di

ni
ca

 
m

er
e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  Molersko-farbarske radove može da obavlja preduzeće koje je specijalizovano za te vrste radova prema 
tehničkim uslovima u sklsdu sa SRPS. Sav materijal mora daodgovara zahtevima SRPS-a i da ima potrebne 
ateste. Izvođač je dužan da primeni materijal koji odgovara mestu i uslovima ugradnje, boje-premazi da budu 
otporni na svetlost i na atmosferske uticaje. Ukoliko izvođač upotrebi materijal koji se atestom pokaže da nije 
kvalitetan dužan je da o svom trošku  izvede radove sa kvalitetnim materijalom. 
Pre početka bojenja izvođač treba da pregleda podlogu i upozori nadzornog organa na eventualne 
nedostatke,   dok stare premaze nepodesne za podlogu treba skinuti.  
Molerski radovi se vrše ručno ili mašinski, premazivanjem ili prskanjem i vrši se više puta. Dobijeni ton mora 
da bude čist i ujednačen, da se ne vide tragovi četke ili valjka. Svi završeci obijenih površina moraju da budu 
ravni, da se ne ljusksju, ljušte ili otiru. Kada se radi sa disperzivnim bojama zabranjuje se rad na temperaturi 
nižoj od +8 stepeni C, kao i bojenje površina koje su izložene jakom suncu. 
Za farbarske radove materijal mora da odgovara SRPS Pre pristupanja bojenju izvođač je dužan da pregleda 
kvalitet podloge i način zatvaranja krila i ukaže na nepravilnosti. Podloga mora da bude čista i suva, a bojenje 
treba da se izvede materijalima predviđenim za tu vrstu rada sa odgovarajućim predradnjama odnosno 
premazima i kitovima. Čvorove u drvetu premazati rastvorom šelaka. Bojenje se vrši u horizontalnom 
položaju. Jediničnom cenom obuhvatiti sav rad i potreban materijal, uzimanje mera i obračun radova, HTZ 
mere, lake skele, sav unutrašnji i spoljašnji transport, zaštita podova, zaštitu izvedenih radova do 
primopredaje, popravljanje manjih neravnina na podlozi, izrada uzoraka, čišćenje podloge i gletovanje i 
skidanje i nameštanje krila prozora i vrata. 

1 Nabavka materijala, dovoz, istovar  i gletovanje 
unutrašjih zidova i plafona glet masom 3x da se dobije 
potpuno ravna površina sa svim potrebnim 
predradnjama. Pregledati i kitovati manje pukotine i 
oštećenja. Obračun po m² obrađene površine. Cenom 
obuhvatiti rad i sav potreban materijal.                                     

        
zidovi M² 1855.00     

plafon-malter M² 667.00     
plafoni-rigips M² 36.10     
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2 Nabavka materijala, dovoz, istovar i bojenje unutrašnjih 
zidova i plafona. Zidove završno obojiti  bojama po 
izboru investitora. Plafone završno bojiti 
poludisperzivnim bojama sa svim potrebnim 
predradnjama u tonu po izboru investitora. Obračun po 
m² obrađene površine. Cenom obuhvatiti rad i sav 
potreban materijal.  

        
 plafoni  poludisperzija M² 703.10     
zidovi poludisperzija M² 1855.00     

  SVEGA MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI  
 

    
broj XIV. FASADERSKI RADOVI 

je
di

ni
ca

 
m

er
e

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                                  
Termoizolacioni materijali moraju da imaju deklarisan koeficient toplotne provodljivosti  i odgovarajuću čvrstinu 
na pritisak, postojanost na visoke temperature (zadovoljavaju važeće protivpožarne propise) i atmosferske 
uticaje, nepromenljivost zapremine i oblika,  deklarisanu zapreminsku masu i dase lako obrađuju i ugrađuju. 
"Demit" fasadu treba uraditi prema uputstvuproizvođača.  "Demit" fasadu uraditi izolacionim pločama grafitnim 
Stiroporom samogasiv  sa donjim aluminijumskim profilom.Stiropor postaviti kao termo i zvučnu izolaciju 
fasade preko građevinskog lepka-maltera i ankerovati specijalnim tiplovima.Preko ploča naneti sloj 
građevinskog lepka utisnuti po celoj površini  staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. 
Fasadu postaviti svemu u prema prospektu i uputstvu proizvođača. Završno bojenje fasade uraditi 
disperzivnom bojom po izboru projektanta. Jediničnom cenom obuhvatiti sav rad i potreban materijal, 
uzimanje mera i obračun radova, HTZ mere, lake skele, sav unutrašnji i spoljašnji transport, zaštitu izvedenih 
radova do primopredaje, popravljanje manjih neravnina na podlozi. 

1 Nabavka materijala, prevoz,istovar  i oblaganje fasadnih 
zidova ,,Demit,, fasadom  od grafitnog stiropora 
(Austroterm EPS A30 ili drugi slični) različitih debljina i 
sa uložinama oko otvora d=3cm. Obračun po m² 
zajedno sa svim profilacijama (ukrasima).  Fasadu  
uraditi  sa svim potrebnim predradnjama, po uputstvu 
proizvođača i propisima za tu vrstu radova. Obračun po 
m².  Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 
Otvori se odbijaju, stiropor je prepušten oko 3cm preko 
rama prozora    

        
d=2cm profilacije 

M² 16.50     
grafitni stiropor d=10cm 

M² 804.00     
Kontaktna fasada d=12cm ispod erkera,  
ajnfora i oko greda 

M² 82.10     
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2 Nabavka materijala, prevoz, istovar obrada fasadnih 
zidova i plafona bojom za fasade sa svim potrebnim 
predradnjama, u tonu po izboru projektanta, sve uraditi 
po uputstvu proizvođača, sa svim potrebnim 
predradnjama. Obračun po m².  Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal.     

        
na " demitu" M² 630.00     
na malteru M² 165.00     

3 Nabavka, prevoz, istovar i montaža i demontaža 
cevaste fasadne skele visine do 20 m (vertikale na 1,8 
m) kako to propisi tehničke zaštite nalažu. Obračun po 
m².  Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.     

M² 540.00     
4 Nabavka materijala, prevoz i postavljanje sokle od 

„Kulirplast“-a, sa postavljanjem tipske lajsne h=5cm u 
tonu po izboru projektanta i po uputstvu proizvođača.  
Obračun po m²   Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal.                                                                                            

M² 34.50     

  SVEGA FASADERSKI RADOVI I CEVASTA SKELA  0.00 
 

    
broj XV.  PODOPOLAGAČKI RADOVI je

di
ni

ca
 

m
er
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ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

  OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna)                                  
Podopolagački radovi se izvode u svemu prema tehničkim uslovima i po odgovarajućem SRPS-u .Pre 
postavljanja podova izvođač je dužan da ispita kvalitet podloge  koja treba da bude čvrsta, ravna,bez pukotina 
i suva. Manje neravnine popunjavaju se „Olmo“ masom. Materijal za podove mora da bude atestiran, 
kvalitetan i po zahtevima SRPS-a. Izvođač je dužan da sve obloge ugradi na mestima koja odgovaraju 
njuhovoj nameni. 
Lepkovi  se određuju prema nameni i oni moraju da budu čvrsti, otporni na vodu  i sredstva za pranje i 
vremenski postojani. Podopolagački radovi se vrše u prostorijama gde su urađeni radovi na zidovima, podloga 
morada bude suva i čvrsta, a temperatura u prostorijama min +10stepeni C.  
Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, zaštitu ostalih radova od oštećenja, sav spoljni i 
unutrašnji transport, čišćenje nečistoće proistekle izvođenjem podopolagačkih radova. 

1 Nabavka materijala, dovoz, istovar i postavljanja "Olmo" 
mase radi izravnanja površine poda.Obračun po 
m²obrađene površine. Cenom obuhvatiti rad i sav 
potreban materijal.     

M² 358.00     
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2 Nabavka materijala, prevoz, istovar, prenos, podizanje i 
oblaganje podova laminatom na klik, debljine 8,2 mm 
klase 31, dezena po izboru projektanta. Laminatna 
podna obloga se postavlja kao plivajući pod. Laminat 
mora da bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač 
ploča visoke gustine, HDF, ivice impregnirane. Podnu 
oblogu uneti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se 
aklimatizuje u atmosferi prostorije. Lepak mora biti 
kvalitetan i stabilan. Preko pripremljene podloge 
postaviti filc i foliju.Pored zidova ostaviti dilatacione 
spojnice širine 10mm. Lepak naneti ravnomerno na celu 
širinu falca. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti, 
sa potpuno zatvorenim spojnicama. Obrisati lepak. 
Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80 cm lajsne za 
laminat pričvrstiti na zid. Sučeljavanja gerovati. Obračun 
po m². Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 
Laminat 2000din Napomena :količine za laminat su 
date tačno bez dodavanja za otpad 

M² 358.00     

  SVEGA PODOPOLAGAČKI RADOVI  
 

    
broj XVI.  RAZNI   RADOVI 

je
di

ni
ca

 
m

er
e 

ukupna 
količina 

jedinična 
cena (din) 

ukupna cena 
(din) 

1 Nabavka i montaža PVC sandučića za poštu na visini 
h= 1,40 poda. Montaža po uputstvu proizvođača. Dim. 
21x30x7 cm. Obračun po kom.                                                                                                

kom. 10.00     
2 Nabavka i postavljanje mesinganih  pločica sa natpisom 

PRIZEMLJE itd. Iste se postavljaju na vidno mesto, gde 
odredi investitor. Veličina 15x3cm.Obračun po kom. 

kom. 5.00     
3 Nabavka i postavljanje mesinganih brojeva na ulaznim 

vratima stanova. Visina brojeva 3cm. Obračun po kom. 

kom. 10.00     
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4 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje na 
potkrovlje i oblaganje kosog plafona u potkrovlju  gips 
kartonskim pločama  d=12,5+12,5 mm sa izradom 
čelične potkonstrukcije sistem "Knauf" ili slično. Ploče 
treba da budu otporne na požar 30minta. Dvostruku 
potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih 
pocinkovanih profila   direktno pričvršćenih za nosivi 
plafon i rogove  i obložiti gips kartonskim pločama po 
projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet 
masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.U 
cenu ulazi i radna skela. Obračun po m² postavljene. 
Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

M² 34.50     
5 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje  i 

postavljanje gips kartonske ploče  d=12,5mm sa 
izradom čelične potkonstrukcije (sistem "Knauf" ili 
slično) na  prozorima i vratima sa roletnama-maska od 
gips kartona  i na kanalu i oko cevi za vodomere 
Potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih 
pocinkovanih profila  i obložiti gips kartonskim pločama 
po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet 
masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U 
cenu ulazi i radna skela. Obračun po m² postavljenih 
gips-karton ploča. Cenom obuhvatiti rad i sav potreban 
materijal. 

        
oko kanalizacionih vertikala 

M² 14.70     
na prozorima i vratima 

M² 11.00     
oko cevi za gas otporno na požar 30min , 
izvođač je dužan da napravi ateste 
 o vatrootpornosti nabaviti ateste . 

M² 5.50     
6 Nabavka materijala, prevoz, istovar i montaža lakih 

mesinganih razdelnica između poda od laminata i 
keramičkih  pločica. Obračun po m¹ 

M¹ 20.50     
7 Nabavka i postavljanje PVC cevi Ø120 

kroz fasadni zid radi ventilisanja kuhinja i ostave.  
Obračun po m¹ 

M¹ 2.10     
U prostorijama niklovane sa  
pomičnom žaluzinom vel. 12,5x21,5cm. 

kom. 30.00     
Na fasadi sa fiksnom žaluzinom i mrežicom za komarce  
Ø 120mm 

kom. 5.00     
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8 Nabavka i postavljanje PVC ventilacione kape na krovu 
objekta dimenzija po projektu. Obračun po komadu. 
Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal. 

kom. 6.00     
9 Nabavka i ugradnja tipskih kapi na dimnjacima  tipa 

"venturijus" za ugrađeni prečnik dimnjaka.                                   
Obračun po kom ugrađene kape. Cenom obuhvatiti rad i 
sav potreban materijal. 

kom 3     
10 Nabavka materijala, prevoz i zastakljivanje staklenim 

prizmama, dimenzija 20x20x8 cm. Prizme postaviti i 
zaliti cementnim malterom. Po horizontali, između 
redova prizmi postaviti armaturu 2Ø6 mm i ankerovati je 
za oslonce. Obračun po  m²  zastakljene površine. 

M² 3.30     
11 Nabavka materijala, prevoz, istovar, podizanje 

popločavanje rampe podnim kulir pločicama 40x40x3cm 
tj. lepljenje na  lepak,dimenzije i boje prema izboru 
investitora. Obračun po m². 

M² 7.50     
12 Rušenje temelja od armiranog betona. Rušenje 

betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. Obračun po m3 temelja.Napomena: 
Količina betona za rušenje temelja data je 
orejentaciono na osnovu KTP plana. tačna količine 
uzeti nakon iskopa postojećih armirano betonskih 
temelja 

M3 23.00     
13 Nabavka materijala, prevoz i zastakljivanje" Leksanom" 

u boji, debljine 5 mm.(lake pregrade na  terasama,  
prema susedinim  parcelama kako je dato u crtežima) 
na potkonstrukciji od  plast. alum. profila. Zastakljivanje 
izvršiti po projektu  i uputstvu projektanta. U cenu ulazi 
okov i slično.  Obračun po m² "Leksana". 
 Cenom obuhvatiti rad i sav potreban materijal.  

M² 6.20   

  SVEGA RAZNI RADOVI  
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R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A 
     
    I.            ZEMLJANI  RADOVI     

 
   II.            ZIDARSKI  RADOVI     

   
  III.         BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI     

   
  IV.           ARMIRAČKI  RADOVI     

 
 V.             IZOLATERSKI  RADOVI     

   
  VI.           TESARSKI  RADOVI     

   
  VII.         POKRIVAČKI  RADOVI 

   
  VIII.      STOLARSKI  RADOVI, PVC STOLARIJA  

   
  IX.       ALUMINARSKI  RADOVI     

 
   X.           BRAVARSKI  RADOVI     

   
  XI.            LIMARSKI  RADOVI     

   
  XII.          KERAMIČARSKI  RADOVI     

   
  XIII.        MOLERSKO-FARBARSKI  RADOVI     

 
   XIV.       FASADERSKI  RADOVI     

 
   XV.      PODOPOLAGAČKI  RADOVI     

 
   XVI.        RAZNI  RADOVI     

 
    

UKUPNO: 
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Predmer i predračun 
   br. 

Vrsta radova 

je
d.
m
er
e 

kol. cena (din) 
ukupno 
(din) 

 
       I.  PRIPREMNI RADOVI 

   1 Iskolčavanje i obelezavanje trase. Obračun po m¹ . 

M¹ 19.50     
2 Uklanjanje postojećeg kolskog priključka sa svim 

slojevima kolovozne konstrukcije. Obračun 
paušalno pau 1.00     

  SVEGA PRIPREMNI RADOVI  

 
       II.  ZEMLJANI RADOVI 

   1 Iskop u širokom otkopu. Obračun po m³. 
M³ 7.60     

2 Planiranje i valjanje posteljice. Obračun po m³.  
M³ 4.00     

3 Utovar viška zemlje mašinskim putem  u kamion, 
odvoz na gradsku deponiju na daljinu od 2 km, 
istovar iz kamiona i grubo planiranje na gradskoj 
deponiji. Obračun po m³. 

M³ 3.60     
  

SVEGA ZEMLJANI RADOVI  
 

       III.  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
   1 Nabavka materijala, prevoz, istovar i izrada 

nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kam. 
materijala rizle d=10cm. Obračun po m³ 

M³ 1.55     
2 Nabavka materijala, prevoz, istovar i izrada  

nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog 
kam. materijala šljunak d=15cm .Obračun po m³ 

M³ 2.30     
3 Nabavka materijala, prevoz, istovar i izrada 

armirano betonskih ploča d=25 cm marke MB 30. 
Izraditi oplatu i ploču armirati po projektu, Beton 
ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze 
oplata i armatura . 
Obračun po m3 izlivene ploče. 

M³ 3.80     
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4 Nabavka materijala, prevoz, istovar, izrada i 
polaganje betonskih oborenih ivičnjaka 
24/18 cm . Obračun po m¹ . M¹ 11.10     

  
SVEGA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE 

 

 
     
R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A 

    

     

I.                  PRIPREMNI   RADOVI     
 

     
II.               ZEMLJANI   RADOVI     

 

    
III.           KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 

 

 
  

   

    

UKUPNO: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО 
 
 

Страна 88 од 120 ЈН 02/19-О – изградња зграде за колективно становање 
 

I.   PREDMER I PREDRAČUN INSTALACIJA VODOVODA 

Poz OPIS POZICIJE 
Jm Količina 

CENA 

Jedinična 
cena 

UKUPNA 

---   din / jm din 

1. ZEMLJANI RADOVI         

1,01 
Mašinski i ručni iskop         

Mašinski i ručni iskop rovova za mrežni razvod u zemljištu III kategorije, u svemu prema detaljima 
iz projekta. Poprečni presek rova u svemu prema datom detalju, širine u dnu 0.80 m, visine po 
projektu. Iskopani materijal se deponuje na 1 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge 
instalacije i objekte, izvodjač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu iskopa su uračunati 
iskop,  ručni iskop za proširenje rova , zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom 
odstojanju, grubo planiranje dna, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, 
održavanje rova, razupiranje rova za dubine veće od 1.5m, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu 
poziciju. Obračun količina je vršen od kote nabijene posteljice trotoara pa do projektovanih kota dna 
rova ili revizionog šahta. 

Obračun po m3 iskopane zemlje m3 15,00 
  

1,02 
Nasipanje peska sa planiranjem i nabijanjem       

Izvršiti nabavku i polaganje peska na dno rova, ispod i iznad cevi 10cm i oko cevi 10 cm. 
Planiranje dna rova vrši se ručno sa tačnošću ±1 cm prema projektovanim kotama i nagibima sa 
odbacivanjem materijala van rova. Pesak ne sme biti od trošne stene niti imati krupne komade 
kamena ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti čist, ujednačene granulacije, bez primesa 
organskih materija. 

Obračun po m3 nasutog peska m3 2,50 
  

1,03 
Zatrpavanje zemljom iz iskopa         

Zatrpavanje rovova i dela oko spoljne ivice vodomernog skloništa zemljom iz iskopa u slojevima 
od po 20 cm. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj do cevi, bude sitna zemlja, bez krupnih 
komada zemlje, kamena i sl. da ne bi došlo do oštećenja cevi. Nasipanje rova vršiti materijalom iz 
iskopa slojevima od 20-30 cm uz istovremeno nabijanje i kvašenje. Posle nasipanja prva tri sloja od 
20 cm nabijanje zemlje vršiti ručnim nabijačem težine 10-12 kg s tim što se svaki sloj mora dobro 
nabiti, da ne bi kasnije došlo do sleganja zemlje. Za kasnija nabijanja zemlje u slojevima dozvoljeno 
je korišćenje ručne vibro mašine. 

Obračun po m3 nasute zemlje m3 9,00 
  

1,04 Transport viška materijala         

Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa posle zatrpavanja na deponiju koja je za to određena. 
Cenom je obuhvaćeno:  utovar, transport, istovar i grubo planiranje na deponiji. Dužina transporta do 
15 km. 

Obračun po m3 transport. materijala m3 6,00 
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  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :          
 

2 BETONSKI RADOVI         

2,01 
Izrada vodovodne šahte od armiranog vodonepropusnog betona   

Izvršiti nabavku materijala i izradu kompletnih armirano vodonepropusnih betonskih okana - 
šahtova. Radovi obuhvataju: 
- izrada ravnajućeg sloja od betona MB 15 debljine 10 cm, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature, 
izrada, montaža i demontaža oplate za zidove i ploču. 
- spravljanje i ugrađivanje vodonepropusnog betona MB 30 sa postavljanjem i skidanjem oplate 
- nabavka, transport i ugradnja livenogvozenih penjalica DIN 1211A se posebno obračunava 
- nabavka, transport i ugradnja livenogvozenih poklopaca se posebno obračunava 

Obračun po m3 m3 1,01 
  

  UKUPNO BETONSKI RADOVI :          
 

3 RAZVOD VODOVODNE MREŽE         

3,01 Nabavaka i montaža vodovodnih cevi od polietiletna / HDPE 100 SDR 17  za NP 10 

 
Nabavka, transport i montaža vodovodnih plastičnih PE  cevi visoke gustine-HD. Cevi polagati u 

rov na sloj peska od 10cm, a po pravcu i niveleti kako je dato u projektu. Montažu vršiti prema 
uputstvu proizvođača ovih cevi i Nadzornog organa. U jediničnu cenu je uračunat sav materijal, 
potrebni fasonski komadi i rad na raznošenju duž rova, spuštanju u rov, montažu kao i sva priručna 
sredstva i alati koji se u tu svrhu koriste. 
 

Obračun po m1 ugrađene cevi       

  

  DN 40 NP 10 m1 10,00 
  

3,02 Nabavaka i montaža vodovodnih cevi od polipropilena ( PPR  PN 20 )   

  

Nabavka, transport i ugradnja PPR vodovodnih cevi tip Aquaterm ili slično, zajedno sa fitinzima za 
radni pritisak 10 bara, za horizontalni vodovodni razvod vode u objektu i vodovodne vertikale. Cevi 
montirati prema upustvu proizvođača cevi. U cenu montaže ulazi: pripremno-završni radovi, prenos 
materijala, razmeravanje vodova po planu, izrada žljebova po zidu, montiranje na obujmicama, 
kukama ili konzolama, probijanje rupa na zidovima, međuspratnim konstrukcijama, pregled i 
ispitivanje svake cevi komada, sečenje cevi i varenje spojnica i fasonskih komada. Cevi za zidove 
odnosno tavanicu moraju biti fiksirane preko obujmica sa podloškom od EPDM gume, postavljenih 
generalno na svakih 1.5-3.0 m, u skladu sa uputstvima proizvođača. Oko cevi koje prolaze kroz 
međuspratne konstrukcije postaviti zaštitne hilzne sa EPDM gumom. 

  Obračun po m1 ugrađene cevi       
  

  Ø 15 (1/2")  m1 95,00 
  

  Ø 20 ( 3/4") m1 110,00 
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  Ø 25 (1") m1 40,00 
  

  Ø 32 (5/4") m1 6,00 
  

  Ø 40 (6/4") m1 10,00 
  

3,03 Izolacija unutrašnjih vodovodnih cevi          

Nabavka, transport i montaža prefabrikovane termoizolacije koja pri gorenju ne oslobađa otrovne 
gasove, tip kao PLAMAFLEX ili slično, debljine 9mm, dužine 2000 mm, za izolovanje razvoda 
hladne i tople vode vodovodnih cevi za, koji se vode slobodno u prostoru spuštenog plafona i kroz 
zidove. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna 
snaga i spojni i vezni materijal.  

Obračun po m1 ugrađene izolacije       
  

fi 18/9 m1 95,00 
  

fi 22/9 m1 110,00 
  

fi 28/9 m1 40,00 
  

fi 35/9 m1 6,00 
  

fi 42/9 m1 10,00 
  

3,04 Propusni revizioni ventili za sanitarni vodovodni razvod     

Nabavka i montaža propusnih ventila. Ventile montirati  na lako pristupačno mesto tako da se 
njegovim zatvaranjem prekida dovod u vertikalu vodovodne vertikale, ili se isključuje deo deonice 
glavnog horizontalnog razvoda sanitarnog vodovoda, kao i isključenje dela mokrog čvora ili celog 
mokrog čvora. 

Obračun po komadu montiranog ventila       
  

DN 15 kom 75,00 
  

DN 20 kom 30,00 
  

DN 25 kom 9,00 
  

DN 32 kom 2,00 
  

DN 40 kom 2,00 
  

3,05 EK ventil          

Nabavka i montaža ugaonog propusnog EK ventila. Ventil na razvodnu vodovodnu mrežu 
montirati tako da po zatvaranju šlica bude omogućen pristup ventilu, kao i naleganje rozetne na 
finalnu obradu površine zida. 

Obračun po komadu montiranog ventila       
  

Ø 1/2 '' kom 60,00 
  

  UKUPNO RAZVOD VODOVODNE MREŽE :      
  

4 OSTALI RADOVI         

4,01 LG poklopac šahta         

Nabavka, transport i ugradnja livenogvozenih poklopaca revizionog šahta. Poklopac se sastoji od 
šaht poklopca i okvira, izvedbe od duktil liva, nazivnih dimenzija 600 x 600 cm 

Obračun po komadu - komplet 
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  Za opterećenje od 150 kN kom 1,00 
  

4.02 Ugradnja LG penjalica         

Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica DIN 1212. Obračun se 
vrši po komadu komplet montirane penjalice. Penjalice se ugrađuju na 30 cm 
smaknuto. 

  

Obračun po komadu km 3,00 
  

4,03 Montaža kontrolnih vodomera         

Nabavka i montaža  vodomera za hladnu vodu sa opremom za mogućnost daljinskog očitavanja 
tipa "INSA" ili slično. Maksimalna temperatura vode je do + 60 °C, za nazivni pritisak NP 10 klasa A. 
Postaviti dva propusna ventila od čega jedan ravni propusni ventila koji ima ispusnu slavinu i 
odgovarajući fiting. U cenu su uračunati i svi potrebni fitinzi za montažu vodomera kao i potrebni 
fasonski komadi  

Obračun paušalno po komadu 
vodomera 

      

  

  DN 15 - Ø 1/2'' kom 10,00 
  

4.04 Montaža glavnog vodomera         

Nabavka i montaža višemlaznog  propelernog vodomera za hladnu vodu sa opremom za 
mogućnost daljinskog očitavanja tipa "INSA" ili slično. Maksimalna temperatura vode je do + 40 °C, 
za nazivni pritisak NP 10 klasa A. Postaviti dva propusna ventila od čega jedan ravni propusni 
ventila koji ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting. U cenu su uračunati i svi potrebni fitinzi za 
montažu vodomera kao i potrebni fasonski komadi u vodomernom skloništu, u svemu prema šemi 
vodomernog skloništa. 
Obračun paušalno po komadu 

vodomera 
      

  

  DN 32 - Ø 5/4'' kom 1,00 
  

4.05 Hidrauličko ispitivanje vodovodne 
mreže 

        

Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 
bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti 
hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora 
biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo 
staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i 
ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik.  

Obračun po m1 ispitane instalacije m1 261,00 
  

  UKUPNO OSTALI RADOVI :          
 

      

      1.  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:          
 

2.  UKUPNO BETONSKI RADOVI :          
 

3.  UKUPNO RAZVOD VODOVODNE MREŽE :        
 

4.  UKUPNO OSTALI RADOVI :          
 

 

UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA       
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II.   PREDMER I PREDRAČUN INSTALACIJE KANALIZACIJE 

Poz OPIS POZICIJE 
Jm Količina 

CENA 

Jedinična 
cena 

UKUPNA 

---   din / jm din 

1,00 ZEMLJANI RADOVI         
1,01 Mašinski i ručni iskop         

Mašinski i ručni iskop revizionih šahtova i rova u zemljištu III kategorije, u svemu prema 
detaljima iz projekta. Poprečni presek rova u svemu prema datom detalju, širine u dnu 0.60 m + D 
cevi. Iskopani materijal se deponuje na 1 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge 
instalacije i objekte, izvodjač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu iskopa su uračunati 
iskop,  ručni iskop za proširenje rova , zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom 
odstojanju, grubo planiranje dna, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima 
upozorenja, održavanje rova, razupiranje rova za dubine veće od 1.5m, kao i svi drugi troškovi koji 
terete ovu poziciju. Obračun količina je vršen od kote nabijene posteljice trotoara pa do 
projektovanih kota dna rova ili revizionog šahta. 

Obračun po m3 iskopane zemlje m3 18,00 
  

1,02 Nasipanje peska sa planiranjem i nabijanjem       

Izvršiti nabavku i polaganje peska na dno rova, ispod i iznad cevi 10cm i oko cevi 10 cm. 
Planiranje dna rova vrši se ručno sa tačnošću ±1 cm prema projektovanim kotama i nagibima sa 
odbacivanjem materijala van rova. Pesak ne sme biti od trošne stene niti imati krupne komade 
kamena ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti čist, ujednačene granulacije, bez primesa 
organskih materija. 

Obračun po m3 nasutog peska m3 3,00 
  

1,03 Zatrpavanje zemljom iz iskopa         

Zatrpavanje rovova i kanalizacionog šahta oko spoljne ivice, zemljom iz iskopa u slojevima od 
po 20 cm. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj do cevi, bude sitna zemlja, bez krupnih 
komada zemlje, kamena i sl. da ne bi došlo do oštećenja cevi. Nasipanje rova vršiti materijalom iz 
iskopa slojevima od 20-30 cm uz istovremeno nabijanje i kvašenje. Posle nasipanja prva tri sloja 
od 20 cm nabijanje zemlje vršiti ručnim nabijačem težine 10-12 kg s tim što se svaki sloj mora 
dobro nabiti, da ne bi kasnije došlo do sleganja zemlje. Za kasnija nabijanja zemlje u slojevima 
dozvoljeno je korišćenje ručne vibro mašine. 

Obračun po m3 nasute zemlje m3 12,00 
  

1,04 Transport viška materijala         

Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa posle zatrpavanja na deponiju koja 
je za to određena. Cenom je obuhvaćeno:  utovar, transport, istovar i grubo 
planiranje na deponiji. Dužina transporta do 15 km. 

  

Obračun po m3 transport. materijala m3 6,00 
  

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :          
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2. 

BETONSKI RADOVI 
 

2,01 Izrada revizionog kanalizacionog šahta od armiranog vodonepropusnog betona 

Izvršiti nabavku materijala i izradu kompletnog armiranog vodonepropusnog betonskog 
revizionog - šahta. Radovi obuhvataju:- izrada ravnajućeg sloja od betona MB 15 debljine 10 cm, 
sečenje, savijanje i ugrađivanje armature, izrada, montaža i demontaža oplate za zidove i ploču.- 
spravljanje i ugrađivanje vodonepropusnog betona MB 30 sa postavljanjem i skidanjem oplate- 
nabavka, transport i ugradnja livenogvozenih poklopaca i penjalica se posebno obračunava 

Obračun po m3 m3 1,00 
  

  UKUPNO BETONSKI RADOVI :        
  

3 RAZVOD KANALIZACIJE         

3,01 Spoljne plastične kanalizacione cevi 
SN 4 

        

 
Nabavka, transport, raznošenje duž trase i ugrađivanje PVC ili PVC-U ili PP kanalizacionih cevi 

. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa uputstvima proizvođača. Spajaju se pomoću 
integrisanih spojnih elemenata - mufova. Cev mora ležati na posteljici jednoliko celom dužinom. U 
cenu su uračunate cevi, zaptivke i svi spojni i vezni (fasonski) elementi.  
 

 Obračun po m1 ugrađenih cevi       

  

DN 160 m1 27,00 
  

3,02 Unutrašnje plastične  kanalizacione 
cevi 

        

 
Nabavka, transport i montaža plastičnih troslojnih PP cevi i fazonskih komada dimenzija u 

skladu sa odredbama EN 1451 standarda, sa spojem na naglavak sa integrisanim gumenim 
prstenom, tip kao WAVIN ED Tech,  dužine od 0.25 - 3.00 m za ugradnju u unutrašnjim razvodima 
sanitarne kanalizacije ili tipa GEBERIT SilentPP sa elektrofuzionim spojevima ili slično. U skladu 
sa normom DIN 4102, materijal od koga se prave cevi je nezapaljiv i označava se kao kategorija 
B2. Cevi se osiguravaju od pomeranja pomoću obujmica koje se ugrađuju ispod mufova, a u 
svemu prema uputstvu proizvođačna. Montažu svih kanalizacionih razvoda izvesti u svemu prema 
usvojenom projektu i prema uputstvima. Svi zaptivni elementi moraju biti izrađeni u skladu sa EN 
681-1. U cenu su uračunate cevi, zaptivke i svi spojni i vezni (fazonski) elementi. 
 
 

DN50 m1 30,00 
  

DN75 m1 10,00 
  

DN 110 m1 98,00 
  

3,03 Podni sifonski slivnici         
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Nabavka, transport i ugradnja vertikalnih podnih slivnika sa sifonom, podesivih po visini i 

Primus umetkom za blokadu zadaha i u slučaju kada u sifonu nema vode.  Jediničnom cenom 
pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni 
materijal.  
 

 Obračun po komadu sifona         

DN 50 kom 15,00 
  

3,04 Krovna ventilaciona kapa         

  
Nabavka i montaža krovne ventilacione kape od lima. Ventilacionu tipsku kapu ugraditi tako da 

opšivke kape obezbeđuje nepropusnost atmosferske vode u objekat. U jediničnu cenu je uračunat 
sav materijal sa neophodnim opšivnim limovima. 

   Obračun po ugrađenom komadu kom 6,00 
  

3,05 Ispitivanje unutrašnje kanalizacione 
mreže 

        

U dogovoru sa nadzorom izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore zadihtovati, 
osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri 
časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti 
ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome 
sačiniti poseban zapisnik.  

Obračun po m1 mreže m1 138,00 
  

  UKUPNO RAZVOD KANALIZACIJE :          
 

4 OSTALI RADOVI         

4,01 LG poklopac šahta         

Nabavka, transport i ugradnja livenogvozenih poklopaca revizionog šahta. Poklopac se sastoji 
od šaht poklopca i okvira, izvedbe od duktil liva, nazivnih dimenzija 600 x 600 cm 

Obračun po komadu - komplet       
  

Za opterećenje od 150 kN kom 1,00 
  

4,02 Ugradnja LG penjalica         

Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica DIN 1212. Obračun se 
vrši po komadu komplet montirane penjalice. Penjalice se ugrađuju na 30 cm 
smaknuto. 

  

Obračun po komadu km 3,00 
  

  UKUPNO OSTALI RADOVI :        
  

      

      

 
 

    



ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО 
 
 

Страна 95 од 120 ЈН 02/19-О – изградња зграде за колективно становање 
 

1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :          
 

2. UKUPNO BETONSKI RADOVI :          
 

3. UKUPNO RAZVOD KANALIZACIJE :          
 

4. UKUPNO OSTALI RADOVI :          
 

      
 

UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIJE 
   

 
 

III.   PREDMER I PREDRAČUN SANITARNIH UREĐAJA 

Poz OPIS POZICIJE 
Jm Količina 

CENA 

Jedinična 
cena 

UKUPNA 

---   din / jm din 

1. SANITARNI OBJEKTI I ARMATURA         

1.01 Komplet umivaonik         

 
Nabavka, transport i montaža komplet  umivaonika za montažu u noseću konstrukciju u 

sanitarnuim čvorovima, koji se sastoji od: UMIVAONIKA od belog fajansa, I klase, (tip prema 
projektu enterijera), dimenzije 65x47 cm, sa niklovanim samoispirajućim sifonom DN 32 mm. 
Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i 
spojni i vezni materijal.  
 

Obračun po komadu - komplet kom 15,00 
  

1.02 Komplet armatura za umivaonik         

Nabavka, transport i montaža komplet  JEDNORUČNE STOJEĆE ARMATURE za umivaonik 
sa mehaničkim mešanjem TV+HV. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i 
pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal.  

Obračun po komadu - komplet kom 15,00 
  

1,03 Tuš kabina i kada         

Nabavka i montaža tuš kabina, set sadrži pravougaonu kadicu i paravan od kaljenog providnog 
stakla sa hromiranim aluminijumskim profilima (tip prema projekt enterijera). Jediničnom cenom 
pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni 
materijal.  

  kom 10,00 
  

1,04 Komplet armature za Tuš kabine i 
kade 

        

Nabavka i montaža tuš  JEDNORUČNE ARMATURE sa mešačem i tušom  TV+HV - (tip prema 
projekt enterijera).. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, 
potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal.  

Obračun po komadu - komplet kom 10,00 
  

1,05 Sudopere         
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Nabavka i montaža jednodelne sudopere, dužine 80 cm, sa koritom od rostfraja. Uz sudoperu 
isporučiti i postaviti sifon sa skupljačem masti. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi 
prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal.  
 

Obračun po komadu - komplet kom 10,00 
  

1,06 Komplet armatura za Sudopere         

Nabavka i montaža JEDNORUČNE STOJEĆE ARMATURE za umivaonik sa 
mehaničkim mešanjem TV+HV. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi 
prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal.  

  

Obračun po komadu - komplet kom 10,00 
  

1,07 Komplet vodokotlić sa WC šoljom         

 
 
Nabavka, transport i montaža kompleta . Montažni instalacioni element je samonosiv i 

predviđen za ugradnju u suvo-montažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu sa dva sloja 
gips ploča. Komplet sa integrisanim EK ventilom 1/2", nisko šumnim ulivnim ventilom i 
pneumatskim odlivnim ventilom odvodnim kolenom DN90/110 mm sa zvučno izolovanom 
obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim manžetama, setom zvučne izolacije, 
zavrtnjima za učvršćenje šolje i svim potrebnim  priborom za propisnu ugradnju prema uputstvu 
proizvođača.  
 

Obračun po komadu - komplet kom 14,00 
  

  
UKUPNO SANITARNI OBJEKTI I ARMATURA 

:    
    

 

 
2. 

 
 
SANITARNA OPREMA I PRIBOR 
 

        

2.01 Ogledala         

Nabavka i ugradnja ogledala u mokrim čvorovima. Tip prema projektu enterijera. Cenom 
obuhvatiti i potreban spojni materijal. 

Obračun po komadu - komplet kom 15,00 
  

2.02 Držači toalet papira         

Nabavka i ugradnja držača WC papira u mokrim čvorovima. Tip prema 
projektu enterijera. Cenom obuhvatiti i potreban spojni materijal.   

Obračun po komadu - komplet kom 15,00 
  

2.03 Sapunjare         

Nabavka i ugradnja držača sapuna u mokrim čvorovima. Tip prema projektu 
enterijera. Cenom obuhvatiti i potreban spojni materijal.   

Obračun po komadu - komplet kom 15,00 
  

  UKUPNO SANITARNA OPREMA I PRIBOR :        
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1. UKUPNO SANITARNI OBJEKTI I ARMATURA        
 

2. UKUPNO SANITARNA OPREMA I PRIBOR :        
 

      
 

UKUPNO SANITARNI UREĐAJI 
    

 

REKAPITULACIJA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA                                                                                    

         I UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA   
 

II UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIJE   
 

III UKUPNO SANITARNI UREĐAJI   
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4.6.2 PREDMER I PREDRAČUN 

uz projekat elektroenergetskih instalacija 

             

             
Pozicijama ovog predmera je predviđena  kompletna nabavka, transport i isporuka, montaža, ugradnja i povezivanje svih predviđenih 
materijala i opreme, potrebna štemovanja ili probijanja međuspratnih konstrukcija, popravka oštećenih mesta na već izvedenim 
radovima, završno čišćenje po završenim elektro radovima i odnošenje otpadnog materijala na deponiju gradilišta, potrebna 
zakonska merenja i ispitivanja sa izdavanjem atesta o izmerenim vrednostima, probni rad i puštanje u ispravan pogon. 

Svi radovi moraju biti izvedeni materijalom prvoklasnog kvaliteta po važećim standardima i stručnom radnom snagom za predmetne 
elektro radove, a prema preporukama i propisima važećim u mestu izvođenja radova. 

             

broj 
poz. 

opis radova 
jed. 
mere 

količ. jedin. cena ukupna cena 

             
             

1.   RAZVODNI ORMANI                   
             
1. Razvodni ormani od dva puta dekapiranog lima, sa potrebnim brojem vrata, bravom i ključem; sa antikorozivnom zaštitom i 

pečenom lak bojom u dva sloja ( ili plastifikacijom ). Svu opremu vidno i trajno označiti pločicama sa ugraviranim oznakama, 
koje se pričvršćuju zavrtnjevima. Prekidače na vratima ormana, sa unutrašnje strane zaštititi od dodira. Sa spoljne strane svi 
ormani treba da imaju oznake: 

 - naziv ormana      

 - ime proizvođača      

 - znak opasnosti od el.struje      

 - natpis sa oznakom primenjenog sistema zaštite  

 Sa unutrašnje strane postaviti jednopolnu šemu izvedenog stanja u zaštitnom omotu. 

             
 a) RO-ZP:  IP 43;  dimenzija 400x600x200mm, montaža u zid.  
 - glavni prekidač 25A, 0-1, 3p kom. 1     

 - jednopolna grebenasta preklopka 1-0-2, 10A, 250V,    kom. 2     

 - kontaktor tropolni 10A, 400-230V kom. 2     

 - elektronski stepenišni automat, 230V kom. 1     

 - zaštitni uređaj ZUDS 25/0,5A, 4P kom. 1     

 - jednopolni automatski prekidači 6A, "C" kom. 1     

 - jednopolni automatski prekidači 10A, "C" kom. 9     

 - jednopolni automatski prekidači 16A, "C" kom. 3     

 - tropolni automatski prekidači 16A, "C" kom. 4     

 Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal  

         kompl 1   

             
 b) RO-H:   IP 43, dimnzija 400x400x200mm, montaža na zid    
 - glavni prekidač 16A, 0-1, 3p kom. 1     

 - jednopolni automatski prekidači 10A, "C" kom. 1     

 - jednopolni automatski prekidači 16A, "C" kom. 7     

 - jednopolni topljivi osigurač EZ 25/16A  kom. 3     

 - zaštitni uređaj ZUDS 25/0.5A kom. 1     
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 - monofazna OG utičnica sa poklopcem, IP44, 
  za montažu na vrata ormana 

kom. 1     

 - trofazna OG utičnica sa poklopcem, IP44, 
  za montažu na vrata ormana 

kom. 1     

 Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal  

         kompl 1   

             
2. Razvodne table u stanovima izrađene od samogasive plastike sa prozirnim poklopcem, za ugradnju u zid 

(sa tipskim DIN šinama), IP.20 
 

 komplet sa: Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal  

 Sva ugrađena oprema mora odgovarati zahtevima proračuna struja kratkih spojeva, Ik3pol=10kA  

             
 a) RT-1, RT-4, RT-7, RT-10:      
 - jednopolni automatski prekidači 6A kom. 1     

 - jednopolni automatski prekidači 10A kom. 3     

 - jednopolni automatski prekidači 16A kom.13     

 - zaštitni uređaj ZUDS 25/0.5A 3f kom. 1     

 - zaštitni uređaj ZUDS 25/0.03A 3f kom. 1     

 - signalna sijalica 230V, crvena kom. 1     

 - električno zvono ili "zumer", 230V kom. 1     

         kompl 4   
 b) RT-2,RT-5,RT-8:      
 - jednopolni automatski prekidači 6A kom. 1     

 - jednopolni automatski prekidači 10A kom. 3     

 - jednopolni automatski prekidači 16A kom.14     

 - zaštitni uređaj ZUDS 25/0.5A 3f kom. 1     

 - zaštitni uređaj ZUDS 25/0.03A 3f kom. 1     
 - signalna sijalica 230V, crvena kom. 1     

 - električno zvono ili "zumer", 230V kom. 1     

         kompl 3   
 c) RT-3,RT-6,RT-9 :      
 - jednopolni automatski prekidači 6A kom. 1     

 - jednopolni automatski prekidači 10A kom. 2     

 - jednopolni automatski prekidači 16A kom.12     

 - zaštitni uređaj ZUDS 25/0.5A 3f kom. 1     

 - zaštitni uređaj ZUDS 25/0.03A 3f kom. 1     
 - signalna sijalica 230V, crvena kom. 1     

 - električno zvono ili "zumer", 230V kom. 1     

         kompl 1   
             

 UKUPNO 1.   RAZVODNI ORMANI 
  

             2.   NAPOJNI 
VODOVI 

                    

             
1. Isporuka materijala i izrada instalacije za napajanje razvodnih ormana, kablovima PP00-Y 5x6mm² koji se 

polažu celom dužinom po zidu u već pripremljenim vertikalnim šlicevima. Komplet sa povezivanjem kablova 
na oba kraja. 

 

      m 185   
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2. Isporuka materijala i izrada instalacije za signalizaciju druge tarife, kablovima PP 2x1.5mm² koji se polažu 
celom dužinom po zidu ispod maltera. Komplet sa povezivanjem kablova na oba kraja. 

 

      m 175   
             
3. Dvoslojna korugovana kanalizaciona cev Ø90mm za uvod napojnih kablova od KPK do OMM objekta, 

položene u fasadi objekta 
 

         m. 8                        -   
             
4. Jednoslojna izolaciona korugovana cev Ø110mm za uvod napojnih kablova u KPK objekta, položene u 

fasadi objekta 
 

         m. 2                        -   
5. Zatvaranje svih otvora i premazivanje kablova kroz protivpožarne zidove, protivpožarnom masom koja ima 

atest da ne prenosi požar u trajanju 2h, sa obe strane protivpožarnih pregrada, u dužini od 1 metra. Masa se 
nanosi prema uputstvu proizvođača. 

 

         kg 2                        -   
             

 UKUPNO 2.   NAPOJNI VODOVI  

 
             

3.   INSTALACIJA OSVETLJENJA                  
             
1. Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta za priključenje svetiljki i ventilatora blokiranih 

prostorija, sa polaganjem provodnika  tipa PP-Y 3x1,5mm²,  po zidu ispod maltera. Prosečna dužina 
strujnog kola je 8m. 

 

         kom. 114                        -   
             
2. Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta za priključenje svetiljki u stepenišnom prostoru, 

podrumu i ulazu  sa polaganjem provodnika  tipa PP-Y 3x1,5mm², po zidu ispod maltera  i na obujmicama u 
podrumu. Prosečna dužina strujnog kola je 12m. 

 

         kom. 27                        -   
             
3. Isporuka materijala i izrada instalacije električnog zvonca, sa polaganjem provodnika  tipa PP 2x1,5mm², 

celom svojom dužinom po zidu ispod maltera. Prosečna dužina strujnog kola je 4m. 
 

         kom. 10                        -   
             
4. Isporuka materijala i izrada instalacije tastera stepenišnog svetla  sa polaganjem provodnika  tipa PP-Y 

2x1,5mm², celom svojom dužinom po zidu ispod maltera. Prosečna dužina strujnog kola je 12m. 
 

         kom. 8                        -   
             
5. Isporuka, postavljanje i povezivanje luster klema, sa sijaličnim grlom E27 sa INC 60W, IP40 na izvodima za 

priključenje lustera i dekorativnih svetiljki u stanovima. 
 

         kom. 31                        -   
             
6. Isporuka, postavljanje i povezivanje nadgradne plafonske svetiljke, sa difuzorom od opal stakla, sa INC 

60W, IP40, predsoblja, kuhinje, stepenište, hodnici, podrum. 
 

         kom. 71                        -   
             
7. Isporuka, postavljanje i povezivanje nadgradne plafonske svetiljke sa difuzorom od opal stakla, sa INC 60W, 

IP43 u kupatilima, toaletima, ajnforu i na terasama. 
 

         kom. 25                        -   
             
8. Isporuka, postavljanje i povezivanje LED reflektora 20W, IP44 sa PIR senzorom, kod ulaznih vrata objekta.  
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         kom. 2                        -   
             
9. Isporuka, postavljanje i povezivanje LED reflektora 50W, IP44 sa PIR senzorom, za rasvetu dvorišta.  
         kom. 1                        -   
             
10. Isporuka, postavljanje i povezivanje brodske svetiljke sa inkadescentnom sijalicom 60W u prostoriji hidrocila.  
         kom. 1                        -   
             
11. Isporuka, postavljanje i povezivanje, komplet sa predspojnim spravama i izvorima svetlosti nadgradne 

svetiljke sa FL 1x18W, prekidačem, izolacionim trafoom, 220/220 V/V, 50VA i utičnicom za brijanje sa 
poklopcem, IP 40, kupatila  

 

         kom. 10                        -   
             
12. Isporuka, postavljanje i povezivanje, nadgradne svetiljke sa LED izvorom svetlosti  1x3W, sa NiCd 

baterijama, sa autonomijom od 3h, sl. tipu PANIC sa nalepnicama sa natpisima, IP20, hodnici,stepenište, 
podzemna garaža, podrumske prostorije, garaže. 

 

         kom. 11                        -   
             
13. Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih instalacionih prekidača, 250V, 10A, IP20.   

 - jednopolnih kom. 36   
 - serijskih kom. 24   
 - naizmeničnih kom. 18   
 - kupatilska kombinacija sa dva  prekidača 16A  i dva prekidača 10A kom. 10   
 - tasteri električnog zvona, montirani u zidu ispred ulaznih vrata u 

stan, sa svetlećom tipkom 
kom. 10   

 - tasteri stepenišnog osvetljenja sa svetlećom tipkom kom. 8   

             

14. Isporuka i postavljanje razvodne kutije OG   
         kom. 10   
             

15. Isporuka i postavljanje OG prekidača sa svetlećom tipkom za uključivanje rasvete u podrumu  
         kom. 3   
             

             

 UKUPNO 3.   INSTALACIJA OSVETLJENJA   
              

4.   INSTALACIJA UTIČNICA                   
             
1. Isporuka, postavljanje i povezivanje monofaznih utičnica (L+N+PE), 250V, 16A, za ugradnju u  zid, stepena 

mehaničke zaštite IP 20. 
 

         kom. 125   
             
2. Isporuka, postavljanje i povezivanje dvostruke monofazne utičnice (L+N+PE), 250V, 16A.  
         kom. 10   
             
3. Isporuka, postavljanje i povezivanje dve modularne monofazne utičnice (L+N+PE), 250V, 16A, zajedno sa 

priključnicama za TV i telefon. Pozicija obuhvata dve priključnice, nosač, instalacionu kutiju i masku za 7 
modula. 

 

         kom. 20   
             
4. Isporuka, postavljanje i povezivanje trofaznih utičnica (L1+L2+L3+N+PE), 500V, 16A, za ugradnju u  zid, 

stepena mehaničke zaštite IP 20. 
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         kom. 10   
             
5. Isporuka, postavljanje i povezivanje monofaznih utičnica (L+N+PE), 250V, 16A, sa poklopcem, ulivena u zid 

do poklopca, postavljena na 1.6m od poda, stepena mehaničke zaštite IP 43. 
 

         kom. 10   
             
6. Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta za obične i duple utičnice i bojlere 

provodnikom PP-Y 3x2,5mm², koji se polaže celom dužinom po zidu ispod maltera  Prosečna dužina 10m. 
 

         kom. 165   
             
7. Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog mesta za utičnice, provodnikom PP-Y 

5x2,5mm², koji se polaže celom dužinom po zidu ispod maltera  Prosečna dužina 12m. 
 

         kom. 10   
             
8. Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta za napajanje bojlera u kupatilu, 

provodnikom PP-Y 3x2,5mm², koji se polaže po zidu ispod maltera. Prosečna dužina 8m. 
 

         kom. 10   
             
9. Isporuka materijala i izrada instalacije  za napajanje telekomunikacionih ormana u stanovima, ZAU,  KDS,  

provodnikom PP-Y 3x1,5mm², koji se polaže po zidu ispod maltera.  
 

         m 35   
             
10. Isporuka materijala i izrada instalacije  za napajanje parking liftova u dvorištu objekta,  provodnikom PP00-Y 

5x2,5mm², koji se polaže po zidu ispod maltera i u rov u zemlji.  
 

         m 110   
             
11. Ručni iskop rova širine 0,4m i dubine 0,8m u zemljištu III kategorije za polaganje NN kabla u zemlju. Pri 

iskopavanju ne sme doći do oštećenja postojećih podzemnih instalacija.  
 

         m3 5.12  
 

                      -   
             
12. Isporuka i zatrpavanje rova peskom sa nabijanjem do 100% po Proktoru, uz dostavljanje atesta o zbijenosti 

od strane ovlašćenog preduzeća. 
 

         m3 0.64                         -   

             
13. Zatrpavanjem rova sitnozrnastom zemljom iz iskopa u slojevima od 20cm sa nabijanjem do prirodne 

zbijenosti. 
 

         m3 4.48                         -   

             
14. Polaganje kablovskog štitnika na 10cm iznad položenog kabla.  
         m 16.00                         -   
             
15. Polaganje opomenske trake na 40cm iznad položenog kabla.  
         m 16.00                         -   
             
16. Utovar i odvoz viška zemlje na deponiju do 10km, sa istovarom i razastiranjem na deponiji.  
         m 0.45                         -   
             
17. Sitan i nespecificiran materijal.  
         paušal.    
             

 UKUPNO 4.   INSTALACIJA UTIČNICA  
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5. INSTALACIJA UZEMLJENJA, IZJEDNAČENJA POTENCIJALA I GROMOBRANA  

             1. Isporuka materijala, montaža i povezivanje glavne sabirnice za izjednačenje potencijala GSIP, izrađene od 
bakarne šine dim 30x5x300mm, u metalnom ormanu za ugradnju na zid, ugrađen pored mernog ormana. 
Komplet povezano. 

 

         kom. 1   
             
2. Isporuka materijala, polaganje i povezivanje instalacije za izjednačenje potencijala sa glavne sabirnice   

GSIP,  sa OMM provodnikom PP00-Y 1x70mm2: 
 

   m. 4   

             

3. Isporuka materijala, polaganje i povezivanje instalacije za izjednačenje potencijala sa glavne sabirnice   
GSIP  sa  TT,  cevima vodovoda, cevima grejanja, RO-ZAU, RO-KDS provodnikom PP00-Y 1x16mm2: 

 

   m. 40   
             

4. Isporuka materijala i izrada instalacije izjednačenja potencijala u mokrim čvorovima, pomoću PA kutije za 
izjednačenje potencijala, PS-49, koja se sa PE sabirnicom u pripadajućem razvodnom ormanu povezuje 
provodnikom P-Y 1x6mm²/Ø13mm, prosečne dužine 10m. Na kutiju se povezuju sve metalne cevi u 
kupatilima (vodovod, kanalizacija, grejanje), pomoću obujmice za cev i svi metalni pregradni zidovi, 
aluminijumska stolarija i ostale neelektrične metalne mase u prostoru, provodnikom P/F-Y 1x4mm²/Ø11mm. 
Prosečna dužina provodnika po jednoj kutiji je 18m. Komplet sa kutijom PS-49, povezano. 

 

         kom. 10   
             
5. Premošćenje vodomera, na propisima predviđen način (Cu uže 16mm²+FeZn traka + navrtke, zavrtnji i 

zvezdaste podloške) 
 

         kom.            
1  

                       -   

             
 OPŠTA NAPOMENA 

Svi elementi instalacije su od čelika pocinkovani toplim postupkom (Č 000). Sva mesta na kojima je izvršeno sečenje ili 
bušenje moraju biti kalajisana. Sve metalne mase na krovu se povezuju sa gromobranskom instalacijom pomoću voda P20x3 
SRPS N.B4.901Č i odgovarajućih spojnica. Svi spojevi u zemlji moraju biti zaštićeni od korozije. 

             
6. Isporuka materijala i izvođenje instalacije gromobrana na krovu pomoću:   

6.1 - voda  FeZn 20x3 N.B4.901Č na potporama SRPS 
N.B4.920 i SRPS.N.B4.922 

     

 FeZn       m 92   

6.2 - hvataljke za dimnjake i ventilacione kanale, trakom 
FeZn20x3 SRPS N.B4.901Č, zasečenom pri vrhu pod što 
oštrijim uglom i ostavljenom u slobodnoj dužini od 70-80cm 
iznad ivice. Na drugom kraju povezano sa prihvatnim 
sistemom. 

  

         m. 7   

6.3 - stezaljki za oluk  SRPS N.B4.908      
         kom. 6   
6.4 - ukrsnih komada  SRPS N.B4.936/III      
         kom. 11   
             
7. Isporuka materijala i izrada spusnih vodova vod FeZn 20x3 SRPS N.B4.901Č postavljen u betonskim 

stubovima.  
 

         m 50   
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8. Isporuka i montaža ispitnog spoja - ukrsni komad SRPS N.B4.936/III u kutiji SRPS N.B4.912Č.  
         kom. 5   

             
9. Izrada temeljnog uzemljivača, u betonu ispod hidroizolacije, sa varenjem na armaturu objekta na nekoliko 

mesta, pomoću: 
 

             
9.1 - voda FeZn 25x4 SRPS N.B4.901Č      

         m 120   
9.2 - ukrsnih komada  SRPS N.B4.936/III      

         kom. 17   
             
9. Povezivanje sabirnice za izjednačenje potencijala pomoću vodaPFeZn 25x4 SRPS N.B4.936/III  
         m 8   

             
11. Spoj voda za uzemljenje na metalne cevovode vodovoda, upotrebom obujmica (SRPS N.B4.915) odgovarajućeg prečnika ili 

pravljenjem obujmice od pocinkovane trake (kod većih prečnika cevi). 

         kom 1   

         
    12. Povezivanje olučnih vertikala sa gromobranskom instalacijom i uzemljenem pomoću obujmica za oluk SRPS N.B4.914: 

 10x10cm  kom. 3   

         
   

 
14. Papučice, podloške i ostali sitan i nespecificiran materijal.  
         paušal. 1   

             

 UKUPNO 5. INSTALACIJA UZEMLJENJA, IZJEDNAČENJA POTENCIJALA I GROMOBRANA   
 
             

7. OSTALO                     
             
1. Propisana ispitivanja i merenja, sa izdavanjem atesta o izmerenim vrednostima, od strane ovlašćenog 

preduzeća: 
 

1.1 - neprekidnosti PE provodnika  
1.2 - otpora izolovanosti kablova jake i slabe struje  
1.3 - prelaznog otpora temeljnog uzemljivača  
1.4 - otpora galvanskih veza na GSIP  
1.5 - otpora galvanskih veza dopunskog izjednačenja potencijala  
1.6 - efikasnosti zaštite automatskim isključenjem napajanja  
1.7 - vizuelni pregled neprekidnosti gromobranske instalacije  
             
 Napomena: Ako se pri ispitivanju pojavi neusaglašenost sa odgovarajućim odredbama i propisima, 

ispitivanja se moraju ponoviti posle ispravljanja uočenih grešaka. 
 

         paušal.    
             

 UKUPNO 7. OSTALO 
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R E K A P I T U L A C I J A 

 
  

             
             

 
1. RAZVODNI ORMANI  

 
2. NAPOJNI VODOVI   

 
3. INSTALACIJA OSVETLJENJA   

 
4. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA  

 
5. INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA  

 
6. OSTALO  

            
 

 Ukupno :  
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 5.6.2. PREDMER I PREDRAČUN 

 uz projekat telekomunikacionih i signalnih  instalacija 

              

 Pozicijama ovog predmera je predviđena  kompletna nabavka, transport i isporuka, montaža, ugradnja i povezivanje svih predviđenih 
materijala i opreme, potrebna štemovanja ili probijanja međuspratnih konstrukcija, popravka oštećenih mesta na već izvedenim 
radovima, završno čišćenje po završenim elektro radovima i odnošenje otpadnog materijala na deponiju gradilišta, potrebna zakonska 
merenja i ispitivanja sa izdavanjem atesta o izmerenim vrednostima, probni rad i puštanje u ispravan pogon. 

 Svi radovi moraju biti izvedeni materijalom prvoklasnog kvaliteta po važećim standardima i stručnom radnom snagom za predmetne 
elektro radove, a prema preporukama i propisima važećim u mestu izvođenja radova. 

              
 broj 

poz. 
opis radova 

jed. 
mere 

količ. jedin. cena ukupna cena 

              
              
              
 1. TELEFONSKE INSTALACIJE                 
              
 1. Isporuka i polaganje u rov u zemlji dve uvodne, krute PE cevi Ø50mm   
    m. 10   

              
 2. Isporuka i montaža optičkog razdelnika ODF dimenzija  900x357x280 mm sa sa pripadajućom pasivnom 

opremom cat 6e, kapaciteta 24 optička konektora. 
 

    kom. 1   

              
 3. Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije telefona od optičkog razdelnika ODF  do razvodnih ormana u 

stanovima ROn optičkim singlmodnim kablovima tipa OS1 9/125µm položenim u cev u zidu. 
 

          m.        
216  

                       -   

              
 4. Isporuka i montaža telekomunikacionih i signalnih razvodnih ormana u stanovima ROn, plastični, dimenzija 

526x304x120mm, sa bravicom i ključem. Gornja stranica ormana treba da bude rešetkasta zbog prirodnog 
hladjenja. U orman se ugradjuju elementi za prihvat U/UTP kablova od priključnica RJ-45 i optičkog kabla iz 
ODF (RJ-45 “patch” panel cat 6e). U orman se ugrađuje ruter sa ugradjenim switch-em cat 6e i KDS odnosno 
ADSL modem za vezu sa internetom (opciono). 

 

    kom. 10   

              
 5. Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije telefona i računara od  razvodnih ormana u stanovima do 

priključnica RJ45  kablovima UTPcat6 4x2x0.5mm položenim u cev u zidu. 
 

          m.        
146  

                       -   

              
 6. Isporuka i postavljanje modularne telefonske priključnice RJ45 cat 6E okvir za 7 modula predviđen u okviru 

instalacije utičnica. 
 

          kom. 20   
              
 7. Isporuka i postavljanje u zid razvodnih kutija Ø78mm:  
          kom. 20   
              
 8. Isporuka i postavljanje u zid ispod maltera instalacione PVC cevi Ø16mm.   
          m. 320   
              
 9. Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom mernog protokola za linkove kategorije 6.  
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          kom. 20   

              
 

 UKUPNO 1. TELEFONSKE INSTALACIJE  
 

 
              
 2. INSTALACIJE 

INTERFONA 
                 

              
 1. Isporuka i montaža uređaja za napajanje sličan tipu BVS20-SG, TCS AG Vršac  
          kom. 1   
              
 2. Isporuka i montaža pozivne stanice slične tipu A10a-EN  sa 10 tastera , TCS AG Vršac  
    kom. 2   

              

 3. Isporuka i montaža trafoa za napajanje brave  NWV1000(KT2A), TCS AG Vršac  
    kom. 2   

              

 4. Isporuka i montaža električnog prihvatnika 12V AC  96 EADLAJ,, proizvođač MCM Španija  
    kom. 2   

              

 5 Isporuka i postavljanje govornog mesta u stanovima sličnog tipu TTS22-RW, TCS AG Vršac  
          kom. 10   
              
 6. Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije interfona kablovima ispod maltera:  
  - IY(St)Y 2x2x0.8mm  
          m. 15   
  - IY(St)Y 1x2x0.8mm  
          m. 85   
              
 7. Stručna montaža i povezivanje opreme.                                                                         
  Puštanje interfonskog sistema u rad koje obuhvata:  
  - proveru ispravnosti izvedene instalacije i opreme  
  - podešavanje i puštanje u rad interfonskog sistema  
  - primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.  
          paušal.    
              
 

 UKUPNO 2. INSTALACIJE INTERFONA  
  
 

            
 

 3. INSTALACIJE RTV                    
              
 1. Isporuka i montaža  modularne TV priključnica završne.  
          kom. 20   
              
 2. Isporuka , polaganje i povezivanje koaksijalnog kabla RG6 u PVC cevima Ø16mm, 

od RO-ZAU i RO-KDS do Ron i od ROn do TV utičnica u stanovima 
 

    m. 320   

              

 3. Isporuka i postavljanje u zid ispod maltera instalacione PVC cevi Ø16mm:  
    m. 280   

              

 4. Isporuka i postavljanje u zid razvodnih kutija Ø78mm:  
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          kom. 10   
              
 5. Isporuka i povezivanje u zid splitera za 2 TV-a:  
          kom. 4   
              
 6. Isporuka i povezivanje u zid splitera za 3 TV-a:  
          kom. 3   
              
 7. Isporuka i montaža na zid limenog ormana sličnog tipu DSA 800/03 za ugradnju opreme KDS ili ZAS.  

          kom. 2   
              
 8. Stručna montaža i povezivanje opreme.                                                                         
  Puštanje kablovskog  distributivnog sistema i zajedničkog antenskog sistema u rad koje obuhvata:  

  - proveru ispravnosti izvedene instalacije i montirane opreme  
  - podešavanje i puštanje u rad KDS-a  
  - podešavanje i puštanje u rad ZAS-a  
  - primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.  
          paušal.    
              
 

 UKUPNO 3. INSTALACIJE RTV  
 

 
 

             
 4. INSTALACIJE RUČNE DOJAVE POŽARA               
              
 1. Isporuka i momtaža kabla JEH(St)H 1x2x0,8mm Fe180/E30 u zid u  instalacionoj PVC cevi Ø16mm.  
          m. 15                        -   
              
 2. Isporuka i montaža kabla JH(St)H 1x2x0,8mm u zid u  instalacionoj PVC cevi Ø16mm.  
    m. 25                        -   
              
 3. Isporuka i montaža elektronske sirene 12V, 100dB za unutrašnju montažu  
          kom. 3                        -   
              
 4. Isporuka i montaža ručnog javljača požara,  12V  
          kom. 5   
              
 5. Isporuka i montaža centrale za dojavu požara sl.tipu SPU-01  FITIŠ-JU koja se sastoji se od napojno 

ispravljačkog sklopa, vremenskog sklopa za aktiviranje sirena, i akumulatorske baterije za rezervno napajanje 
(2,4 Ah).  

 

          kompl 1   
              
 6. Sitan i nespecificiran materijal  
          paušal.    
              
 7. Puštanje u rad ručne dojave požara u rad što obuhvata:  
  - proveru ispravnosti izvedene instalacije i montirane opreme  
  - primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.  
          paušal.    
              
 

 UKUPNO 4. INSTALACIJE RUČNE DOJAVE POŽARA  
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  R E K A P I T U L A C I J A  
   
              
              
 

 
1. TELEFONSKE INSTALACIJE  

 
 

2. INSTALACIJE INTERFONA  
 

 
3. INSTALACIJE RTV  

 
 

4. INSTALACIJE RUČNE DOJAVE POŽARA  
 

            
 

 
 Ukupno :  
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R. 

br

. 

Vrsta radova 
Jedinic

a mere 
Količina  

 Jedinična cena  
(dinara)  

 Ukupna vrednost  
(dinara)  

1 2 3 4 5 6 

  
6/1.6.2. PREDMER I PREDRAČUN 

RADOVA         

  PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA         

        A) STANOVI GREJANJE         
1. Isporuka i montaža grejnih tela,čeličnih 

panelnih radijatora, proizvod 
"PROTHERM", Vaillant Group, ili sličan , 
urađenih od hladno valjanog čeličnog 
lima debljine 1,1mm, priključci 4x1/2", 
antikorozivne zaštite, ofarban u RAL9010 
pomoću elektrostatičkog nanosa 
praškaste boje, za radni pritisak 10 bara, 
radne temperature do 120C, sledećih 
veličina: širina x visina, u kompletu sa 
potrebnim držačima i konzolama za zidnu 
montažu, čepom i vijcima za montažu         

  tip 21- 600mmx600mm-763W za ∆t=50-
n=1,316 kompl 3    

  tip 21- 800mmx600mm-1018W  za 
∆t=50-n=1,316 kompl 1    

  tip 22- 400mmx600mm-660W  za ∆t=50-
n=1,316 kompl 8    

  tip 22- 500mmx600mm-826W  za ∆t=50-
n=1,316 kompl 1    

  tip 22- 600mmx600mm-991W  za ∆t=50-
n=1,316 kompl 14    

  tip 22- 700mmx600mm-1156W za ∆t=50-
n=1,316 kompl 14    

  tip 22- 800mmx600mm-1321W za ∆t=50-
n=1,316 kompl 5    

  tip 22- 900mmx600mm-1486W  za 
∆t=50-n=1,316 kompl 1    

  tip 22- 1300mmx600mm-2146W  za 
∆t=50-n=1,316 kompl 2    

  tip 22- 1400mmx600mm-2311W  za 
∆t=50-n=1,316 kompl 1    

2 Isporuka i montaža radijatorskog ventil sa 
usponskom cevi za dvocevno grejanje, 
proizvođač “IMI Heimeier“ ili sl., 1/2“  , Tip 
Duolux 50, u kompletu sa potrebnim kompl 50    
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adapterima za cevi Cu15/G3/4" ,aksijalno 
telo sa mogućnošću integrisanja 
termostatske glave ,hromirana usponska 
cev,kompresioni fiting,distributer i mešač 

3 Isporuka i montaža termoglave slične kao 
proizvođač " IMI Heimeier" tip K, sa 
integrisanim tečnim senzorom, sa 
zaštitom od smrzavanja, sa 
temperaturnim opsegom od 6 do 28C, sa 
dvostrukom regulacijom min i maks 
vrednosti kom 50    

4 Isporuka i montaža čeličnih cevastih 
radijatora-  sušača peškira "Neša 
Komerc" ili sličnih karakteristika, komplet 
sa neophodnim elementima za montažu.   

 
   

  NK STANDARD 950x400 , 380W na 
70C/50C/18C kompl 4    

  NK STANDARD 1680x400 , 603W na 
70C/50C/22C kompl 10    

5 Isporuka i montaža radijatorskog ventila 
za sušač peškira slično kao "IMI 
Heimeier",  tip Mikrotherm-F, sa 
pretpodešavanjem, bez termoglave,sa 
adapterima za bakarne cevi 
Cu15/R1/2",dimenzija ventila 1/2" kom 14    

6 Isporuka i montaža radijatorskog navijka 
sličnog kao "IMI Heimeier", tip Regulux-
N, sa potrebnim adapterima za bakarne 
cevi Cu15/R1/2", dimenzija navijka 1/2" kom 14    

7 
Isporuka i montaža ručnih odzračnih 
ventila  za ugradnju na grejna tela   

 
   

  DN15(1/2”) kom 64    
8 

Isporuka i montaža slavinice za punjenje i 
pražnjenje za ugradnju na grejna tela   

 
   

  DN 15 (1/2") kom 64    
9 

Isporuka i montaža  Pex-Alu-Pex cevi 
slična kao proizvođač FIRAT Turska tip 
Multi layer TIG pipes sledećih tehničkih 
karakteristika:   
Standard:ASTM F1281                
Maks. radna temperatura ... 95 °C 
Maks. radni pritisak ... 10 bar 
Površinska hrapavost ... 0,006 mm 
Toplotna provodljivost ... 0,43 W / m x °K 
Linearni koefcijent istezanja ... 0,025 mm 
/ m °K 
Boja ... bela 
Difuzija kiseonika ... < 0mg/l d 
Prečnik savijanja ... 6x DN 
Trajanje... 50godina         
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  Ø 16x 2 mm m 1300    
10 Isporuka i montaža mekih bakarnih cevi 

sa PVC oblogom za vezu kotlova i 
kolektora u stanskim ormarićima         

  Cu22x1 m 60    
11 Isporuka i montaža izolacije slične kao 

IZOTERM PLAMA tip SSL, debljine 
4mm,sa lepkom,trakom i materijalom za 
spajanje        

  Cu 22x1 za bakarne cevi m 60    
  PLAMAFLEX za Ø16 za Alupex cevi m 1300    

12 Isporuka i montaža stanskih metalnih 
ormarića slično kao Herz čija se visina 
može podešavati 700-780mm, dubina 80-
110mm ( slično kao Herz ), obojena RAL 
9000 belo, sa sledećim nazivnim 
širinama, ugradni        

  900mm  kompl 3    
  600mm  kompl 4    

  500mm  kompl 3    
13 Isporuka i montaža stanskih kolektora 

sličnih proizvođaču  "te-sa",tip 220BM, 
dimenzije 1"SN, a izlazi su 3/4"SN, 
izolovanim sa izolacijom Plamafleks 
6mm, sa nosačima i sledećim brojem 
izlaza-krugova:        

  4 izlaza kompl 6    
  3 izlaza kompl 34    

14 Isporuka i montaža kugla slavina (leptir)  
sličnih kao proizvođača "Herz 
Armaturen", tip 121001x, na izlazu 
kolektora     

 
 

  DN20(3/4"UN/UN) PN25 kom 126 
 

 

  DN25(1"UN/UN) PN25 kom 20    
15 Isporuka i montaža T račve za vezu 

kolektora sa ispusom slavinicom i 
odzračnim lončetom sledećih dimenzija        

  T 1"SN-1/2"UN-1/2"UN kom 20    

16 
Isporuka i montaža  slavine za PIP slične 
kao SLOVARM        

  1/2"SN kom 20    
17 Isporuka i montaža automatskog lončeta 

za ispuštanje vazduha sličan kao Globo 
CALLEFI        

  3/8"SN kom 20    
18 Isporuka i montaža spojki prelaza i 

ostalog montažnog materijala, sledećih 
karakteristika        

  dupli nipl 1"SN-1"SN kom 20 
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  dupli nipl 3/4"SN-3/4"SN kom 126 
 

 
19 isporuka i montaža spojki za prelaz na 

meke bakarne cevi sličnih kao Danfoss 
sledećih dimenzija         

  1"UN/Cu18 kompl 20 
 

 

  3/4"UN/Alupex16x2 kompl 126    

 

         
UKUPNO A :  

   
 

     
 

  B) VENTILACIJA STANOVI         
1 Isporuka i montaža centrifugalnog 

odsisnog ventilatora  serija VORT 
QUADRO ,  proizvođač  “VORTICE “ ili sl,  
rad na posebnom prekidaču, za 
izvlačenje vazduha iz 
toaleta,kupatila,ostava,aksijalni odsisni sa 
zaštitom od prskanja vode, sa povećanim 
naporom , saugrađenim termičkim 
prekidačem, sa malom potrošnjom 
energije, sa dvobrzinskim motorom, sa 
priborom za pričvršćivanje prema 
ventilacionom šahtu, sa izvlačenjem na 
sve 4 strane, sa nepovratnom klapnom , 
sa mogućnošću i kanalske ugradnje, sa 
spoljnom žaluzinom i nepovratnom 
klapnom na 4kom  micro80 i 1kom 
micro100        

  
MICRO 80, 
50m3/h,150Pa,230V;27W;0,13A kompl 10    

  
MICRO 100 I, 
80m3/h,100Pa,230V;33W;0,15A kompl 7    

 UKUPNO D: 

   
 

      

        C) PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI         
1 Pripremni radovi - početne 

aktivnosti,priprema magacina, 
upoznavanje sa projektima i 
dokumentacijom uz obavezu Izvođača 
radova da svaku uočenu nepravilnost u 
projektu prijavi Nadzornom organu 
investitora. Formiranje priručnog 
magacina i gradilišne dokumentacije. paušal.       

2 Probijanje građevinskih otvora i rupa 
zbog prolaska cevne mreže,montaže 
spratnih ormana,saniranje i zatvaranje 
proreza od cevi u zidovima nakon 
montaže sušača i sl paušal.       

3 Ispiranje instalacije cevne vodom paušal.       
4 Punjenje i pražnjene instalacije grejanja paušal.       
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5 Odzračavanje instalacije usled vršenih 
proba paušal.       

6 Ispitivanje na zaptivenost i 
čvrstoću.Parcijalne i konačne hidrauličke 
probe - topla i hladna proba instalacije 
.Izrada izveštaja. Ispitivanja izvršiti u 
prisustvu nadzornog organa. Otklanjanje 
eventualnih nedostataka. Dostava 
izveštaja investitoru paušal.       

7 Demontaža grejnih tela zbog molerskih 
radova i ponovna montaža nakon 
završetka istih paušal.       

8 Izrada projekta izvedenog objekta i 
dostava investitoru paušal.       

9 Izrada potrebnih šema i uputstava 
korisniku paušal.       

10 
Dostava atesta i uputstava ugrađene 
opreme i materijala investitoru paušal.       

11 
Završni radovi-odvoženje šuta, materijala, 
alata zatvaranje gradilišta  paušal.       

12 
Otklanjanje primedbi koje je dao nadzor i 
komisija za tehnički prijem paušal.       

 

                                   
UKUPNO C:  

   
 

      

      REKAPITULACIJA 

      Projekat mašinskih instalacija 
Objekat:Višeporodični stambeni objekat Po+P+2+PK 

Lokacija:Pančevo, Svetozara Miletića 29 , kat parc 3656/1, K.O.Pančevo 

      
      
      

 
A)  GREJANJE STANOVI 

   

      

 
B) VENTILACIJA STANOVI 

   

      

 
E) PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 

  
 

      
      

 
UKUPNO (DINARA BEZ PDV-a) 
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R. br. Vrsta radova 
Jedinica 

mere 
Koli
čina  

Jedinična cena  (dinara) 
Ukupna vrednost  

(dinara) 

1 2 3 4 5 6 

            

6/2.6.2-PREDMER I PREDRAČUN RADOVA GASNE INSTALACIJE 

  A) PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI          
1 Pripremni radovi - početne 

aktivnosti,priprema magacina, 
upoznavanje sa projektima i 
dokumentacijom uz obavezu Izvođača 
radova da svaku uočenu nepravilnost 
u projektu prijavi Nadzornom organu 
investitora. Formiranje priručnog 
magacina i gradilišne dokumentacije. paušal.       

2 Probijanje građevinskih otvora i rupa 
zbog prolaska gasne 
mreže,dimnjačkih sistema QUADRO 
za gas,ormara za merače gasa,a 
zatim saniranje i zatvaranje istih paušal.       

3 Ispitivanje gasne instalacije u 
prisustvu nadzornog organa od strane 
ovlašćenog preduzeća vazduhom ili 
inertnim gasomi davanje izveštaja o 
ispravnosti instalacija investitoru paušal.       

4 Izrada projekta izvedenog objekta i 
dostava investitoru paušal.       

5 Izrada potrebnih šema i uputstava i 
zelenog kartona za svakog potrošača 
posebno paušal.       

6 Dostava atesta i uputstava ugrađene 
opreme i materijala investitoru paušal.       

7 Puštanje u rad i uregulisavanje gasne 
instalacije od strane dobavljača 
opreme ili ovlašćenog preduzeća za 
takvu vrstu poslova sa izveštajem o 
ispitivanju funkcionalnoj probi gasnih 
instalacija paušal.       

8 Završni radovi-odvoženje šuta, 
materijala, alata zatvaranje gradilišta  paušal.       
                                                             
UKUPNO A :  
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  B) UGI         

            
1 Isporuka i montaža kombinovanih 

gasnih kotlova (grejanje i PTV) sličnog 
kao Protherm VUW 200/5-5 ATMO 
TEC TURBO TEC PLUS, nazivne 
snage od 10,3 do 25,3kW na grejanju 
na režimu 70C/50C, sa cirkulacionom 
pumpom, ventilom sigurnosti i 
ekspanzionom posudom 7lit, 
primarnim izmenjivačem za grejanje i 
sekundarnim izmenjivačem za PTV 
koncentrično dimnjačka varijanta 
60/100, sa priključenjem na dimnjak 
QUADRO, sa sobnim termostatom za 
kontrolu rada kotla i  mogućnošću 
programiranja različitih  režima rada,  i 
sa ostalim potrebnim setom za 
montažu kotla         

  LYNX 24 ; (24kW) ;maks 85C 
grejanje; maks 64C 
PTV;Pel=98W;230V;1ph kompl 10    

2 Isporuka ,transport i montaža merača 
potrošnje gasa u zaštitnom ormaru u 
hodniku objekta kapaciteta G4(t) ( do 
max 6m3/h), sa mehom, pmax= 
0,5bar, osno rastojanje 250mm, 
priključaka DN25 i 5/4" sa 
kompenzacijom temperature,sličnog 
kao proizvođača ELSTER      

  BKG4t kom 10    
3 Isporuka,transport i montaža Gasnih 

kuglastih slavina slična proizvođ 
GASTEH TIP 311        

  DN25 PN16  navojna pre G4 kom 10    
  DN15 PN16 navojna pre gasnog kotla kom 10    
4 Isporuka,transport i montaža crnih 

čeličnih bešavnih cevi DX55(Č1212 
prema SRPS C.B5.221)  sledećih 
dimenzija        

  DN50   m 18  
  DN40   m 6  
  DN32 m 6  
  DN25  m 12    
5 Nabavka, transport  i montaža 

potrošnog materijala,šelni, nosača 
cevi i materijala za zavarivanje Č 
cevi,fiting Č kolena ,račve i redukcije      

  uzima se 50% od prethodne stavke 
cevi 50%      
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6 Nabavka,transport i montaža tvrdih 
Bakarnih tvrdih cevi za UGI oznake 
DVP1-CU po SRPS C.D5.502 i to 
sledećih dimenzija         

  Cu 28x1.5 m 96    
7 Nabavka, transport  i montaža 

potrošnog materijala,šelni, nosača 
cevi i materijala za tvrdo lemljenje 
Cu,fiting Cu kolena i račve      

  uzima se 70% od prethodne stavke 
cevi 70%      

8 Nabavka,transport i montaža  Č 
zaštitne cevi sa punjenjem i 
izolacijom, gumom, bitumenom pri 
prolasku cevi kroz međuspratnu 
konstrukciju i zidove, cev da viri po 
5cm iz konstrukcije      

  pauš    
9 Zaštita čeličnog gasovoda od korozije 

i vlage, kao i dva prelaza zaštite plus 
dva premaza žute boje  m 42    

         

 UKUPNO B :   
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 NAPOMENA: SPECIFICIRANO  U 
AG PROJEKTU 

 

1 Nabavka,transport i montaža 
kombinovanog dimnjačkog sistema 
SCHIEDEL tip QUADRO namenjenog  
za priključenje gasnih kotlova 
konvencionalnih i kondenzacijskih, sa 
zatvorenom komorom sagorevanja - 
tip C. Sastavljen je od: dimnjačke cevi 
od tehničke keramike, spoljneg 
dimnjačkog plašta od lakog betona, 
vatrostalnog lepka u kartušama, 
vatrootpornih i gasnonepropusnih 
atestiranih troslojnih vratanaca , 
kondenz posude, priključaka za 
reviziju, univerzalnog priključka za 
prihvat koaksijalne dimnjače, krovne 
ploče od staklo betona , distancera, 
ventilacione rešetke, poklopca 
kondenznog otvora. Završetak 
dimnjaka u delu van krovne 
konstrukcije rešen je OBLOŽNIM 
elementom od staklo betona u boji i 
teksturi prema paleti 
proizvođača(ciglasta struktura, malter 
i glatka ploča).  
Plaštevi za statičku stabilnost 
dimnjaka dela koji je van objekta 
Radna temperatura 65C do 200C 
Negativni pritisak <=40Pa a pozitivni 
<=200Pa 
Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta 
je za prečnik dimnjačke cevi, za 
fi20cm=40x40cm(QUADRO20)  
Sistem mora da poseduje sve 
sertifikate i ateste u skladu sa 
nacionalnim standardima i odobrenje 
PP policije.         

  vertikale 2kom od 3 priključka ( 1 po 
spratu),  
QUADRO 20, visina 12m,  
vertikale 1kom od 4 priključka ( 1 po 
spratu),  
QUADRO 20, visina 15m,          

2 Nabavka,transport i montaža ormara 
metalnog dimenzija 
V2000xš2000x250, za montažu do 10 
gasomera G4t i sa vratima sa 
ključićem koja omogućavaju 
očitavanje potrošnje gasa prema 
rasporedu gasomera datom na crtežu  
i označavanje gasomera i njegove 
pripadnosti stambenoj jedinici         
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  4 kompleta /po 1 za svaki sprat 
specificirani su u AG projektu         

            
3 Ventilacioni komplet za UGI:         

  

požarni gips 30minuta otporan na 
požar,celina ventilaciona sa ormarom 
i zaštita horizontalnog razvoda u 
primelju nemerenog dela      

  
4 rešetke 325x225mm u gipsanom 
delu na dnu ormara     

  

završetak kanala na krovu i fasadi 
sa vent rešetkom 200x150 nakrovu 
i fasadi         

REKAPITULACIJA  

      

 

Objekat:GSA-Stambena zgrada u ul Svetozara Miletića na  K.P.3656/1 
Pančevo 

      
      
      
 

PROJEKAT GASNIH INSTALACIJA 

      
      A) PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 

UGI 
   

     B) UGI 
   

     
     UKUPNO RSD 

   
     

    
     NAPOMENA: U cenu je uračunat rad i materijal bez 
PDVa 
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PREDMER I PREDRAČUN 
 

Za izradu i montažu parking platformi za VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, 
Po+Pr+2+Pk,  

Ul. Svetozara Miletića br. 29, Pančevo, kat. parc. br. 3656/1 KO Pančevo, čiji je investitor  
JP ,, GRADSKA STAMBENA AGENCIJA “, Pančevo. 
 
 
1. PROJEKTOVANJE PREMA PROJEKTNOM ZADATKU: 
 
2. DELOVI POSTROJENJA PREMA SLEDEĆEM OPISU: 
 
 
Vrsta platformi:              elektro - mehaničke parking platforme, bez vozača - tip 
NP1                                                            
Broj platformi:                                    3 ( tri ), za po dva vozila ( parking mesta 4, 5, 6, 7, 8 i 9)  
Nosivost:                          Q = 2000 kg 
Upravljanje:    spolja pomoću ključa i dugmadi 
Komanda:                                           JEDINAČNA 
Prostor za ugradnju:                         u spoljnoj sredini  
Dimenzije prostora za ugradnju:        2640 x 10550 mm  
Visina za vozilo u donjem nivou:      1550 mm 
Visina za vozilo u gornjem nivou:     nije ograničena 
Dimenzije platforme:   2250 x 4670 mm     
Snaga elektromotora:                      PEM = 2,2 KW 
Osigurači:                                           3 x 16A ( topljivi ) 
     
3. MONTAŽA PARKING PLATFORMI:         
                                                                               
Projektovanje, isporuka i montaža projektovane opreme postrojenja 3 parking platforme za po 2 
parking mesta iznosi približno ---------------------dinara ( u cenu nije uračunat porez na dodatu 
vrednost od 20% ). 
 
 
 

 


