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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012 ,14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: Закон), члана 2. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
03-444 -1 од 30.12.2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну 
набавку број  03-445 -1  од 30.12.2016.  године припремљена је  
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
за отворени поступак јавне набавке радова – Изградња спортске хале  у 
објекту „Голија“ на Златибору ЈН бр. 01/2017 
Број јавне набавке за 2017.годину : ЈН 01/2017 
Конкурсна документација има укупно 84 стране. 
Конкурсна документација објављена на Потралу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца дана 05.01.2017. године. 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Наручилац: 
Установа дечије одмаралиште „Златибор“  Ужице , 
Ул.Косовска 2а 
Врста наручиоца  Установа 
Скраћени назив : УДО „Златибор“ 
Седиште и адреса:  
Ул. Косовска 2а, 31000 Ужице 
Интернет страница наручиоца: 
www.dеcije-odmaraliste.com  
Шифра претежне делатности:  
5520 
Матични број : 07279841 
ПИБ: 101505036 
Текући рачун: 285-2561000000080-30  Сбер банка 
Врста поступка: отворени поступак 
Предмет јавне набавке радова – Изградња спортске хале у објекту  “Голија“ 
на Златибору  
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора 
о јавној набавци 
Контакт особа Радмила Дабић: у току радне недеље од 07.30 h до 15 h,  
E-mail udozlatibor@mts.rs факс: 031/520-088 
 

Особа за контакт приликом обиласка објекта Радован Јојић  031/841-822 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

−Опис предметне набавке: 
Изградња спортске хале  у објекту  “Голија” на Златибору  

−Ознака и назив из општег речника набавке:  
45212225 –радови на изградњи спортских дворана 
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
јавне набавке. 

3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена 

Понуда мора бити сачињена на српском језику.  
Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у 
потпуности, за све елементе који се траже у конкурсној документацији. 
Наручилац ће водити поступак на српском језику. 
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну окументацију и 
обрасце попуне према приложеним упутствима. 
Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације. 
Страни подносилац понуде може за доказе из Упутства како се доказује 
испуњеност услова из чл. 75. Закона и конкурсне документације, доставити 
оригиналеили фотокопије на матерњем језику, праћене овереним преводом 
на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

3.2. Подношење понуде  

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним 
набавкама, ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
подзаконским актима, позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној  
кутији или коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда са 
сигурношћу може закључити да се отвара први пут. 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса и 
телефона. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу наручиоца: Установа дечије одмаралиште 

„Златибор“ 31000 Ужице, Косовска 2а, са назнаком: “Понуда за јавну 

набавку радова – Изградња спортске хале у објекту  “Голија” на 

Златибору , број ЈН 01/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” Понуда се подноси у року 
од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки.  
Позив је објављен на Порталу  дана  05.01.2017. 

 Рок за подношење понуда је 06.02.2017. године до 10.00 часова. 
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, 
без обзира на начин достављања, до 06.02.2017.године до 10.00 часова 
                                                           

3.3 Пријем понуда 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда,односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде 
могу подносити, сматраће се неблаговременом и наручилац ће је по 
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено. 

3.4 Отварање понуда  

Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси Наручиоца 
дана 06.02.2017. године са почетком у 13.00 часова. 
 

3.5 Варијанте понуде 

Није дозвољено подношење понуде с варијантама. 
 

3.6 Важење понуде 

Понуда важи 60дана од дана отварања . 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуда не може 
мењати понуду. 
 

 3.7 .Трошкови припреме и подношења понуде 

Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво  
Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова 
припреме понуде који је саставни део конкурсне документације. Ако 
поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 
Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади поменуте трошкове, 
под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди. 

3.8. Измене, допуне и опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која 
документа накнадно доставља. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу : 
Установа дечије одмаралиште „Златибор“, Ужице, Косовска 2а 
са назнаком:„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња спортске 
хале у објекту  “Голија” на Златибору ,број ЈН 01/2017 – не отварати“ или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова –  
Изградња спортске хале у објекту  “Голија” на Златибору ,број ЈН 01/2017 – 
не отварати“  или „Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња 
спортске хале у објекту  “Голија” на Златибору, број ЈН01/2017– не отварати“ 
или „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња спортске 
хале у објекту  “Голија” на Златибору ,број ЈН 01/2017 – не отварати“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 

3.9. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. У 
обрасцу понуде (поглавље 4 ), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду,односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

3.10. Учешће подизвођача 

Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у  
обрасцу понуд е (поглавље 4.) наведе да ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу (који не може бити већи од 50%), као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци. 
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Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.  
 

3.11. Подношење заједничке понуде 

Понуду може поднети група понуђача, у том случају саставни део заједничке 
понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 
члана 81. став 4. Закона и то :  

−податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и − опис 
послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 

3.12. Начин, рок и услови плаћања 

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

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

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% . 

3.13. Рок и начин извођења радова 

Извођач радова је дужан да изведе радове у року од 90 календарских дана од 
дана увођења у посао. 
 

3.14. Гарантни рок: 

Гарантни рок је 2 године од дана примопредаје радова. 
3.15. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 
понуди . Цена мора да буде исказана у динарима са и без пореза на додату 
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке,с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена 
без пореза на додату вредност.Цена је фиксна и не може се мењати. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона.  
 

 3.16 . Средство обезбеђења испуњења обавеза    понуђача 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави  банкарску гаранцију за: 

1. озбиљност понуде, 
  а   изјаву банке у вези банкарске гаранције, понуђачи достављају: 

1.  за отклањање грешака у гарантном року; 
2.  изјаву банке у вези банкарске гаранције за добро извршење посла; 
3. Изјаву банке у вези банкарске гаранције за повраћај траженог аванса,  
из одељка 8 и 9 конкурсне документације. Банке понуђачима морају дати 
са датумом, потписом и печатом у тексту из конкурсне документације, на 
обрасцу банке или обрасцу из конкурсне документације. 

 
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да Наручиоцу 
достави банкарску гаранцију у тренутку закључења уговора - за  добро 
извршење посла ,  а од тренутка примопредаје предмета уговора достави 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
Као гаранција за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да уз 
своју понуду доставе неопозиву,  безусловну и  плативу „на  први  
позив“ банкарску  гаранцију у висини  10% вредности  уговора ,   
Ова гаранција  се активира уколико изабрани понуђач одустане од 
закључења уговора или га не закључи у предвиђеном року од 8 дана од 
истека рока за подношење захтева за заштиту права 

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

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

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

Ако изабрани понуђач има негативну референцу за предмет јавне 
набавке који није истоврсан, приликом закључења Уговора доставиће 
гаранцију пословне банке на износ од 15% вредности уговора без 
урачунатог ПДВ, са роком важности 30 дана дужим од рока трајања 
уговора. 
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3.17. Начин означавања поверљивих података из понуде 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

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

такве понуђач означио у понуди. ННаручилац ће као поверљиве третирати 

податке у понуди који су садржани у документима који су означени као 

такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „поверљиво“ као и 

испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Уколико се 

поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном 

бојом поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте 

ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 

поверљивост података који нису означени на поменути начин.Наручилац ће 

одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну име понуђача, као и поднете 

понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 3.18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 

да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење                                       

понуда, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07.30 
часова до 15 часова, са назнаком – захтев за додатним информацијем или 
појашњењима конкурсне документације, ЈН број 01/2017  Изградња спортске 
хале у објекту  “Голија” на Златибору , путем факса 031 – 520-088, путем 
електронске поште на  e -mail  адресу udozlatibor@mts.rs или путем поште на 
адресу улица Косовска 2а  31000 Ужице.                                                
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Уколико је понуђач благовремено захтевао додатне информације и 
појашњење конкурсне документације, Наручилац је дужан да у року од три 
дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
Комуникација у вези са додатним информацијама и појашњењима врши се на 
начин одређен чланом 20 ЗЈН. 
 

3.19. Измене и допуне конкурсне документације 

Наручилац задражава право да током рока за достављање понуда измени или 
допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне Наручилац ће 
објавити на Порталу јавних набавки. 
Свака измена или допуна конкурсне документације представљаће саставни 
део конкурсне документације и биће објављана на Порталу јавних набавки. 
Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или 
мање дана пре истека рока за достављање понуда, Наручилац ће продужити 
рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужетку рока за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
 

3.20. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола 

код понуђача односно његовог подизвођача. 
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача,односно његовог подизвођача, као и да изврши исправке рачунских 
грешака, у свему како је предвиђено чланом 93.Закона. 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је 
потребно извршити контролу ( увид ) код понуђача, Наручилац ће понуђачу 
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача.                                                           
Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца у току разматрања понуда, 
пруже додатна објашњења, односно поднесу тражена документа, при чему 
није дозвољена било каква промена која би неприхватљиву понуду учинила  
 прихватљивом. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку      
отварања понуда.                                              
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

3.21.  Критеријум за оцењивање и доделу уговора 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
“Најнижа понуђена цена”. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе 
укупну цену без ПДВ-а, припадајући ПДВ-е и укупну цену са ПДВ-ом.  
Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу говора у 
ситуацији када постоје две понуде са истом понуђеном ценом као 
најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који је  поднео понуду са 
краћим роком извођења радова.. 
Наручилац може да одбије понууду због неуобичајено ниске цене, у том 
случају ће поступити на основу члана 92. Закона о јавним набавкама. 

3.22.Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда 

Наручилац ће разматрати само оне понуде које су благовремене и које 
испуњавају услове из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све 
неприхватљиве понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из 
члана 106.Закона. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ негативне 
референце, сходно члану 82.Закона 

3.23. Обустава поступка 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора, или из објективних и доказивих разлога, који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком, због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке                                                    
писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство 
о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке. 
3.24. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених праве 
интелектуалне својине трећих лица чл.74.став 2. 
Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених    
 права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.                                                       
3.25. Обавезе понуђача по чл. 75. ст. 2. ЗЈН Понуђач, подизвођачи и сви 
чланови групе су дужни да у понуди изричито наведу да  су поштовали 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
Образац изјаве дат је у конкурсној документацији. 
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3.26. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту 
права са упутством о уплати таксе из члана 156. Закона Захтев за заштиту 
права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице који има нтерес за доделу уговора, и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља факсом на број 031 -520-088 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико овим Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштитум права, које садржи податке из прилога 3Љ. Уколико 
наручилац одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтеваза заштиту права, дужан је да у обавештењу о поднетом захтеву за 
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне 
набавке.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 
2.овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. Утом случају подношења захтева за заштиту                              
права долази до застоја рока за подношење понуда. 
Након доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети                                                       
одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може 
закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву 
за заштиту права.                                                      
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева 
из чл.149. става 3.и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 
приликом подношења претходног захтева. 
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси 
пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 
динара. Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда 
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, понуђач је 
дужан да уплати таксу од 120.000,00 динара. Број жиро рачуна за уплату 
таксе: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153,позив на број 97 ______(зависи 
од општине где се уплаћује), 
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке 
на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: 
буџет Републике Србије. Поступак заштите права понуђача регулисан је 
одредбама чл. 138. - 167. Закона.  
 

3.27. Рок у којем ће уговор бити закључен 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права. 
Понуђач је у обавези да потписан уговор врати Наручиоцу у року од 5 дана 
од дана пријема. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може 
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у 
складу са чланом 112. Став 2. тачка 5) Закона.                                                      
 

3.28. Вишкови радова 

У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. 
тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за 
њиховоизвођење без претходне писане сагласности наручиоца. 
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво 
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије 
количине превазилазе уговорене количине тих радова.                                                
У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 
5. Закона о јавним набавкама. 
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине 
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност 
наручиоца.  
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.   
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних 
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним 
јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, 
описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем 
на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема. 
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Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности 
Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране 
Стручног надзора. 
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач 
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако 
утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене 
вредности, по основном уговору и анексима уговора. 
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова 
неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 

3.29. Додатни радови (непредвиђени радови) 

У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова 
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може 
дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца. 
Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење 
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу 
места за извођење тих радова. 
Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну 
писану сагласност наручиоца.                                                         
 
По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од стране 
наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. 
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних 
(непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан      
да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење 
са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од 
дана пријема.                                                          
Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане 
сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати 
од стране Стручног надзора. 
Коначан преглед изведених додатних (непредвиђених радова), Извођач 
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако 
утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене 
вредности, по основном уговору и анексима уговора. 
У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. 
став1.тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним 
набавкама. 
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3.30. Повећање обима предмета набавке 
У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке, 
наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, 
при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из 
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 
У том случају наручилац ће поступити у складу са одредбама 36. Став 
1.тачка 5. Члана 36. Став 2. И члана 115. Став 5 Закона о јавним набавкама. 
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     4.                   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ              

понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова 

изградња спортске хале у објекту „Голија“ на Златибору  ЈН бр.1/2017  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт  

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 

Назив подизвођача  

Адреса   

Матични број   

Порески  број  (ПИБ):  

Име особе за контакт  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Део предмета који ће извршити 

подизвођач: 

 

Телефон  

Телефакс 

 

Број рачуна подизвођача и назив 

банке 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 
 
 
Напомена: Подаци се попуњавају у случају наступања са 

подизвођачем. Уколико Понуђач наступа са више од једним 

подизвођачем, образац треба копирати и попунити за сваког од 

њих. 
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 В ) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 

1. Назив учесника у заједничкој 

понуди 

 

Адреса   

Матични број   

Порески  број  (ПИБ):  

Име особе за контакт  

Телефон   

телефакс  

Број рачуна и назив банке  

Лице овлашћено за потписиванје 

уговора  

 

Други законски заступници  

 
 
Напомена: Подаци се попуњавају за члана групе са којим Понуђач 

наступа подносећи заједничку понуду. Уколико групу чине више од 

два члана, образац треба копирати и попунити за сваког од чланова 
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 П О Н У Д А  

 
Понуђач: 

Понуда бр. _________________                  од ___________2017.год. 

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да 
радове – Изградња  спортске хале у објекту  “Голија” на Златибору  у 
отвореном поступку ЈН број 01/2017 извршимо  под следећим условима: 
 

 
Укупна цена (без ПДВ-а) 

 
Припадајући ПДВ у висини 20% 

 
Укупна цена (са ПДВ-ом) 

 

 
______________________ 

 
         ______________________ 
 
        _______________________ 
 

 
Рок и начин плаћања               _______________ не дужи од 45 дана  
 

Рок извођења                           __________ 90 календарских дана од дана        
                                                                        увођења у посао 

Гарантни рок                          __________  2 године од дана примопредаје  
                                                                        радова 

Рок важења понуде               _________      60 дана од дана отварања понуде 
 

      Датум:   ___________                                    Потпис: _______________ 

 
       Понуђач                              П е ч а т:                         Подизвођач 
____________                                                             _________________ 
 

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

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛ. 77 ЗАКОНА 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Ред 

Бр. 

Обавезни услови за 

учешће 
Доказивање испуњености услова 

Испуњеност 

услова 

понуђач 

попуњава са 

ДА или НЕ 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Да је регистрован код 

надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући регистар. 

Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, одн. извод из 

регистра надлежног Привредног 

суда. 

 

Да он и његов законски 

заступник није осуђиван 

за неко од кривичних 

дела као члан 

организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за 

кривична дела против 

привреде, кривична дела 

против животне средине, 

кривично дело примања 

или давања мита, 

кривично дело преваре 

Доказ за правно лице: 

1.Извод из казнене евиденције, 

одн. уверење основног суда на 

чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, одн. 

седиште представништва или 

огранка страног правног лица, 

којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела из 

надлежности Основног и Вишег 

суда (кривична дела против 

привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, 

кривично дело преваре); 
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  2.Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 

3.Извод из казнене евиденције, 

одн. уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује 

да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих. 
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  Доказ за предузетнике: 

-Извод из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе 

МУП-а да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

Доказ за физичка лица: 

- Извод из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе 

МУП-а да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 
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3. Да је измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са 

прописима РС или стране 

државе кад има седиште 

на њеној територији. 

Доказ за правно лице / 

предузетнике / физичка лица: 

Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе, и уверења 

надлежне локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних 

прихода, или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације, 

не старија од два месеца пре 

отварања понуде. 

 

    

4. Да је поштовао обавезе 

које произилазе из 

важећих прописа о 

заштити на раду, 

запошљавању и 

условимарада, заштити 

животне средине, да 

понуђач гарантује да је 

ималац права 

интелектуалне својине 

као и да нема забрану 

обављања делатности 

која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

Изјава дата под пуном моралном, 

материјалном и кривичном 

одговорношћу 
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Ред 

Бр. 
Додатни услови за учешће Доказивање испуњености услова 

 

 

1. 

ДодатниДодатниДодатниДодатни    услови: 

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

Доказ за правно лице / предузетника / 

физичко лице: 

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

 

2. 

Додатни услови: 

Да располаже довољним 

кадровским капацитетом. 

одн.да има најмање 20 стално 

запослених, од којих  стално 

запослене инжењере са важећом 

лиценцом и то: за архитектуру 

400 или 401, за конструкцију 

410 или 411,  

електроинсталације слабе и 

јаке струје) 450, и 453;  за 

машинске инсталације 430 

Доказивање: 

Копија М обрасца (ПИО) или 

Уговор о раду запослених  инжењера и   
осталих радника  потребне струке. 
 
- фотокопија лиценце и потврда 
Инжењерске коморе Србије да је лиценца 
важећа 

3. Да располаже довољним 

техничким капацитетом: да 

понуђач поседује (власништво 

или лизинг) 1. Камион са 

дизалицом  носивост 10 тона и 

висине 10m  (минимум) ; 

  

 

 

 

Доказује се:  

- за поседовање у власништву   доставити 
картицу основних средстава. 

 

Копија саобраћајних  дозвола са читачем. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  24-84 



 

 

6. ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

Ред

Бр. 

Име и презиме Стручна 

квалификација 

Радно место Укупно радно 

искуство (год.) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

м.п.            Одговорно лице 

 

Напомена:Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу. У прилогу доставити : 

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

  М обрасца  (ПИО) или  уговор о раду за свако запослено лице; 
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7. ЛИСТА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

 
 

Врста возила 

 
 

Марка/тип Носивост 

 

Висина  

Год. 
производње 

1. Камион са дизалицом     

  

 

     

   

 

     

  

 

 

 

м.п. Одговорно лице 

 

 

Напомена: 

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

У прилогу доставити копију важеђe саобраћајнe дозволе са читачем.Саобраћајна 

дозвола мора да гласи на правно лице-носиоца понуде или члана групе уколико 

Понуђач наступа испред групе, или на овлашћено лице Понуђача или неког од 

чланова групе.За средства која се користе на лизинг доставити и лизинг уговоре 

У супротном се квалификација неће признати. 

За поседовање у власништву или закупу  - доставити картицу основних средстава или 

уговор о закупу . 
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Напомена: 

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

понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру 

услова јавно  доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 

законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси 

електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском 

облику.Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени 

докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 

под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
судокументи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
                                                        

Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави: 

- Образац понуде; 
- Образац изјаве о независној понуди; 
- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2. ЗЈН; 
- Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и 
конкурсне документације; 
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група 
понуђача – потписан и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача; 
- Образац изјаве у вези банкарске гаранције   за отклањање    грешака у   
   гарантном року; 
- Образац изјаве у вези  банкарске гаранције за добро извршење посла 
- Образац изјаве у вези банкарске гаранцје  за повраћај траженог аванса 
- Образац – потврда о обиласку локације 
- Образац – листа техничке опремљености 
- Образац – листа кадровске опремљености 
- Попуњен, оверен и потписан модел уговора; 
- Образац структуре понуђене цене; 
- Друге доказе које је наручилац захтевао конкурсном документацијом и 
изјаве понуђача 

Докази које понуђачи не морају да доставе: 

- Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР); 
- Образац трошкова припреме понуде. 
- Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова већ навођења у понуди 
интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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      8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

за јавну набавку радова – Изградња спортске хале у објекту  “Голија” на 

Златибору 

Изјављујемо 

 

(За: Установу дечије одмаралиште „Златибор“ из Ужица) 

 

Да ћемо понуђачу ____________________________________________ 
уколико у отвореном поступку јавне набавке - Изградња спортске хале у 
објекту  “Голија” на Златибору , њему буде одлуком додељен уговор издати 
неопозиву, безусловну и плативу на „први позив“ банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора 
без ПДВ-а, и иста ће трајати 5 дана дуже од дана истека гарантног рока . 
 
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за 
јавну набавку број  01/2017 
 
 
Датум,                                                                                              Потпис 
                                                     Печат                                       
 
   __________________                                       _________________ 
                                                  
                                        
 
Напомена: 
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан 
групе  понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање 
средстава обезбеђења. 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

за јавну набавку – Изградња спортске хале  у објекту  “Голија” на 

Златибору 

 

Изјављујемо 

 

(За: Установу дечије одмаралиште „Златибор“ из Ужица) 

 

Да ћемо понуђачу ____________________________________________ 
уколико у отвореном поступку јавне набавке - Изградња спортске хале у 
објекту  “Голија” на Златибору , њему буде одлуком додељен уговор , издати 
неопозиву, безусловну и плативу на „први позив“ банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и 
иста ће трајати 5 дана дуже од дана примопредаје радова . 
 
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за 
јавну набавку број   01 /2017 
 
 
  Датум,                                                                                                   Потпис 
 
                                                      Печат  
 
 
 
 
Напомена: 
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан 
групе понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање 
средстава обезбеђења 
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 9.а . ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  

                          ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 

За јавну набавку изградња спортске хале у објекту  „Голија“ на 

Златибору 

 

                    Изјављујемо  

                   (За: Установу дечије одмаралиште „Златибор“ из Ужица) 

 

Да ћемо понуђачу ____________________________________________ 
издати неопозиву, безусловну и плативу, на „први позив“ банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од ________% вредности 
уговора и иста ће трајати до коначног извршења посла односно правдања 
аванса. 
 
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за 
јавну набавку број 01/2017. 
 
 
Датум,                                                                                              Потпис 
                                                     Печат                                       
 
   __________________                                                       _________________ 
                                                     
                                        
 

 
 
Напомена: 
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан 
групе понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање 
средстава обезбеђења 
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                                            10.  П О Т В Р Д А       

                                             о обиласку локацијe 

 

 

 

 

Потврђујем да је  , у својству овлашћеног  
 

лица Понуђача извршио дана ___у 
 

  часова обилазак локације извођења радова који су предмет  
 
јавне  набавке бр. 01/2017 ,  о чему је приложио ваљано пуномоћје. 

 

 

 

На Златибору,    
 

Овлашћено лице 
Наручиоца: 

 

                                                                                                                             

                                                                                    

 

Напомена: Пуномоћје оверено и потписано од стране Понуђача саставни 

је део Потврде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                                             32-84 



 

11.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА 

ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 

 

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), понуђач 
 
__________________________________________________________________ 
                                               (навести назив понуђача) 
даје следећу 
 
 

                                                       И З Ј А В У 

 
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да ми није изречена мера забране обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде (члан 75 став 2. Закона) , за јавну 
набавку – Изградња спортске хале у објекту  “Голија” на Златибору , у 
отвореном поступку ЈН број 01/2017 
 
 
 
 
            Датум                                                                                Понуђач 
 
___________________                                                     ____________________ 
                                                    М.П 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Образац попуњава понуђач, сви подизвођачи, а уколико понуду подноси 
група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
(Образац фотокопирати) 
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

На основу чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12 , 14/2015 и 68/2015) понуђач 
__________________________________________________________________ 
                                  (навести назив понуђача) 
даје следећу 
 
 

                                            И З Ј А В У 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима, за јавну набавку – Изградња спортске хале у 
објекту  “Голија” на Златибору, у отвореном поступку ЈН број 01/2017 
 
 
        Датум                                                                               Понуђач 
________________                                                             _______________ 
                                                    МП 
 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. (Образац фотокопирати) 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 
Организација надлежна за заштиу конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује 
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82.став 1.тачка 2 ЗЈН. 
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13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ 

ПОЗИВА ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ИЗ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

за јавну набавку – Изградња спортске хале у објекту “Голија” на Златибору, у 
отвореном поступку ЈН број 01/2017 
даје 
 
И З Ј А В У 
 
да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за 
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и све услове 
наведене у конкурсној документацији под којима подноси своју понуду. 
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који 
не може бити контрадикторан овим условима . 
 
 
 
 
 
   Датум                                                                                             Понуђач 
 
_________________                       МП                                __________________ 
 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
(Образац фотокопирати) 
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14. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

За јавну набавку – Изградња спортске хале у објекту “Голија” на Златибору , 
у отвореном поступку ЈН број 01/2017 
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде које се 
састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средстава 
обезбеђења. 
Ред.бр. 
 
Врста трошкова                                                                  Износ трошкова 
1 
_____________________________________________________________ 
2 
_____________________________________________________________ 
3 
_____________________________________________________________ 
4 
______________________________________________________________ 
Укупно динара:                                                                                   
____________________ 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу 
надокнади трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом 
у фактуре и друге релевантне доказе. 
Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац 
трошкова, припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставити захтев за 
накнаду трошкова.  
 
 
    Датум                                       МП                                          Понуђач 
_______________                                                                   _______________ 
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                                         15. МОДЕЛ УГОВОРА 

Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери 

 

                                           МОДЕЛ УГОВОРА 

Изградња спортске хале у објекту  “Голија” на Златибору Ј.Н.бр.01/2017 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 

 

Установе дечије одмаралиште „Златибор“ Ужице , Улица Косовска 2а 

(у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101505036, матични број 07279841, коју 
заступа директор Владан Цупарић, са једне стране 
и 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, 
матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун 
____________________________(у даљем тексту: Извођач), које заступа 
_________________________________, са друге стране. 
и са понуђачима из групе понуђача: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Извршилац наступа са подизвођачем/подизвођачима: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
На основу прихваћене понуде Извођача број _______, од______ дана 
_______2017. године и  Одлуке о додели уговора  број : ____________од 
_______2017. године , а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 
број 02/2016  по позиву за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 
набавки дана 05.01.2017.године, уговорне стране закључују овај уговор . 

 

                                                         Члан 1. 
Наручилац уступа, а Извођач радова прихвата обавезу да као најповољнији 
понуђач изабран у отвореном поступку јавне набавке, изведе радове – 
Изградња спортске хале  у објекту  “Голија” на Златибору , ЈН бр. 01/2017. 
Извођењем радова из става 1. овог члана обухваћени су сви радови према 
количини и опису радова, конкурсној документацији Наручиоца и понуди 
Извођача радова. 
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                                                        Члан 2. 
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у 
свему према количини и опису радова, техничким прописима, нормативима и 
стандардима који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне 
документације Наручиоца, прихваћеној понуди Извођача радова и условима 
из овог уговора. 
 
                                                       Члан 3. 
Извођач радова ће радове који су предмет овог уговора изводити самостално 
без подизвођача – са подизвођачем и то: 
- __________________________ за __________________________ радове 
- __________________________ за __________________________ радове 
- __________________________ за _________________________   радове 
                    Понуђачи из групе понуђача су : 
- __________________________ за __________________________ радове 
- __________________________ за __________________________ радове 
- __________________________ за _______________ __________  радове 
 
 
                                                        Члан 4. 
На основу прихваћене понуде Извођача радова уговарачи утврђују да укупна 
вредност радова изградња спортске хале у објекту  “Голија” на Златибору , 
износи ____________________________динара. 
Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова, 
као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом 
и понудом извођача радова бр.____________ од______.2017. године. 
Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и не 
могу се мењати. 
Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на 
основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова 
уз примену фиксних јединичних цена. 
У укупну вредност радова из става 1 овог члана урачунати су сви евентуални 
порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења 
радова, дође до промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране 
државних органа, Извођач радова има право да за тај износ коригује 
уговорену цену, о чему ће се закључити посебан анекс уз овај уговор. 
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                                                          Члан 5. 
                  Наручилац се обавезује да: 
- одмах по закључењу уговора, а пре почетка радова извођачу радова преда 
техничку документацију за извођење радова 
- обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава 
обавезу плаћања у складу са уговором 
- врши надзор над извођењем радова из овог уговора преко овлашћеног 
надзорног органа 
- обезбеди технички преглед , да учествује у раду комисије за технички 
преглед и у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун 
-  изврши пријем радова по њиховом завршетку. 
                                                        

                                            Члан 6. 
 Извођач радова се обавезује да: 

Приложи као средство финансијског обезбеђења неопозиву, безусловну и 
плативу на „први позив“ банкарску гаранцију за повраћај траженог аванса у 
висини од ____% вредности уговора и иста ће трајати до коначног извршења 
посла, односно правдања аванса. 

Приложи као средство финансијског обезбеђења - неопозиву,безусловну и 

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

  
                                                     Члан 9. 
Наручилац ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални 
стручно- технички надзор преко овлашћеног надзорног органа одговарајуће 
струке и на тај начин контролисати извођење радова, рокове, употребљен 
материјал и опрему, квалитет радова и све друге околности у складу са 
Законом о планирању и изградњи, конкурсном документацијом и овим 
уговором. 
Наручилац ће писаним путем обавестити  Извођача радова о именовању 
надзорног органа у року од 5 дана од дана закључења уговора. 
Извођач радова ће у року од 5 дана по закључењу уговора писаним путем 
одредити одговорне руководиоце радова и о томе обавестити Наручиоца. 
                                                      
                                                   Члан 10. 
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. 
тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за 
њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.                                                  
      Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова, 
искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих 
радова, чије количине превазилазе уговорене количине тих радова. У том 
случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. 
Закона о јавним набавкама. 
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Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова, искључиво 
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова, чије 
количине превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају 
Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о 
јавним набавкама. 
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине 
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност 
наручиоца. 
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. 
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних 
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним 
јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог 
и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у 
року од два дана од дана пријема. 
Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности 
Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране 
Стручног надзора. 
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач 
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако 
утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене 
вредности, по основном уговору и анексима уговора. 
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова 
неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 
                                                     Члан 11. 
У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке, 
Наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, 
при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из 
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 
У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 
5.Закона о јавним набавкама. 
                                                         
                                                      Члан 12. 
Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року. 
Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова обавезан је да 
инвеститору плати уговорну казну у висини од 1‰ (један промил) од 
вредности уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да 
укупна казна може да износи највише 10% од вредности уговорених радова. 
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По основу прекорачења рока предвиђеног уговором, извођач је у обавези да 
плати наручиоцу, на име изгубљене добити износ од 60.000,00 динара 
дневно. 

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

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

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

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

0 ‐ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  
0,1 Демпнтажа челичних кпнструкција за кпшеве, кпнструкције пажљивп демпнтирати какп би се мпгле 

ппнпвп кпристити. Деппнпвати их на парцели у дпгпвпру са инвеститпрпм. Обрачун пп кпм. 

 

кпм 3,00 цена / јм ‐ цена –  
0,2 Демпнтажа челичне жичане пграде са челичним стубпвима. Материјал деппнпвати на парцели у 

дпгпвпру са инвеститпрпм. Шут прикупити, изнети, утпварити на камипн и пдвести на најближу 

деппнију. Обрачун пп м1. 

м1 35,00 цена / јм ‐ цена –  
0,3 Рушеое бетпнске спкле. Шут прикупити, изнети, утпварити на камипн и пдвести на најближу 

деппнију. Обрачун пп м1. 

м1 20,00 цена / јм ‐ цена –  
0,4 Скидаое слпја ппстпјећег асфалта. Скинути асфалт изнети, утпварити на камипн и пдвести на 

најближу деппнију. Обрачун пп м2. 

м2 670,00 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: 
 

1 – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  
1,1 Машински искпп земље 3. категприје у ширпкпм пткппу терена са насипаоем. Дубина искппа је 20 

см. Искпп извести према прпјекту и датим кптама. Бпчне стране правилнп пдсећи, а днп нивелисати. 

Искппану земљу утпварити у камипн и превести на деппнију . Обрачун је у ураслпм стаоу земље. 

 

м
3
 – 170,00 цена / јм ‐ цена –  

1,2 Машински искпп земље 3. категприје за темеље самце. Искпп извести према прпјекту и датим 

кптама. Бпчне стране правилнп пдсећи, а днп нивелисати. Искппану земљу утпварити у камипн и 

превести на деппнију. Обрачун је у ураслпм стаоу земље.  

м
3
 – 54,43 цена / јм ‐ цена –  

1,3 Машински искпп земље 3. категприје за тракасте темеље. Искпп извести према прпјекту и датим 

кптама. Бпчне стране правилнп пдсећи, а днп нивелисати. Искппану земљу утпварити у камипн и 

превести на деппнију. Обрачун је у ураслпм стаоу земље.  

м
3
 – 65,54 цена / јм ‐ цена –  

1,4 Насипаое шљункпм исппд темеља д=30см. Шљунак насипати у слпјевима пд 15 см и квасити впдпм и 

набити дп пптребне збијенпсти. Обрачун пп м3 насутпг шљунка. 
 

м
3
 – 30,00 цена / јм ‐ цена –  

1,5 Насипаое шљункпм исппд бетпнске ппдне плпче д=15см. Шљунак квасити впдпм и набити дп 

пптребне збијенпсти. Обрачун пп м3 насутпг шљунка. 
 

м
3
 – 103,13 цена / јм ‐ цена –  

1,6 Насипаое шљункпм изнад темеља. Шљунак насипати у слпјевима пд 15 см и квасити впдпм и набити 

дп пптребне збијенпсти. Обрачун пп м3 насутпг шљунка. 
 

м
3
 – 29,32 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 
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2 – БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 
 
2,1 Бетпнираое АБ темељних стппа, МБ 30. Обрачун пп м3  

м
3
 – 38,52 цена / јм ‐ цена –  

2,2 Бетпнираое АБ тракастих темеља и темељне спкле у пптребнпј пплати, МБ 30. Обрачун пп м3 
 

м
3
 – 42,04 цена / јм ‐ цена –  

2,3 Бетпнираое АБ стубпва у пптребнпј пплати, МБ 30. Обрачун пп м3  

м
2
 – 16,99 цена / јм ‐ цена –  

2,4 Бетпнираое АБ хпр. и верт. серклажа у пптребнпј пплати, МБ 30. Обрачун пп м3  

м
3
 – 25,31 цена / јм ‐ цена –  

2,5 Бетпнираое АБ ппдне плпче, д=10см, МБ 30. Обрачун пп м2 
 

м
3
 – 686,00 цена / јм ‐ цена –  

2,6 Бетпнираое АБ кпшуљице, д=8см, МБ 30. са арматурпм Q131. Обрачун пп м2 са урачунатпм 

арматурпм. 
 

м
3
 – 664,78 цена / јм ‐ цена –  

2,7 Бетпнираое АБ трптпара пкп пбјекта, МБ 20 са арматурпм Q131, и израдпм тамппна пд шљунка 

д=10см. У цену улази кпмплетнп изведен трптпар са арматурпм и шљункпм. Обрачун пп м2 

 

м² – 119,80 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ: 

 

3 – АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 
3,1 Набавка и ппстављаое арматуре. Арматуру уградити према прпјекту и статичким детаљима. 

Арматуру пре бетпнираоа мпра да прегледа и писменим путем пдпбри статичар. 
 

 ГА 240/360   

кг – 595,37 цена / јм ‐ цена – 

 РА 400/500   

кг – 12477,69 цена / јм ‐ цена – 

 МА 500/560   
кг – 4950,78 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: 
 

4 – ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 
4,1 Зидаое зида дебљине 25см термп‐блпкпвима"Clima‐bloc" прпизвпђача "Зпрка Опека" или другпг 

прпизвпђача истих карактеристика. Зид пзидати у прпдужнпм малтеру. Обрачун пп м3 пзиданпг зида. 

 

м
3
 – 163,72 цена / јм ‐ цена –  

4,2 Зидаое преграднпг зида дебљине 20см преградним блпкпвима. Сппј са псталим зидипвима дпдатнп 

пјачати анкерима у првпм и свакпм трећем реду пп висини зида. Обрачун пп м3 пзиданпг зида. 

 

 м
3
 – 3,10 цена / јм ‐ цена – 
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4,3 Зидаое преграднпг зида дебљине 10см преградним блпкпвима. Сппј са псталим зидипвима дпдатнп 

пјачати анкерима у првпм и свакпм трећем реду пп висини зида. Обрачун пп м2 пзиданпг зида. 

 

м
2
 – 165,32 цена / јм ‐ цена –  

4,4 Зидаое преграднпг зида дебљине 10 см "Ytong" преградним блпкпвима у танкпслпјнпм  
малтеру. Сппј са псталим зидипвима дпдатнп пјачати анкерима у првпм и свакпм трећем реду пп вис 

ини зида. Обрачун пп м³ пзиданпг зида. 

м
2
 – 23,00 цена / јм ‐ цена –  

4,5 Малтерисаое зидпва прпдужним малтерпм у два слпја. Пре малтерисаоа ппвршине пчистити и 

испрскати млекпм. Први слпј, грунт, радити прпдужним малтерпм дебљине слпја дп 1,5 см пд 

прпсејанпг шљунка, "јединице" и креча. Малтер сталнп мешати да се кречнп млекп не издвпји. 

Малтер нанети прекп ппквашене ппдлпге и нарезати ради бпљег прихватаоа другпг слпја. Други слпј 

справити са ситним и чистим пескпм, без примеса муља и прганских материја. Пердашити уз 

квашеое и глачаое малим пердашкама. Омалтерисане ппвршине мпрају бити равне, без прелпма и 

таласа, а ивице пштре и праве. Малтер квасити да не дпђе дп брзпг сушеоа и "прегпреваоа". 

Обрачун пп м² малтерисане ппвршине. 
 

м
2
 – 1221,00 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: 
 

5 – БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 
5,1 Набавка, израда и мпнтажа челичне кпнструкције. Пре радипничке израде материјал темељнп 

пчистити пд кпрпзије. АК заштита у алкиднпм систему. Фарбати 2 пута пснпвнпм, 2 пута завршнпм 

бпјпм у РАЛ тпну 9005 (црна). Прптивппжарна заштита кпнструкције 30 мин (према ПП елабпрату). 

Обрачун пп кг нампнтиране кпнструкције, дпказанп спецификацијпм челичне кпнструкције. 

 

кг 37690,15 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 

6 – ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 
6,1 Набавка и ппстављаое трапезнпг крпвнпг изплаципнпг панела типа "Kingspan KS1000RW QuadCore" 

или сличнп. Састављен пд сппљоег лима дебљине 0,5мм, пластифициран пплиестерскпм бпјпм 

дебљине 25µm, бпја елемента РАЛ 7016 (антрацит), унутрашоег лима дебљине 0,4мм, 

пластифициран пплиестерскпм бпјпм дебљине 15µm, бпја елемента РАЛ 9002 (бела). Лим квалитета 

С250, ппцинкпван 275 гр/м2 пп нпрми ЕН1042 и ЕН10147‐2000. Ширина панела 100см, дужина 

пптребна из једнпг кпмада. Кпефицијент прплаза тпплпте U=0,147 W/m2K. Изплаципнп негпривп 

језгрп дебљине 12см. На бпчнпм сппју панел‐панел термичка заптивка и у сппјнпм таласу панела 

антикпндензацијска заптивка. Рал бпја лима пп избпру прпјектанта. Прилпжити гаранцију на 40 

гпдина и ИМС сертификат на минималну ватрпптппрнпст пд 30 минута. Обавезна примена свих 

упутстава за мпнтажу пд стране прпизвпђача. У цену улазе и ппстављаое слемена, снегпбрана и свих 

пптребних ппшивки кап и псталих фазпнских кпмада пп преппруци прпизвпђача. Обрачун пп м² 

ппстављене кпсе ппвршине. 

 

м
2
 – 762,48 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: 
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7 – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 
7,1 Израда хидрпизплације прекп бетпнске ппдлпге и зидпва. Изплацију радити прекп пптпунп суве и 

чисте ппдлпге. Хладни премаз битулит "А" нанети четкпм или прскаоем, на температури вишпј пд 10 

степени. Битуменску масу загрејати највише дп 180 степени, сталнп мешати и нанети врућу у слпју 2‐3 

мм. Битуменску траку залепити пдмах, са преклпппм 15 см. Обрачун пп м² . 

 

м
2
 – 616,96 цена / јм ‐ цена –  

7,2 Израда хидрпизплације прекп бетпнске ппдлпге у купатилу. Изплацију радити прекп пптпунп суве и 

чисте ппдлпге. Хладни премаз битулит "А" нанети четкпм или прскаоем, на температури вишпј пд 10 

степени. Битуменску масу загрејати највише дп 180 степени, сталнп мешати и нанети врућу у слпју 2‐3 

мм. Битуменску траку залепити пдмах, са преклпппм 15 цм., у ппзицију урачунати и спклу пд 30см. 

Обрачун пп м² . 

м
2
 – 40,26 цена / јм ‐ цена –  

7,3 Израда хидрпизплације зидпва у купатилима на месту туш каде са пенетрирајућим еластичним 

хладним премазпм (Изплит Фплифлекс или сличнп) у два слпја дп висине 2м. Пре нанпшеоа 

хидрпизплаципнпг премаза, ппвршину зида је пптребнп изравоати, све рупе и крупније неравнине 

запунити такп да се пбезбеди кпнтинуалан премаз. Изплацију радити прекп пптпунп суве и чисте 

ппдлпге. Обрачун пп м². 

м
2
 – 7,56 цена / јм ‐ цена –  

7,4 Израда тпплптне изплације "Stirodur XPS" дебљине 10см прекп хидрпизплације. Изплацију радити 

прекп претхпднп пчишћене ппдлпге. Пре ппстављаое изплације, неппхпднп је ппставити ивичну 

траку да би се ппстиглп пптпунп пдвајаое изравоавајућег слпја пд ппда и зида пп систему 

"пливајућег ппда". Обрачун пп м². 
 

м
2
 – 664,78 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: 
 

8 – ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 
 
8,1 Израда и ппстављаое застакљених ПВЦ прпзпра тамнп сиве ‐ антрацит бпје. Прпзпре израдити пд 

виспкпптппрнпг тврдпг ПВЦ‐а са шестпкпмпрним системпм прпфила тип "REHAU Brilliant Design" или 

сличнп, са пјачаним челичним нерђајућим прпфилима, пп шеми стпларије и детаљима. Прпзпре 

дихтпвати трајнп еластичнпм ЕПДМ гумпм, вулканизпванпм на углпвима. Крила прпзпра застаклити 

термп Флпт стаклпм д=4+16+4 мм и дихтпвати ЕПДМ гумпм. Обрачун пп кпмаду прпзпра. 

 

ппз 1 355х120  

кпм – 3 цена / јм ‐ цена – 
ппз 2 180х575  

кпм – 3 цена / јм ‐ цена – 

ппз 3 180х395  

кпм – 8 цена / јм ‐ цена – 

ппз 4 180х195  

кпм – 5 цена / јм ‐ цена – 
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8,2 Израда и ппстављаое сппљашоих застакљених врата пд Ал прпфила са термп прекидпм у тамнп сиве 

 ‐ антрацит бпји. Кпнструкција је изведена пд вишекпмпрних алуминијумских прпфила са 

 термппрекидпм. Стпларију дихтпвати са трајнпеластичнпм ЕПДМ гумпм. Стпларију застаклити 

 нискпемисипним термпизплаципним флпт стаклпм д=4+16+4 мм, кпје је напуоенп аргпнпм. ПВЦ 

 прпфили и лајсне су у тамнп сиве ‐ антрацит бпји. Окпве израдити пп стандарду. Ппставити пкпв, 

 браву са цилиндер улпшкпм и три кључа. На ппду ппставити гумени пдбпјник. Обрачун пп кпмаду. 

 

 ппз 5 150х220  

 кпм – 1 цена / јм ‐ цена – 
8,3 Израда и ппстављаое сппљашоих пуних врата пд АЛ прпфила са термп прекидпм у тамнп сиве ‐ 

 антрацит бпји. Кпнструкција је изведена пд вишекпмпрних алуминијумских прпфила са 

 термппрекидпм. Стпларију дихтпвати са трајнпеластичнпм ЕПДМ гумпм. АЛ прпфили и лајсне су у 

 тамнп сиве ‐ антрацит бпји. Окпве израдити пп стандарду. Ппставити пкпв, браву са цилиндер 

 улпшкпм и три кључа. На ппду ппставити гумени пдбпјник. Обрачун пп кпмаду. 
 

 ппз 6 150х220  

 кпм – 1 цена / јм ‐ цена – 
8,4 Израда и ппстављаое сппљашоих двпкрилних прптивппжарних врата пд метала (Ф=30мин) у тамнп 

 сивпј ‐ антрацит бпји. Решетка пд кутијастих металних прпфила (50х30х1мм) у крилу врата. Преградни 

 лим д=1,5мм. Кутијасти метални прпфил штпка (80х40хх1,5мм) пблпжен прптивппжарним плпчама и 

 завршним металним прпфилпм. Прптивппжарна испуна д=30мм. Прптивппжарне плпче. 

 Ватрпптппрне МДФ плпче дебљине 8 и 6мм са сппљне и унутрашое стране крила врата. Метални 

 праг. Извести дупли ред експандирајућих ПП трака пп целпм пбпду штпка и крила врата, кап и дупли 

 ред заптивних ПП гума на штпку и крилу врата. На ппду ппставити гумени пдбпјник. Обрачун пп 

 кпмаду врата.   
 

 ппз 7 150х220  

 кпм – 1 цена / јм ‐ цена – 
8,5 Израда и ппстављаое унутрашоих застакљених двпкрилних врата пд АЛ прпфила. Кпнструкција је 

 изведена пд алуминијумских прпфила без термппрекида. Стпларију дихтпвати са трајнпеластичнпм 

 ЕПДМ гумпм. Стпларију застаклити флпт стаклпм д=5мм. АЛ прпфили и лајсне су у тамнп сиве ‐ 

 антрацит бпји. Окпве израдити пп стандарду. На врата је пптребнп ппставити заштитну металну 

 мрежу са стране дп сале, кап заштита пд удара лппте. На ппду ппставити гумени пдбпјник. Обрачун 
 пп кпмаду врата.   

 ппз А 150x220  

 кпм – 2 цена / јм ‐ цена – 
8,6 Израда и ппстављаое унутрашоих клизних застакљених двпкрилних врата пд АЛ прпфила. 

 Кпнструкција је изведена пд алуминијумских прпфила без термппрекида. Стпларију дихтпвати са 

 трајнпеластичнпм ЕПДМ гумпм. Стпларију застаклити флпт стаклпм д=5мм. АЛ прпфили и лајсне су у 

 тамнп сиве ‐ антрацит бпји. Окпве израдити пп стандарду. На врата је пптребнп ппставити заштитну 

 металну мрежу са стране дп сале, кап заштита пд удара лппте. На ппду ппставити гумени пдбпјник. 

 Обрачун пп кпмаду врата.   
     

 ппз B 150x220  

 кпм – 1 цена / јм ‐ цена – 
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8,7 Израда и ппстављаое унутрашоих једнпкрилних врата пд АЛ прпфила. Кпнструкција је изведена пд 

алуминијумских прпфила без термппрекида. Стпларију дихтпвати са трајнпеластичнпм ЕПДМ гумпм. 

АЛ прпфили и лајсне су у тамнп сиве ‐ антрацит бпји. Окпве израдити пп стандарду. На ппду 

ппставити гумени пдбпјник. На ппду ппставити гумени пдбпјник. Обрачун пп кпмаду врата. 

 

ппз C 90x220  

кпм – 4 цена / јм ‐ цена – 
ппз E 70x220  

кпм – 4 цена / јм ‐ цена –  
8,8 Израда и ппстављаое унутрашоих једнпкрилних прптивппжарних врата пд метала (Ф=30мин) у тамнп 

сивпј ‐ антрацит бпји. Решетка пд кутијастих металних прпфила (50х30х1мм) у крилу врата. Преградни 

лим д=1,5мм. Кутијасти метални прпфил штпка (80х40хх1,5мм) пблпжен прптивппжарним плпчама и 

завршним металним прпфилпм. Прптивппжарна испуна д=30мм. Прптивппжарне плпче. 

Ватрпптппрне МДФ плпче дебљине 8 и 6мм са сппљне и унутрашое стране крила врата. Метални 

праг. Извести дупли ред експандирајућих ПП трака пп целпм пбпду штпка и крила врата, кап и дупли 

ред заптивних ПП гума на штпку и крилу врата. На ппду ппставити гумени пдбпјник. Обрачун пп 

кпмаду врата.  
ппз D 150x220  

кпм – 1 цена / јм ‐ цена – 
 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: 

 

9 – КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 
9,1 Ппстављаое зидних керамичких плпчица, димензија 25x40 см, на лепак. Плпчице се ппстављају у свим 

прпстпријама свлачипница висине 1,8м, тушевима висине 3м, кптларници висине 1,5м. Плпчице 1. 

класе, дпмаће прпизвпдое, лепити лепкпм у слпгу фуга на фугу. Пп пптреби ивице плпчица ручнп 

дпбрусити. Облпжене ппвршине мпрају бити равне и вертикалне. Ппстављене плпчице фугпвати и 

пчистити пиљевинпм. У цену улази и набавка плпчица. Обрачун пп м² плпчица. 
 

м
2
 – 155,46 цена / јм ‐ цена –  

9,2 Ппстављаое ппдних синтерпваних керамичких плпчица, димензија 33x33 см, унутрашоих, 

прптивклизних. Плпчице 1. класе лепити лепкпм за плпчице, у слпгу пп избпру прпјектанта. Ппдлпгу 

претхпднп припремити и пплагаое извести равнп. Ппстављене плпчице фугпвати и ппд пчистити. У 

цену улазe све неппхпдне радое, материјал и набавка плпчица. Обрачун пп м² ппда. 

 

м
2
 – 104,76 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: 
 

10 – ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
 
10,1 Нанпшеое екплпшкпг дисперзивнпг премаза . Накпн сушеоа нанпси се екплпшка сампразливајућа, 

равнајућа маса у нанпсу дп 3 мм. Денивелација мпра бити маоа пд 6мм на дужини пд 3 м1. Накпн 

сушеоа равнајуће масе извршити финп брушеое, чишћеое и усисаваое исте. Сав пптребан 

материјал (набавка и трансппрт) пбезбеђује извпђач радпва. Сав настали птпад пднети на деппнију. 

Обрачун радпва пп м2 изравнате ппвршине. 
 

м
2
 – 560,02 цена / јм ‐ цена – 
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10,2 Набавка и трансппрт сппртскпг дрвенпг ппднпг система "ТАРКЕТТ ‐ Multiflex M" или сличнп, укупне 

дебљине 38мм +/‐ 3мм, са Proteco ппвршинскпм заштитпм, птппрнпст на ватру Cfl S1 (пп ЕН 13501‐1), 

тежине дп 16.100 г/м2, са неппхпдим треоем пд 106 (пп ЕН 13036‐4), упијаое скпка пд 52% ( ЕН 

14808), вертикални пдскпк лппте 98,3% (ЕН 12235), дебљина гпроег дрвенпг слпја пд 14мм (ЕН 429), а 

на претхпднп припремљену и изравнату цементну кпсуљицу (макс. влажнпст 2%) . Систем мпра да 

ппседује ФИБА сертификат какп би задпвпљип ппбрпјане критеријуме. Ппставка ппдкпнструкције на 

сувп. Квалитет и врста пблпге у класи прпизвпђача "ТАРКЕТТ ‐ Multiflex M" или сличнп. Обележити 

линије пп стандарду кпшаркашкпг терена. Сав настали птпад пднети на градску деппнију. Обрачун пп 

м2 изведене ппвршине ппда.  

м
2
 – 560,02 цена / јм ‐ цена –  

10,3 Лепљеое завршних вентилирајућих дрвених лајсни, у димензији 47х70мм. Лепљеое вршити 

неппренским, екплпшким кпнтакт лепкпм на претхпднп изравнатпј, чистпј и сувп припремљенпј 

ппдлпзи . Тип и димензије лајсни према детаљу главнпг архитектпнскпг прпјекта. Сав материјал 

пбезбеђује извпђач радпва. Сав настали птпад пднети на деппнију.  
Обрачун радпва пп м1. 

 

м
1
 – 96,30 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: 
 

11 – МОЛЕРСКО‐ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 
11,1 Бпјеое са глетпваоем унутрашоих зидпва дисперзивним бпјама. Малтерисане зидпве глетпвати 

дисперзивним китпм. Ппвршине пбрусити, пчистити и извршити неутрализпваое. Прегледати и 

китпвати маоа пштећеоа и пукптине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све 

ппвршине брусити, импрегнирати и китпвати маоа пштећеоа. Предбпјити и исправити тпнираним 

дисперзипним китпм, а затим бпјити дисперзивнпм бпјпм први и други пут. Бпја и тпн пп избпру 

прпјектанта. Обрачун пп м² пбпјене ппвршине. 
 

м
2
 – 1066,00 цена / јм ‐ цена –  

11,2 Бпјеое са глетпваоем унутрашоих плафпна свлачипница и кптларнице дисперзивним бпјама. 

Плафпне глетпвати дисперзивним китпм. Ппвршине пбрусити, пчистити и извршити неутрализпваое. 

Прегледати и китпвати маоа пштећеоа и пукптине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три 

пута. Све ппвршине брусити, импрегнирати и китпвати маоа пштећеоа. Предбпјити и исправити 

тпнираним дисперзипним китпм, а затим бпјити дисперзивнпм бпјпм први и други пут. Бпја и тпн пп 

избпру прпјектанта. Обрачун пп м² пбпјене ппвршине. 

 

м
2
 – 61,14 цена / јм ‐ цена –  

11,2 Лакираое зидпва безбпјним лакпм у циљу ппстизаоа заштите пп систему "масне фарбе". Лакираое 

вршити на све зидпве где нема керамике у висини пд 1,5м, а у сали висина нанпшеоа је 3м. 

Ппвршине претхпднп пчистити. Бпја и тпн пп избпру прпјектанта. Обрачун пп м² пбпјене ппвршине. 

 

м
2
 – 383,10 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО МОЛЕРСКО‐ФАРБАРСКИ РАДОВИ: 
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12 – ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 
12,1 Ппстављаое кпнтакт фасаде (лепак + ЕПС 8 см + лепак са мрежицпм + завршна пбрада) са сппљашое 

стране фасадних зидпва. Обрада фасаде пластичним малтерпм са заглађиваоем. Врста и бпје пп 

избпру прпјектанта. Ппдлпга фасаде мпра бити здрава и сува. Ппдлпгу пчистити и импрегнирати 

изплаципнпм маспм, ради бпље везе. Нанети мплерскпм четкпм у једнпм слпју, а акп ппдлпга јакп 

упија премазати два пута. На псушену ппдлпгу нанети фасадни малтер, направљен и дпбрп измешан 

да се дпбије једнплична и кпнзистентна маса. Припремљен материјал нанети глет хпблпм у дебљини 

слпја дп максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним заглађиваоем глет хпблпм. 

Отвпре и другп заштитити ПВЦ фплијпм штп улази у цену, али се птвпри не пдбијају пд ппвршине 

фасаде. Бпја фасаде "Baumit Style 3273 HBW 25" или друга истих карактеристика. У цену улазе 

пластични типлпви за причвршћиваое стирпппра и ПВЦ мрежица. Обрачун пп м². 

 

м
2
 – 136,00 цена / јм ‐ цена –  

12,2 Израда и набавка украснпг малтера пд разнпбпјнпг мермернпг зрна у пблику пасте ‐ "кулир" за спклу. 

Пре нанпшеоа ппдлпгу пчистити и малтер дпбрп прпмешати и пп пптреби разредити. Нанпси се 

ручнп челичнпм глетерицпм, затим се вишак уклпни и накпн тпга глетерпм нанесени материјал 

пправна и заглади, какп би се елиминисале празнине између зрна. Бпја кулира "Baumit MoyaikPutz 

060" или друга истих карактеристика. Када се нанпс делимичнп псуши ппвршину ппнпвп загладити. 

Обрачун пп м². 

м
2
 – 35,00 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: 
 

13 – ОСТАЛИ РАДОВИ 
 
13,1 Израда и мпнтажа висећих правпугапних хпризпнталних и вертикалних плука пд пластифициранпг 

алуминијума, развијене ширине РШ дп 50 см, дебљине 0,70 мм. Олуке спајати нитнама, једнпреднп 

са максималним размакпм 3 см и залепити силикпнпм. Држаче висећих плука урадити пд 

пластифициранпг флаха 25x5 мм и нитпвати са предое стране плука ппп‐нитнама на размаку дп 80 

см. Бпја елемента РАЛ 7016 (антрацит). Обрачун пп м1.  

м
1
 – 136,00 цена / јм ‐ цена –  

13,2 Израда и мпнтажа сплбанака на прпзприма пд ливенпг алуминијума у истпј бпји и текстури кап и 

пстала фасадна стпларија. Сплбанке причврстити шрафпвима за зид и прпзпр, пп ивицама 

силикпнирати трајнпеластичним китпм за сппљашоу уградоу. Бпја елемента РАЛ 7016 (антрацит). 

Обрачун пп м1. 
 

м
1
 – 40,00 цена / јм ‐ цена –  

13,3 Спуштени плафпн са гипс‐картпнским плпчама д=12.5мм прекп ЦД/УД ппткпнструкције. Кпнструкција 

се састпји пд ЦД прпфила у два правца и УД прпфила кпји се ппстављају пп пбпду плафпна. Качеое 

прпфила за плафпн се врши прекп дистанцера или вешаљке са федерпм. На УД прпфиле залепити 

траку за звучну изплацију. Сппјеви плпча се бандажирају тракпм и глетују са маспм за испуну сппјева. 

Обрачун пп м2 плафпна.  

м
2
 – 48,00 цена / јм ‐ цена – 
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13,4 Спуштени плафпн са ватрпптппрним гипс‐картпнским плпчама д=2х15мм Ф=60мин прекп ЦД/УД 

ппткпнструкције. Кпнструкција се састпји пд ЦД прпфила у два правца и УД прпфила кпји се 

ппстављају пп пбпду плафпна. Качеое прпфила за плафпн се врши прекп дистанцера или вешаљке са 

федерпм. На УД прпфиле залепити траку за звучну изплацију. Сппјеви плпча се бандажирају тракпм и 

глетују са маспм за испуну сппјева. Впдити рачуна п ппстизаоу захтеване ватрпптппрнпсти и 

придржавати се преппрука прпизвпђача. Обрачун пп м2 плафпна. 

 

м
2
 – 117,00 цена / јм ‐ цена –  

13,5 Облагаое фасаде алуминијумским лимпм "ПАН‐Кс" прпизвпђача Панкпмерц или сличнп. Пптребнп је 

урадити металну ппткпнструкцију пп преппруци прпизвпђача. Табле имају фалцеве и меуспбнп се 

уклапају са фалцпм, правећи визуелни ефекат размака пд 2см. Слпг извести пп изгледима и 

дпгпвприма са прпјектантпм тпкпм извпђеоа. Елементи су избачени 20см пд ппстпјеће фасаде, и 

фпрмирају слпвп "П". Савијаое израдити у једнпм кпмаду какп би се дпбиле бпчне стране и предоа 

страна кап јединствена, мпнплитна целина. Елеменат извести пд лима у имитацији дрвета пп избпру 

прпјектанта, уз пбавезну писану сагласнпст на узпрак. Обрачун пп м2 фрпнталнпг изгледа на фасади 

без дпдатнпг рачунаоа бпчних страница. 

 

м
2
 – 49,44 цена / јм ‐ цена –  

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: 
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АРХИТЕКТОНСКО‐ГРАЂЕВИНСКА 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

0 – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 

1 – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

2 – БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

3 – АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 

4 – ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

5 – БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 

6 – ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 

7 – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 

8 – ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 
 

9 – КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 

10 – ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
 

11 – МОЛЕРСКО‐ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 

12 – ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 

13 – ОСТАЛИ РАДОВИ 
 

УКУПНО без ПДВ‐а 
ПДВ 20% 

 

УКУПНО ДИНАРА 
 
 
 

 

Ппнуђач 
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ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 
 

 

1 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

1.1. Ручни искпп рпва, у земљи 3. категприје, за ппстављаое впдпвпдне и 
канализаципне мреже. Искпп извести према прпјекту и датим кптама. Бпчне стране 
правилнп пдсећи, а днп нивелисати. У цену искппа улазе и разупираоа и 
пбезбеђеое рпва. Искппану земљу пдбацити пд рпва. Пп завршеним радпвима 
земљу насути и набити у слпјевима. Вишак земље превести кплицима, насути и 
нивелисати терен. Обрачун пп м3 земље, меренп ураслп. 

м
3
 – 6 цена / јм ‐ цена – 

1.2. Ручни искпп земље, 3. категприје, за шахт. Искпп извести према прпјекту. Бпчне  

стране правилнп пдсећи, а днп нивелисати. Искппану земљу превести кплицима, 
насути и нивелисати терен. Обрачун пп м3 земље, меренп ураслп. 

м
3
 – 1 цена / јм – цена – 

1.3. Набавка и насипаое песка у рпв, за впдпвпдну и канализаципну мрежу. Исппд и  

прекп ппстављених цеви насути песак. Ппсебну пажоу пбратити на насипаое песка 
пкп цеви. Песак насути и пажљивп набити у слпјевима, дрвеним набијачима. Обрачун 
пп м3 набијенпг песка. 

м
3
 – 2,5 цена / јм – цена – 

1.4. Израда шахта шахта за впдпмер, пд армиранпг бетпна МБ 20, дебљине зидпва 10  

цм. Израдити пплату и армирати пп детаљима. На сваких 30 цм уградити пеоалице. 
Бетпн уградити и негпвати пп прпписима. У цену улазе и пплата, арматура, пеоалице 
и ппмпћна скела. Обрачун паушалнп.  

кпм ‐ 1 цена / јм – цена – 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  
 

 

2 – ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
 

2.1. Набавка и мпнтажа пплипрппиленских впдпвпдних цеви, пречника 20 мм, заједнп са 
фитингпм и материјалпм за спајаое. Приликпм мпнтаже впдпвпдне мреже впдити 
рачуна да рпзете вентила и батерија буду пптпунп равне са завршнпм ппвршинпм зида. 
Штемпваоа за уградоу и прплаз цеви извршити пажљивп, шут изнети и пдвести на 
градску деппнију. Пп пптреби, а пп детаљима извести термп и акустичну изплацију цеви. 
Завршену впдпвпдну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и 
изплација и испитиваое мреже. Обрачун пп м1 цеви. 

м
1
 – 134 цена / јм ‐ цена – 

2.2. Набавка и мпнтажа пплипрппиленских впдпвпдних цеви, пречника 25 мм, заједнп са  

фитингпм и материјалпм за спајаое. Приликпм мпнтаже впдпвпдне мреже впдити 
рачуна да рпзете вентила и батерија буду пптпунп равне са завршнпм ппвршинпм зида. 
Штемпваоа за уградоу и прплаз цеви извршити пажљивп, шут изнети и пдвести на 
градску деппнију. Пп пптреби, а пп детаљима извести термп и акустичну изплацију цеви. 
Завршену впдпвпдну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и 
изплација и испитиваое мреже. Обрачун пп м1 цеви.  

м
1
 – 17 цена / јм ‐ цена –  
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2.3. Набавка и мпнтажа пплипрппиленских впдпвпдних цеви, пречника 32 мм, заједнп са 
фитингпм и материјалпм за спајаое. Приликпм мпнтаже впдпвпдне мреже впдити 
рачуна да рпзете вентила и батерија буду пптпунп равне са завршнпм ппвршинпм зида. 
Штемпваоа за уградоу и прплаз цеви извршити пажљивп, шут изнети и пдвести на 
градску деппнију. Пп пптреби, а пп детаљима извести термп и акустичну изплацију цеви. 
Завршену впдпвпдну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и 
изплација и испитиваое мреже. Обрачун пп м1 цеви. 

м
1
 – 15 цена / јм ‐ цена – 

2.4. Набавка и мпнтажа пплипрппиленских впдпвпдних цеви, пречника 40 мм, заједнп са  

фитингпм и материјалпм за спајаое. Приликпм мпнтаже впдпвпдне мреже впдити 
рачуна да рпзете вентила и батерија буду пптпунп равне са завршнпм ппвршинпм зида. 
Штемпваоа за уградоу и прплаз цеви извршити пажљивп, шут изнети и пдвести на 
градску деппнију. Пп пптреби, а пп детаљима извести термп и акустичну изплацију цеви. 
Завршену впдпвпдну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и 
изплација и испитиваое мреже. Обрачун пп м1 цеви. 

м
1
 – 6 цена / јм ‐ цена –  

2.5. Набавка и мпнтажа прппуснпг вентила, са заштитнпм хрпмиранпм каппм и рпзетпм. 
Приликпм мпнтаже вентила впдити рачуна да рпзете вентила буду пптпунп равне са 
завршнпм ппвршинпм зида. Вентил мпра да има атест. Обрачун пп кпмаду вентила.  

кпм ‐ 5 цена / јм – цена – 
 

2.6. Набавка и мпнтажа ЕК вентила кпд славина и впдпкптлића, са хрпмиранпм рпзетпм. 

Приликпм мпнтаже вентила впдити рачуна да рпзете вентила буду пптпунп равне са 
завршнпм ппвршинпм зида. Вентил мпра да има атест. Обрачун пп кпмаду вентила.  

кпм ‐ 22 цена / јм ‐ цена – 

2.7 Испитиваое впдпвпдне мреже на прпбни притисак, већи за 3 бара пд раднпг,  

пднпснп минималнп 10 бара. Пп завршетку мпнтаже впдпвпдне мреже сва изливна 
места задихтпвати чеппвима. Ппставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију 
впдпм, испустити ваздух и ппстићи прпбни притисак. Мрежа мпра бити ппд притискпм 
најмаое 24 часа. Акп притисак ппадне, прпнаћи местп квара, птклпнити и ппнпвп ставити 
инсталацију ппд испитни притисак. Испитиваое вршити уз пбавезнп присуствп надзпрнпг 
пргана и пвлашћенпг лица и п тпме сачинити ппсебан записник. Обрачун паушалнп.  

паушалнп цена – 

2.8.  Дезинфекција и  испираое  ппстављене  впдпвпдне  мреже,  према  техничким  

прпписима. Пре пуштаоа мреже у експлпатацију пбавезнп тражити атест Санитарне 
службе за исправнпст впде. Обрачун паушалнп.  

паушалнп цена –  

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
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3 – ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

3.1. Набавка и мпнтажа ПВЦ канализаципних цеви заједнп са фазпнским кпмадима и 
материјалпм за спајаое. Ппставити самп исправне цеви и фазпнске кпмаде, кпји имају 
атесте. Ппстављену канализаципну мрежу испитати на притисак и сачинити записник, 
штп улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљеоа птвпра и шлицева. Обрачун пп 
м1 цеви. 

ДН 50 м
1 

‐ 8  цена / јм – цена – 

ДН 75 м
1 

– 20 цена / јм – цена – 

ДН 110 м
1 

‐ 2 цена / јм – цена – 

ДН 125 м
1 

‐ 4 цена / јм – цена – 

ДН 160 м
1 

‐ 17 цена / јм – цена – 
3.2.  Набавка и  мпнтажа  челичне  вентилаципне зидне  решетке  кап  завршетак  
канализаципне цеви. Решетка се ппставља на вертикалну цев кпја се завршава на зиду 
изнад нижег крпва. Обрачун пп кпмаду. 

кпм – 1 цена / јм – цена – 
 

3.3. Набавка и мпнтажа ПВЦ сифпна са челичнпм решеткпм, пречника ДН 50 мм. 

Обрачун пп кпмаду сифпна. 
 

кпм ‐ 5 цена / јм ‐ цена – 
 

3.4. Набавка и мпнтажа ПВЦ сифпна са челичнпм решеткпм за туш каду, пречника ДН 50 

мм. Обрачун пп кпмаду сифпна. 
 

кпм ‐ 6 цена / јм ‐ цена – 

3.5.  Испитиваое канализаципне  мреже. У  дпгпвпру  са  прпјектантпм  извршити  

испитиваое целпкупне мреже или деп пп деп. Отвпре задихтпвати, псим висински 
највиших и мрежу напунити впдпм. Ппд задатим притискпм мрежу држати најмаое три 
часа. Извршити преглед и сва места кпја цуре пбележити. Испусти впду и све кварпве 
птклпнити. Ппнпвити испитиваое. Испитиваое вршити уз пбавезнп присуствп надзпрнпг 
пргана и пвлашћенпг лица и п тпме сачинити ппсебан записник. Обрачун паушалнп.  

паушалнп цена –  

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
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4 – САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 
 

4.1. Набавка и мпнтажа кпмплет умивапника, пд керамике, димензија 60x40 цм, дпмаће 
прпизвпдое 1. класе. Умивапник за зид причврстити пдгпварајућим типлпвима и 
месинганим шрафпвима а прекп ппдметача пд гуме. Умивапник ппвезати са пдвпдпм 
хрпмираним сифпнпм са рпзетпм, чеппм и ланцем. Ппставити славину за тпплу и хладну 
впду. Ппред умивапника ппставити етажер, држач сапуна и пешкира. Умивапник и 
ппрему наручити пп избпру прпјектанта. Обрачун пп кпмаду умивапника, кпмплет са 
свим пписаним ппзицијама. 

кпм – 9 цена / јм – цена – 

4.2. Набавка и мпнтажа кпмплет WC шпље, типа Симплпн, дпмаће прпизвпдое 1. класе. 
Сппј WC шпље са канализаципнпм мрежпм урадити са "гензлпм" и пдгпварајућим китпм  

да буде дихтпван 100%. Шпљу прекп гумених ппдметача причврстити месинганим 
шрафпвима. Емајлирани впдпкптлић ппставити са пптезачем. Са впдпвпднпм мрежпм 
ппвезати прекп хрпмиранпг вентила и квалитетнпг црева, а шпљпм са цеви и гуменпм 
манжетнпм. Ппставити ппклппац за шпљу пд медијапана или пластике. Шпљу и ппрему 
наручити пп избпру прпјектанта. Обрачун пп кпмаду шпље, кпмплет.  

кпм – 4 цена / јм – цена – 

4.3. Набавка и мпнтажа зидне хрпмиране батерије за туш, са ппмичним тушем, за тпплу и  

хладну впду. Између зида и батерије ппставити рпзете. На зиду ппставити фиксиран 
хрпмирани нпсач са клизачем за туш. Батерију пажљивп ппставити, да се хрпм не пштети. 
Обрачун пп кпмаду батерије.  

кпм ‐ 6 цена / јм – цена – 

4.4. Набавка и ппстављаое пгледала, димензија 140x100 см, пп избпру прпјектанта.  

Обрадити ивице пп пбпду (фазетпм) 2см. Огледалп ппставити на пдгпварајућпј висини 
ппмпћу лепка за стаклп. Огледалп директнп лепити на плпчице изнад умивапника. 
Обрачун пп кпмаду пгледала.  

кпм ‐ 4 цена / јм – цена – 
 

4.5. Набавка и ппстављаое хрпмиранпг фикснпг држача пешкира, пп избпру прпјектанта. 

Обрачун пп кпмаду држача пешкира. 
 

кпм ‐ 8 цена / јм – цена – 
 

4.6. Набавка и ппстављаое кутије за тпалет папир, у рплни, пп избпру прпјектанта. 

Обрачун пп кпмаду кутије. 
 

кпм ‐ 4 цена / јм – цена –  

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 
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PREDMER I PREDRAČUN 
električnih instalacija  

za SPORTSKU HALU na ZLATIBORU 
 

 
Poz. Opis 

 
OPŠTE NAPOMENE 

 
Ovim predmerom i predračunom predviđa se 

isporuka svog materijala navedenog u pozicijama i 

svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog 

za kompletnu izradu, ugrađivanje, kako je to 

navedeno u pojedinim pozicijama, ispitivanje i 

puštanje u ispravan rad, kao i dovođenje u ispravno 

(prvobitno) stanje svih oštedenih mesta na ved 

izvedenim radovima i konstrukcijama. 

 
 

U cenu se uračunava cena svog navedenog 

materijala u pozicijama i cena montažnog 

nespecificiranog materijala, cena radne snage i svi 

porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje 

i izradu sve eventualno potrebne radioničke 

dokumentacije, ispitivanje i puštanje u rad svih 

elemenata instalacija navedenih u pozicijama. 

 

 

1 KABLOVI, CEVI, REGALI 

 
1.1. Isporuka i polaganje energetskih kablova. Kablovi se 

polažu U ZEMLJI u gradjevinskoj niši i manjim delom 

direktno na zid, plafon sa svim povezivanjima. 

 

 

ENERGETSKI KABLOVI Kablovi 

su slededih dimenzija: 

 
PP 00 4x 50 mm

2 
 

PP 00 1x 35 mm
2 

 
Napomena :  
Energetski kablovi od glavnog razvodnog 

ormana GMRO, GRO‐H do komandnog ormana. 

 

 
1.2. Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih 

kablova sa pojačanim svojstvima u požaru. 

Konstrukcija ovih kablova je sa ispunom bez 

halogenih elemenata, tako da ne mogu razvijati 

toksične dimove i gasove. Kablovi se polažu na 

nosaču kablova i manjim delom direktno na zid, 

plafon, ili na podnu ploču sa svim povezivanjima. 

 

 
 

Jed. 
Kol. Jed. cena Uk. cena 

mere    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 60 m 155 
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INSTALACIONI KABLOVI 

 
Kablovi su slededih dimenzija: 

 

N2XH 2x1.5 mm
2 

N2XH‐J 3x1.5 mm
2 

N2XH‐J 4x1.5 mm
2 

N2XH‐J 3x2.5 mm
2 

N2XH‐J 3x4 mm
2 

 
N2XH‐J 5x2.5 mm

2 

 
 
 
 
 

 
m 1500 m 

2000 m 1200 

m 2000 m 500 

m 700 

 
1.3 Isporuka i polaganje bezhalogenih energetskih 

kablova koji zadržavaju funkcionalnost u slučaju 

požara u trajanju od 180 minuta na trasi koja je 

vatrootporna 90minuta. Konstrukcija ovih kablova 

je sa vatrootpornom barijerom, ispuna je bez 

halogenih elemenata, tako da ne mogu razvijati 

toksične dimove i gasove. Kablovi se polažu na 

vatrootpornom nosaču kablova u gradjevinskoj niši 

i manjim delom direktno na zid ili plafon, sa svim 

povezivanjima. 

 

NOSAČI KABLOVA I CEVI  
1.4 Nabaviti, isporučiti i postaviti perforirani nosač 

kablova tipa PNK, od toplo pocinkovanog lima , 

komplet sa priborom za nastavljanje, račvanje i 

vešanje, slededih dimenzija: 

 
100 mm  
200 mm  
300 mm  
400 mm 

 
Ukupno 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

m 80 

m 40 

m 50 

m 100 
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2 RAZVODNI ORMANI 

Opšti uslovi 

Razvodni orman mora biti napravljen od dva puta 

dekapiranog čeličnog lima, po obradi obojen pečenim 

lakom po želji Investitora. Orman mora biti sa vratima 

sa zaptivačem. Svi elementi za komandu i signalizaciju 

moraju biti pristupačni spolja bez otvatanja vrata. Svi 

elementi na ormanu i u ormanu moraju biti označeni 

natpisnim pločicama. Na vratima ormana postaviti 

upozoravajudu tablicu. 

 
Orman mora biti snabdeven sa bakarnim 

sabirnicama potrebnog preseka, izolatorima i 

stezaljkama. Šemiranje izvesti pomodu bakarnih 

provodnika sa zolacijom. Sve fleksibilne veze 

moraju biti izvedene finožičanim fleksibilnim 

provodnikom. Za sve dolazne i odlazne vodove 

predvideti potreban broj uvodnica kao i uvodnice 

za rezervne izvode. 

 
Orman mora biti izra|en kompletno u radionici 

saglasno odgovaraju}im tehničkim propisima. 
 

U razvodne ormane se ugrađuje rasklopno zaštitna 

oprema prekidne modi koja mora da odgovara 

naznačenim strujama kratkih spojeva. 

 
2.1. Isporuka i postavljanje glavnih razvodnih ormana. 

Ormani su metalni slobodnostojedi tipski testirani 

prema IEC 60439‐1, modularni, slični tipu Legrand 

XL³800. Izrađeni su u mehaničkoj zaštiti IP 40 , sa 

punim izbočenim metalnim vratima, bravom i 

ključem i kompletno opremljeni sa 

odgovarajućim nosačima opreme i pokrivnim 

maskama sa 1/4 obrta, izolatorskim potporama 

za sabirnice itd. Poseduju osobinu 

vatrootpornosti 750ºC prema IEC 60695-2-1 i 

pogodni su za ugradnju u javne objekte. 

 

Glavni razvodni orman nosi oznaku GRO-H. Orman je 

dimenzija 1120x1550x268mm (ŠxVxD). 

 
‐ 2 kom Tropolni kompaktni zaštitni prekidač sličan 

tipu Legrand DPX250ER, In=160A, Icu=25kA, sa 

termomagnetskom prekostrujnom zaštitnom 

jedinicom, kat. br. 25205 
 

‐ 6 kom Tropolni kompaktni zaštitni prekidač sličan 

tipu Legrand DPX125, In=40A, Icu=25kA, sa 

termomagnetskom prekostrujnom zaštitnom 

jedinicom, kat. br. 25038 
 

‐ 1 kom Tropolna rastavna sklopka slična tipu 

Legrand DX‐IS, In=40A, kat. br. 4347  
‐ 1 kom Četvoropolni modularni odvodnik 

prenapona sličan tipu Legrand, standardnog nivoa 

zaštite, klase II, UT=400V, Imax/In=15/5kA 

(8/20μs), kat. br. 3943 
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‐ 4 kom Jednopolni automatski osigurač sličan tipu 

Legrand DX, In=20A, C, Icu=10kA, kat. br. 606249 

 
‐ 3 kom Jednopolni automatski osigurač sličan tipu  
Legrand LR, In=6A, C, Icu=10kA, kat. br. 6371 

 
‐ 1 kom Jednopolni automatski osigurač sličan tipu 

Legrand DX, In=10A, C, Icu=10kA, kat. br. 606247 

 
‐ 16 kom Jednopolni automatski osigurač sličan 

tipu Legrand DX, In=16A, C, Icu=10kA, kat. br. 

606248 
 

‐ 3 kom Indikator prisustva faza za montažu na DIN 

šinu, zelene boje, Un=230V~, sličan tipu Legrand, 

kat. br. 604077 
 

‐ Bakarne sabirnice, redne stezaljke, potporni izolatori, 

provodnici za šemiranje, šeme, opomenske tablice, 

natpisne pločice, uvodnice i sav sitni montažni materijal. 

‐ 6 kom Četvoropolni instalacioni kontaktor sličan  
tipu Legrand, In=25A (AC1),Ui=230V~, kat. br. 4131 

 
‐ 1 kom. Povratni taster Ø22mm žute boje sličan 

tipu Legrand Osmoz, za ugradnju na vrata 

ormana, kat. br. 23704 
 

‐ 12 kom Signalna LED Ø22mm lampica zelene boje 

slična tipu Legrand Osmoz, Un=230V~, za ugradnju 

na vrata ormana, kat. br. 24142 
 

‐ Bakarne sabirnice, redne stezaljke, prefabrikovani potporni 

izolatori, provodnici za šemiranje, šeme, opomenske tablice, 

natpisne pločice, uvodnice i sav sitni montažni materijal.  
 kom 1 

Dogradnja opreme u ormaru GMRO‐prosirenje za   
2,2   buduci prikljucak. pausal 1 

 
Ukupno 2 
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3 INSTALACIONI MATERIJAL 

 
4.1. Isporuka i postavljanje instalacionog materijala u 

PVC kutijama u zidu i povezivanje. Instalacioni 

materijal je u zaštiti IP20. Sve prekidače postaviti 

na visini 1.5 m od poda, a priključnice na 0.3 m od 

poda ili prema podacima datim u grafičkoj 

dokumentaciji. Za tehnološke priključnice 

montažnu visinu usaglasiti prema uslovima iz 

tehnološkog projekta i zahteva prozvođača opreme 

koja se ugrađuje. Sva oprema je modularna slično 

tipu " LEGRAND" i sl. 

 

Prekidači:   

obični, 10 A, 250 V kom 30 

serijski, 10 A, 250 V kom 10 

naizmenični, 10 A, 250 V kom 5 

Priključnice:   
Priključnica "šuko", jednostruka 10/16A, 250 V   

 kom 20 

Priključnica "šuko", dvostruka 10/16A, 250 V kom 10 

Priključnica "šuko", trofazna /16A, 400V, kom 1 

 
Ukupno 3 

 
4 SVETILJKE 

 

Ovaj deo predmera i predračuna obuhvata: 

isporuku, montažu i povezivanje niže opisanih 

svetiljki uključujudi: 
 

isporuku i postavljanje kuke za vešanje ili 

odgovarajudih tip lova za pričvršdivanje svetiljke na 

tavanici ili zidu ‐ isporuka montaža i povezivanje 

pomodu stezaljki na ved izvedenu instalaciju 

svetiljke kako je to opisano u pojedinim pozicijama 

 

postavljanje u svetiljke sijalice, odnosno fluo cevi i 

startera, pranje, brisanje i nameštanje na svetiljke 

staklene ili plastične kugle, zvona ili poklopca, koji 

su sastavni deo svetiljke 
 

ispitivanje i stavljanje pod napon, zamenu svih 

sijalica, fluo cevi i startera koji ne budu ispravni u 

trenutku tehničkog prijema instalacije 
 

Detaljan opis svetiljki, izvora svetla i predspojnih 

uređaja dat je u prilogu proracuna ‐ Katalog svetiljki 
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4.1.  ‐ Svetiljka označena sa 1  kom 30 

Svetiljka za industrijsko osvetljenje sa 12 LED izvora  
svetlosti  pravougaonog  oblika  predviđena  za  

osvetljenje industrijskih postrojenja vedih visina sa  

elektronskim visoko frekventnim DALI predspojnim  

uređajem.   Neutralno   bela   boja svetlosti  

temperature 4000K, širokosnopna optika (WB ‐ 44 x  

42 °), HRO High‐rack Optic, maksimalne ukupne  

snage 118W.Svetlosna iskoristivost minimum 143  

lm / W, količina svetlosti koje daje svjetiljka 17.000  

lm. Indeks reprodukcije boje Ra80. Kudište svetiljke  

je  izrađeno  od  aluminijske  legure  livane  pod  

pritiskom i obojeno  elektrostatičkim postupkom,  

bojom u prahu. Protektor od termički ojačanog  

ravnog  stakla.  Rebra  za  hlađenje  se  nalazi  na  

gornjem dijelu svjetiljke. Vreme za koji svjetlosni  

fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 25.000 sati,  

vreme dok padne na 80% 50.000 sati. Maksimalno  

0,5 posto drajvera de biti neispravno poslije 5.000  

sati. Svetiljka ima masu od 15,200 kg.. Svetiljka ima  

mogudnost  montaže na senzor pokreta i senzor  

merenja  nivoa osvetljenosti Temperaturni opseg  

rada svetiljki je     

od ‐30 do +45 ° C.     

Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite  
IP65. Otpornost na udar IK07. Zaštita od strujnog  

udara je u klasi I. Svetiljka ima spoljni konektor.  

Svetiljka je predviđena za univerzalnu montažu i  

dolazi u kompletu sa Visilice dužine oko 4m.  

Svetiljka  se  isporučuje  u  kompletu  sa nosačem  

svetiljke  na  kojem  se  nalazi  mehanizam  za  

podešavanje nagiba  svjetiljke. Raspon nagiba  

svetiljke je od ‐45 do +45 stepeni u koracima od 15  

stepeni      

Svetiljka   tipa Philips   GentleSpace BY471P  

LED170S/840 PSD HRO WB GC WH,    

izvor svetlosti je uračunat u cenu    

SVETILJKA U GRAFIČKOJ DOKUMENTACIJI  

OZNAČENA 1      
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4.2 ‐ Svetiljka označena sa 2    kom 60 

 Ugradna  svetiljka  tipa  downlight  širokosnopne  

 optike  izrađena  u  LED  tehnologiji spoljašanjeg  

 prečnika  166mm, a prečnik izrezivanja je 150mm,  

 dok je dubina svetiljke 103mm . Kudište svetiljke je  

 od aluminijuma obojena u belu boju RAL9010, dok  

 je reflektor svetiljke od polikarbonata presvučenog  

 visoko  sjajnim  aluminijumojm  i  optički  blok  

 napravljen od polikarbonata.  Stepen  mehaničke  

 zaštite je IP44, otpornost na udar je IK02, strujna  

 klasa II. Efikasnost min 100lm / W, inicijalni fluks  

 svetiljke 1000lm, dok je maksimalna ukupna snaga  

 sistema 11W. Svetiljka treba da je usklađena sa  

 europskim direktivama koji vaze za proizvode, da  

 ima  CE  znak.  Svetiljka  treba  biti  usklađena  sa  

 europskim  standardom  o  sigurnom  i  pravilnom  

 radu, da ima ENEC oznaku      
 SVETILJKA  U  GRAFIČKOJ  DOKUMENTACIJI  

 OZNAČENA A1       

4.3 ‐ Svetiljka označena sa z1    kom 8 

 Nadgradna dekorativna svetiljka u kompeltu sa LED  

 izvorom svetlosti cilindričnog oblika predviđena i za  

 zidnu i plafonsku montažu Kudište svjetiljke je od  

 metala obojeno  u hrom boju,  optički blok od  

 visokokvalitetnog stakla. Stepen mehaničke zaštite  

 je IP44, dok je strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje  

 u kompletu sa LED izvorom svetlosti sa bojom  

 svetlosti 4000K, snage 10W. Svetiljka sa   
dekorativnim prekidačem ON/OFF.Perfektna za 

montažu horizontalno/verikalno. Svetiljka treba da 

je usklađena sa europskim direktivama koji vaze za 

proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba biti 

usklađena sa europskim standardom o sigurnom i 

pravilnom radu, da ima ENEC oznaku 
 

SVETILJKA U GRAFIČKOJ DOKUMENTACIJI  
OZNAČENA Z1 
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4.4   ‐ Svetiljka označena sa c2 kom 5 

Ugradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji, u  
plitkom kudištu, predviđena za opšte osvetljenje.  

Predviđena za česta uključivanja. Maksimalni nivo  

dimovanja je 1% .Kudište i reflektor svetiljke je od  

čelika,  dok  je  optika  svetiljke  napravljena  od  

Polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih  

LE  dioda. Proverena optika od  polikarbonata  

(Polycarbonate bowl/cover) treba da zadovoljavaju  

najnovije  standarde  za  rasvetu  prostorije.  UGR  

faktor koji određuje direktno blještanje treba biti  

manji od ili jednak 19, ili (0.38,0.38) SDCM <3.5.  

Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima  

od 4000K temperature boje, DALI elektronski balast  

uređajima i indeks reprodukcije boja> Ra80. Min  

efikasnost 117lm / W, ukupan fluks  sistema je   
3400lm. Ukupna maksimalna snaga je sistem 

29,05W. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 

90% od početne fluksa je 15.000 sati, dok je vreme 

dok padne na 80% od 30.000 sati. 

 

 
Maksimalno jedan posto drajvera de biti 

neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg 

rada svetiljki je od +10 до +40stepeni celzijusa. 

Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim 

standardom o sigurnom i pravilnom radu,da ima 

ENEC oznaku.. Svetiljka treba da je usklađena sa 

Evropskim direktivama koje važe za proizvode, da 

ima CE znak . Proizvođač svetiljki treba da radi u 

skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 

9001: 2008 Sistem upravljanja zaštitom životne 

sredine ISO 14001: 2004 sistem i zdravlje i sigurnost 

upravljanja na radu OOHSAS 18001: 2007 

standardu. Ponuđač treba da dostavi gore 

pomenute proizvođačke sertifikate.  
SVETILJKA U GRAFIČKOJ DOKUMENTACIJI  
OZNAČENA C2 



 

67 – 84 

 

 

 
4.5   ‐ Svetiljka označena sa 5  kom 35 

Protiv panična nadgradna svetiljka sa ugrađenim  
pretvaračem napona i sopstvenom AKU baterijom,  

sa  autonomijom  rada  od  1  časa.  U  svetiljci  je  

ugrađena fluo cev 1 x T16 8W, G5, 230V. Svetiljka je  

u  pripravnom spoju. Svetiljka  je opremljena  

elektronskom  predspojnom  spravom.  Kudište je  

izrađeno  od  samogasive  plastične  mase  (V2  

samogasivog   polikarbonata),   a   difuzor   od  

transparentne teško zapaljive plastične mase , u  

stepenu zaštite IP 40 i odgovarajudom nalepnicom  

“running man” ili "IZLAZ" na samolepljivoj foliji.  

Svetiljka je slicna tipu:   
AESTETICA (Buck) 1 x T16 8W. Željeni natpis ili 

oznaku potrebno odrediti pre porudžbine a u 

skladu sa PP projektom. 

 
 

Ukupno 3 

 
5 Uzemljenje i gromobran 

 

Isporuka materijala i izrada temeljnog uzemljivača 
polaganjem pocinkovane trake FeZn 25x4 mm u 

betonskoj traci od mršavog betona, ispod hidro 

izolacije, Pozicija podrazumeva i isporuku troslojnih 

ukrsnih komada JUS N. B4. 936 za spajanje traka. 

 
Sve komplet m 700,00 

 
Isporuka materijala i izrada izvoda ( iz temeljnog 

uzemljivača datog u poziciji 1 ) od pocinkovane 

trake FeZn 25x4 mm prosečne dužine 4 m, za 

merne spojeve. Pozicija podrazumeva i ukrsne 

komade JUS N. B4. 936 za spajanje traka. 
 
Kompletan izvod 

 
Isporuka materijala i izrada spoja 

pocinkovane trake FeZn 25x4 mm sa metanim 

nosedim stubovima, ostvaren varenjem.  
Sve komplet 

 
Isporuka materijala i izrada izvoda od 

pocinkovane trake FeZn 25x4 mm prosečne 

dužine 2m, Pozicija podrazumeva i ukrsne 

komade JUS N. B4. 936 za spajanje traka. 
 
Sve komplet 

 
GROMOBRAN 

 
Isporuka i montaža pocinkovane cevi fi 6/4" sa 

standardnim navojem dužine 6m. Cev se montira 

na unutrašnju stranu obodnog zida na krovu, tako 

da nadvišenje uređaja za rano startovanje bude 

najmanje 5m od najviše tačke objekta. 

 
 
 
 
 

 
 

kom 20,00 

kom 120,00 

kom 5,00 

 
Sve komplet kom 1,00 
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Isporuka i montaža na ved postavljeni stub, štapne 

hvataljke sa uređajem za rano startovanje, tipa 

SKYLANCE1, 60 mikrosekunde, u svemu prema JUS 

N.B4.810 
 
Sve komplet kom 1,00 

Isporuka i ugradnja brojača broja udara groma u   
hvataljku. Brojač se ugrađuje na jedan od spusteva.   

Sve komplet kom 1,00 

Isporuka i ugradnja natpisne tablice "OPASNO PO   
ŽIVOT" na stubu štapne hvataljke sa uređajem za   

rano startovanje.   

Sve komplet kom 1,00 

 
Isporuka i polaganje po krovu pocinkovane trake 

FeZn 20x3 mm na potporama s tiplom po betonskoj 

gredi krova na svaki 1m odstojanja, kao i 

povezivanje uređaja za rano strtovanje obujmicama 

za cev (JUS N.B4.915P) 
 
Sve komplet m 40,00 

Izrada spusnih vodova od pocinkovane trake FeZn  
20x3mm  po  vertikalnim  čeličnim  stubovima  do  

mernog   spoja,  prosečne dužine   16m.  (JUS  

N.B4.901č)   

Sve komplet kom 2,00 

Isporuka  ugradnja  kutije  sa  mernim  spojem  
(JUSN.B4.912A)   

Sve komplet kom 2,00 

Merenje otpora uzemljenja i pribavljanje atesta od  
nadležne organizacije, kako za uzemljivač tako i za  

gromobran.   

Sve komplet kpl 1,00 

 
Predaja investitoru tehničke dokumentacije 

proizvođača za štapnu hvataljku sa uređajem za 

rano startovanje:  
‐ Sertifikat proizvođača  
‐ Potvrda proizvođača o dužini životnog veka 

hvataljke  
sa uređajem za rano startovanje  
‐ Upustvo u pogledu ograničenja za montiranje 

štapne hvataljke  
‐ Upustvo za proveru efikasnosti ved ugrađene 

štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje 

 
‐ Garantni list proizvo|ača  
‐Upustvo o održavanju i periodičnim kontrolama 

 
Sve komplet kpl 1,00 

 
Ukupno 4 
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REKAPITULACIJA  
ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

 
Kablovi, cevi, regali ‐ Ukupno 1  

Razvodni orman ‐ Ukupno 2  
Instalacioni materijal ‐ Ukupno 3  
Svetiljke i gromobran ‐ Ukupno 4 

 

 
UKUPNO bez PDV‐a  
UKUPNO PDV  
ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO sa PDV‐om 

 
 

 
Ponuđač 



 

70 – 84 

 

1 

 

C.  PREDMER SA PREDRAČUNOM  
INSTALACIJE ZA GREJANJE I VENTILACIJU SPORTSKE HALE  

DEČIJEG ODMARALIŠTA GOLIJA NA ZLATIBORU 
 

C.1.  RADIJATORSKO GREJANJE 
 

1. Isporuka i ugradnja aluminijumskih radija 

tora. Radijatori se jednom skidaju radi 

krečenja zidova i ponovo montiraju na 
 predvidjeno  mesto.  Radijatori  su tipa    

 “Calidior” ili ekvivalentni tom tipu.     

 Cal 600 čl. 96 x = 

2. Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila sa    
 sa duplom regulacijom CALEFI ili slično .    

 R 1/2" kom 11 x = 

 

3. Ugradnja i ugradnja radijatorskih navijaka 

sa mogućnošću regulacije i zatvaranja 
 protoka vode.     

 R 1/2" kom. 11 x = 

4. Isporuka i ugradnja konzola za aluminijum     

 ske radijatore. 
kom. 40 x =   

5. Isporuka i ugradnja držača za aluminijum     

 ske radijatore. 
kom. 40 x =   

6. Isporuka i ugradnja distancera za aluminij     

 umske radijatore. 
kom. 11 x =   

 

7. Isporuka i ugradnja kosog regulacionog 

ventila sa priključcima za diferencijalni 

manometar, za regulisanje protoka vode.  
Proizvod “Herz” Austrija ili ekvivalentan tom 
tipu. Ugradjuju se na povratnim 
granama grejanja.     

tip 4117 M - 5/4 kom. 1 x = 

tip 4117 M - 1 kom. 1 x = 

 

8. Isporuka i ugradnja loptastih slavina sa  
holender priključkom.     

R 5/4” kom. 1 x = 

R 1” kom. 1 x = 

 

9. Isporuka i ugradnja slavina sa kapom i 

lancem za pražnjenje vode. 

UgraĎuju se na najnižim tačkama cevovo 

da. 
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R 1/2” 

 

10. Isporuka i ugradnja odzračnih slavinica na 

krajevima radijatora.  
R 1/2” 

 

11. Cevi crne, izradjene od čelika prema SRPS 

EN 10220 sledećih dimenzija : 

42,4 x 3,2 

33,7 x 2,9 

26,9 x 2,6 

21,3 x 2,6 

 
 
 

12. Potrošni materijal, lukovi, držači cevi , žica 

za zavarivanje, kiseonik, acetilen, firnajs, 

kudelja, elektrode, rozetne i dr. 50% od 
vrednosti cevi, od poz. 12.  
0,5 x 

 

13. Horizontalnu razvodnu mrežu, vertikalne 

vodove i radijatorske veze očistiti od rdje, 

dva puta minizirati i dva puta ofarbati 

radijatorskom lak farbom. 
 

 
14. Probijanje otvora u unutrašnjim preg radnim 

zidovima objekta i medjuspratnoj 

konstrukciji radi prolaza cevi razvodne 

mreže. Otvori se buše bušilicom.  
Na mestima prolaza oko cevi se postavlja 
talasati papir. 
paušalno 

2  
kom. 11 x = 
 
 

 

kom. 11 x = 
 
 

 

m. 45 x = 

m. 36 X = 
m. 28 X = 

m. 56 x = 
 
 
 
 
 
 
 

 

= 
 
 
 
 
 

 

m. 165 x = 
 
 
 
 
 
 
 

 

= 

 

Ukupno C.1 : 
 

 

C.2.  KALORIFERSKO GREJANJE 
 

1. Isporuka i ugradnja kalorifera sledećih kar-

akteristika : 

V = 2.200/1500 m³/h (dvobrzinski) 
n= 1350/1000 °/min 
-kapacitet grejanja  
Q1KAL = 19.500/15.500 W 
t1/t2 = 90/70°C  
tiz = 43,5/48,2°C tul 
= 15°C -kapacitet 
hlaĎenja Q T1KAL = 
5.300 W t1/t2 = 
7/12°C  
tiz = 19,9°C 

tul = 28°C 
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H = 3,0 m - visina postavljanja (od poda) 
L = 11/7,5 m – domet vazdušne struje Lb 
= 59/51 db. – na rastojanju 5,0 m. 
Priključak za vodu R 1“.  
Dimenzije: 526 x 526 x 600 ( sa ramom) 
Kalorifer radi samo sa recirkulacionim 
vazduhom i sa zadnje strane oko rama 
formirana se kutija od pocinkovanog plasti--
ficiranog lima (u boji kalorifera) u koju se sa 
donje strane uključuje kanal sa rešetkom za 
usis recirkulacionog vazduha. Kalorifer se 
ugradjuje uz glavni vertikalni metalni stub 
konstrukcije objekta za koji se pričvršćuje. 

 

Nosač kalorifera se izra Ďuje prema 
merama uzetim na mestu ugradnje i 
završno je ofarban plastificiranjem.  
Uz kalorifer se isporučuje :  
- usisnik racirkulacionog vazduha tip ARC  
- industrijska termostatska komanda 
BS-3-ST ( 1 kom. za dva kalorifera)    

Sve   kompletno   prema   ovom opisu   

isporučeno i ugradjeno.    

Proizvod „SABIANA“ Italija ili ekvavilentan   

tom tipu.    

tip „Janus 05“, Model 46 F23 kom. 4   x = 

 

2. Isporuka i ugradnja razdelnika/sabirača 

tople vode (za grane kalorifera i grejača u 

rekuperatoru) 

Ima četiri priključka 5/4” i jedan od 1” dovod 

2x2”. 
 

Ø109 x 600 mm kom. 2 x = 

 

3. Isporuka i ugradnja loptastih slavina sa  
holender priključkom.     

R 1” kom. 6 x = 

R 5/4” kom. 3 x = 

R 2” kom. 2 x = 

 

4. Isporuka i ugradnja kosog regulacionog 

ventila sa priključcima za diferencijalni 

manometar, za regulisanje protoka vode.  
Proizvod “Herz” Austrija ili ekvivalentan tom 
tipu. Ugradjuju se na povratnim 
granama grejanja.     

tip 4117 M - 1 kom. 4 x = 

tip 4117 M - 5/4 kom. 3 x = 

 

5. Isporuka i ugradnja slavina sa kapom i 

lancem za pražnjenje vode. 

UgraĎuju se na najnižim tačkama cevovo 

da. 
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R 1/2” 

 

6. Cevi crne, izradjene od čelika prema SRPS 

EN 10220 sledećih dimenzija : 

33,7 x 2,6 

42,4 x 2,6 

48,3 x 2,9 

60,3 x 2,9 

 

7. Potrošni materijal,  lukovi, držači  cevi 
 ,vešaljke cevi žica za zavarivanje, kiseo 
 nik,  acetilen,  firnajs,  kudelja,  elektrode, 
 rozetne i dr. 50% od vrednosti cevi, od 
 poz. 6.   

 0,5 x   
 

8 Isporuka i ugradnja automatskih odzračnih 

lončića. Ugradjuju se na kraju grana za 

kalorifere i grane za grejač u rekuperatoru. 
 

 

9. Čišćenje cevi (od razdelnika i sabirača do 
kalorifera i rekuperatora) od rĎe i 
prljavštine, dva puta miniziranje i izolacija 
horizointalne razvodne mreže termoizolaci 
jom sundjerastog tipa „Armafleks” debljine 
13 mm. sa parnom branom, sive boje. 
Sastave izolacije obraditi kvalitetnom 

trakom i u boji koja odgovara ovoj izolaciji.  
33,7 x 2,6 

42,4 x 2,6 

48,3 x 2,6 

60,3 x 2,9 
 

109 x 3,2 (razdelnik/sabirač) 

4  
kom 6 x = 
 
 

 

m 36 x = 

m 210 x = 

m 18 x = 

m 66 x = 
 
 
 
 
 
 

 

= 
 
 
 
 

 

kom. 6 x = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

m 36 x = 

m 210 x = 

m 18 x = 

m 66 x = 

m 2 x = 
 

 

Ukupno C.2. : 
 

 

C.3. VENTILACIJA 

 

1. Isporuka i ugradnja rekuperatora toplote :  
“ Niš ili ekvivalentan tom tipu. tip EVB AL-36 
V = 3.000 m³/h. 
Ventilatori N = 2 x 0,55 kW. 
Napon U= 380 V. 
U rekuperatoru su ugraĎeni standardni filtri za 
vazduh. 
Stepen efikasnosti cca 50% 
Rekuperator ima izmenjivač toplote. 
- zimi : topla voda 80/60°C  
- leti : hladna voda 7/12°C Priključak 

izmenjivača za vodu je 5/4“ 
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 Rekuperator  ima  kadicu  za  sakupljanje   

 kondenzata   sa   otvorom   za   odvod   

 kondenzata.    

 Uzimanje i izbacivanje vazduha je na bočnim   

 stranama rekuperatora.    

 Izmenjivač toplote je na desnoj strani rekupe-   

 ra tora.     

 /Pre  isporuke  proveriti  mesto  ugradnje  i   

 položaj priključaka/.    

 Na  priključcima  rekuperatora  ugraĎuju  se   

 elastične veze za vezu sa kanalima.   

 Dimenzije : 1.900 x 1.300 x 720 mm   

 Težina : 250 kg.    

 Proizvod „Nitehnoklima“ Niš ili ekvivalentan   

 tom tipu.     

 tip EVB AL-36 kom   1 x = 

2. Isporuka i ugradnja nosača za nošenje   
 rekuperatora.    

 Nosači se postavljaju na kraju hale u zoni   

 krovne rešetkaste konstrukcije.   

 Čelični nosači, kutija 100x100x4 mm duži   

 ne cca 5,0 m postavljaju se jednim krajem   

 preko horizontalnog nosača  rešetke  a   

 drugi kraj  se oslanja u spoljnjem  zidu   

 hale. Ovi nosači su na rastojanju u širini   

 rekuperatora cca 1200 mm i još jedan   

 nosač za platformu.    

 Poprečno se ovi nosači povezuju čeličnim   

 nosačima od kutije 60x60x3 mm (3 kom)   

 dužine cca 1400 + 750 mm.   

 (Težina rekuperatora cca 300 kg.)   

 Na delu ispred rekuperatora postavlja se   

 čelični rebrasti lim kao platforma 0,7x2,0 m   

 za prilaz i opsluživanje rekuperatora. Oko   

 platforme formira se ograda visine 1,0 m   

 od cevi.     

 Sve  kompletno  isporučeno  i  ugradjeno,   

 antikorozivnom i završnom bojom ofarba   

 no.  
kg.   590 x =    

 

3. Izrada i ugradnja spiro kanala sa fazonskim 

komadima, za razvod i povrat vazduha. 

 
Kanali i fazonski komadi su od pocinkovan 
og lima debljine 0,6 mm usvojeni prema 
katalogu „Soko“ Beograd ili ekvivalentni 
tom tipu. Spolja plastificirano, u boji po 
izboru nadzornog organa.  
Obračunava se po kg. sa uračunatim 

spojnicama kanala i vešaljkama (navojne 

šipke) i obujmice kanala izmedju ooslona 

ca kanala. Kanali se vode kroz rešetkastu 

krovnu konstrukciju sa rastojanjima od 5,0 
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m na kojoj su predvidjeni oslonci , kompet 

sa fazonskim komadima 
 

 

Ø150 – 400mm kg. 790 x = 

 

4. Izrada i ugradnja oslonaca kanala od 

čeličnog lima 4 mm (“flah” ). Oslonci su 

polukružnog oblika prema dimenziji spiro 

kanala i pričvršćuju se za rešetkasti nosač 

kroz koji kanal prolazi.  
kg 170 x = 

 

5. Izrada kanala od pocinkovanog 
plastificiranog lima za razvod i povrat 

vazduha /vertikalne deonice 180x140 i 
150x120 do rešetki za vazduh i kratka veza 

usis vazduha – izlaz vazduha kod 

rekuperatora /.  
Spojevi kanala se izvode pertlovanjem a 
deonice kanala se spajaju prirubnički ili 
MEC-profili.  
Se kompletno, ravni i fazonski delovi 
kanala, prirubnice, vezni elementi i držači 
kanala.  
Obračun po kg. lima a na težinu obračunatu 
prema svetlom preseku kana la dodaje se 
30%. 

d= 0,6 mm kg. 180 x = 

d= 0,75 mm kg. 65 x = 

6.   Izrada prelaznog komada od pocinkovan    
og lima d= 0,75 mm, spolja plastificiran u    

boji po izboru nadzornog organa. Sledeće    

dimenzije: 

kom 2 x = 400 na 550x550 

 

7. Izrada štucne od pocinkovanog lima d= 

0,75 mm, spolja plastificiran u boji po izboru 

nadzornog organa. UgraĎuje se u spoljnjem 

zidu radi ugradnje fiksnih rešetki za 

uzimanje/izbacivanje vazduha. Sledeće 
dimenzije:     

550x550 mm dužine L= 1,0 m kom 2 x = 

 

8. Isporuka i ugradnja visokoučinskog difu-

zora za ubacivanje vazduha u halu. 

V = 750 m³/h  
h = 7,0 m – udaljenost od poda  
w = 0,11 m – brzina vazd. na kraju dometa 
∆p = 70 Pa – 100% otvoren regulator 
LB = 48 dB – nivo buke  
Uz difuzor se isporučuje i regulaciona 

klapna za regulaciju protoka vazduha 
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ø250 mm.  
Proizvod “Klima oprema” Samobor ili 
ekvivalentan tom tipu.  
tip DHV-400 

 

9. Isporuka i ugradnja rešetki za vazduh sa 

fiksnim krilcima i sa regulatorom protoka 

vazduha. Krilca horizontalna po kraćoj 

strani.  
Proizvod “ Rading” Vraneši ili ekvivalentne 
tom tipu.  
Tip DR – FK vel. 280 x 150 mm 

Tip DR – FK vel. 360 x 180 mm 

 

10. Isporuka i ugradnja regulacione žaluzine 

(za rad sa elektromotornim pogonom) 

Proizvod “ Rading” Vraneši ili ekvivalentne 

tom tipu.  
550 x 550 mm  
450 x 450 mm 

 

11. Isporuka i ugradnja fiksne protiv kišne 

raešetke na mestu usisa i na mestu 

izbacivanja vazduha ( ispred rekuperatora) 

Proizvod “ Rading” Vraneši ili ekvivalentne  
tom tipu.  
550 x 550 mm 

 

12. Diferencijalni presostat za vazduh sa 

priborom : 

-regulaciono područje: 50 – 500 Pa 
(ugraĎuje se u rekuperatoru) 
tip DPV - 500 

 

13. Elektromotorni pogon žaluzina: 

(žaluzine oko rekuperatora). -

obrtni moment 5 Nm -

napajanje 24V / 50Hz  
tip FLM 24A 

 

14. Termostat za zaštitu od smrzavanja /za 

grejač u rekuperatoru/ 

-regulacioni opseg : -10 ... ..12°C 
-dužina kapilare : 6 m 
-tip reseta : automatski 

tip TMR-6/A 

 
15. Transformator 220/24 AC (100 VA) 

tip TR - 100 

 
16. Isporuka i ugradnja aksijalnih ventilatora 

za ventilaciju prostorije za dodatnu 

aktivnost : 

Krakteristike ventilatora 

7 
 
 

 

kom. 4 x = 
 
 
 
 
 
 
 

 

kom 4 x = 

kom 5 x = 
 
 
 
 
 

 

kom 2 x = 

kom 1 x = 
 
 
 
 
 
 

 

kom 2 x = 
 
 
 
 
 

 

kom. 2 x = 
 
 
 
 
 

 

kom. 3 x = 
 
 
 
 
 
 

 

kom. 1 x = 

kom. 1 x = 
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Vmax = 900 m³/h  
H = 50 Pa 
N = 60 W     

n = 1300°/min     

Lb = 53 dB     

ø350 mm – prečnik otvora     

Uz ventilator se isporučuje i prekidač za     

uključivanje/isključivanje.     

Jedan ventilator izbacuje vazduh a drugi     

ubacuje vazduh /kod el. povezivanja     

različiti smerovi okretanja/.     

Proizvod  "S&P"  Španija  ili  ekvivalentan     

tom tipu.     

tip HXM – 350 kom. 2 x = 

17.  Isporuka i ugradnja lebdeće žaluzine na     
spoljnjoj strani ventilatora (HXM – 350) za     

izbacivanje vazduha.     

Proizvod  "S&P"  Španija  ili  ekvivalentna     

tom tipu.     

tip PER-350 CN kom. 1 x = 

18.  Isporuka i ugradnja fiksne žaluzine na     
spoljnjoj strani ventilatora (HXM – 350) za     

usisavanje vazduha.     

Za otvor ø350 mm     

Proizvod  "S&P"  Španija  ili  ekvivalentan     

tom tipu. 
kom. 1 x =  

 

19. Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora 

kupatilskog tipa. 

Uz ventilator se isporučuje spoljnja lebdeća 
rešetka tip PER 160 i štucna od cevi PVC-
160 dužine L = 300 mm (ugradju je se u 
otvor u zidu)  
Karakteristike ventilatora: 
V = 180 m³/h 
H = 35 Pa 
N = 35 W 
U = 230 V  
Uključuje se prema potrebi.  
Proizvod  “S&P”  Španija  ili  ekvivalentan  
tom tipu.  
tip DECOR – 300 kom 2 x = 

 

20. Isporuka i ugradnja prestrujnih rešetki u 

vratima svlačionica. 

UgraĎuju se pri dnu vrata.  
Proizvod “ Rading” Vraneši ili ekvivalentne  
tom tipu.  
tip PR-1 vel. 640 x 90 kom 2 x = 

 

21. Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora 

pri vrhu hale u bočnim zidovima za povre 
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meno provetravanje gornje zone hale. 
Krakteristike ventilatora su :  
tip HXBR/4 - 450 
V = 3.250 m³/h H 
= 120 Pa  
n = 1370 °/min 
N = 380 W  
U = 220 V  
I = 2,0 A 
Lb = 64 dB  
Proizvod "S&P" Španija ili ekvivalentan 
tom tipu.  
Uz ventilator se isporučuje i prekidač za 
uključivanje/isključivanje.  

kom 2 x = 

 

22. Isporuka i ugradnja aluminijumske lebdeće 

rešetke na spoljnjoj strani aksijalnog 

ventilatora (poz. 25 ) 

Proizvod "S&P" Španija ili ekvivalentan 
tom tipu.         

tip PER-400 CN    kom 2 x = 

23.  Elektrokomandni  orman  opremljen sa    
elementima  za  napajanje  i  upravljanje    

radom ventilatora rekuperatora i    

automatike rekuperatora (sklopke,    

prekidači, releji, signalne lampice i dr.)  .    

Ožičen  i ispitan. Isporuka od strane ispo    

ručioca automatike.       

dimenzija 500 x 500 x 210 mm  kom 1 x = 

 

Ukupno C.3. : 
 

 

C. 4. KOTLARNICA 
 

 

1. Isporuka I ugradnja toplovodnog kotla na 

Pelet režima 90/70ᵒC kapaciteta 110 kw, 

ProizvoĎač CENTROMETAL ili slično, 

Komplet sa spremnikom 800 litara, 

gorionikom, elevatorom I pripadajućom 
 Automatikom.     

 Q= 110 kW kom. 1 x = 

2. Isporuka I ugradnja ekspanzione posude     
 Zpremine 200l proizvoĎača ELBI ili slično     

 V= 200l, kom. 1 x = 

3. Isporuka I ugradnja ventila sigurnosti sa     
 oprugom P otvaranja 3,5 bar     

 R 1” kom. 1 x = 



 

79 – 84 

 

10  
4. Isporuka i ugradnja četvorokrakog 

termostatskog ventila  
R 2” kom. 1 x = 

 

5. Isporuka i ugradnja prohromskog dimnjaka 

unutrašnjeg prečnika Ø 250mm komplet sa 

elementima za priključak, čišćenje, kondez i 

završnim elementom. ProizvoĎač SHIEDEL 

ili slično.  
L= 12m 

 

 

6. Isporuka i ugradnja izolacije dimnjače od 

mineralne vune d= 50mm u oblozi od Al. 

Lima 
 

 

7 Isporuka I ugradnja izolacije PLAMAFLEX 

d= 9mm razvodnih cevi u kotlarnici  
Ø60,3mm  
Ø42,4mm 

 

 

8. Cevi crne, bezšavne, izvedene prema 

SRPS EN 10220  
60,3 x 2,9 

 

9. Potrošni  materijal,  lukovi,  držači  cevi,  
kiseonik, acetilen, i dr. uzima se 50% od 
vrednosti cevi (od poz. 8).  
0,5 x 

 

10. Isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpi za 

kalorifersko, radijatorsko grejanja, grejač 

rekuperatora, sanitarnu vodu i zaštitu 
hladnog kraja  
GRUNDFOS 32/80  
GRUNDFOS 32/60  
GRUNDFOS 25/60 

HST 50-4S 
 

 

11. Isporuka I ugradnja dimnjače od crnog 

čeličnog lima d= 200mm 

L= 2m 
 

 

12. Isporuka  i  ugradnja  ravnog  zapornog  
ventila na priklju čku na razdelniku i sabira 
ču u kotlarnici i oko pumpe. 
DN50, NP6 

 

13. Isporuka i ugradnja slavina sa kapom i 

lancem za pražnjenje vode. Ugradjuju se 

iznad ventila razdelnika i sabirača u 

 
 
 
 
 
 
 

 

kom. 1 x = 
 
 
 
 

 

M2 3 x = 
 
 

 

m. 10 X = 

m. 25 x = 
 
 
 

 

m. 12 x = 
 
 
 
 

 

= 
 
 
 
 
 

 

kom. 2 X = 
Kom 2 X = 
Kom 1 X = 

Kom 1 x = 
 
 
 
 

 

M 2 x = 
 
 
 
 

 

kom 5 x = 
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kotlarnici.     

R 1/2", NP6 kom. 3 x = 

14.  Isporuka i ugradnja okruglog termometra     
ø80 mm. Ugradjuje se na povratnoj grani     

iznad sabirača/.     

0 - 120°C kom. 4 x = 

15.  Isporuka I ugradnja sigurnosne kotlovske     
grupe ( ventil sigurnosti, termomanometar     

I automatsko odzračno lonče) 
kom 1 x =  

 

Ukupno C.4.1 : 

 

C. 5.   MAŠINSKI RADOVI - SANITARNA VODA 
 

1. Isporuka I ugradnja bojlera za pripremu 

sanitarne vode zapremine V= 300l 

proizvod STEB 300 CENTROMETAL ili 

slično.  
kom 1 x = 

 

2. Isporuka I ugradnja sigurnosnog seta 

komplet sa ekspanzionom posudom 

zapremine V= 8 lit .  
kom. 1 x = 

 

3. Termoizolacija sundjerastog tipa za 

izolaciju polietilenskih cevovoda tople i 

recirkulacione vode (DN25 i DN20) u 

kotlarnici.  
m 20 x = 

 

Ukupno C.4.2. : 

 

C. 5. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 

 
1. Pripremno-završni radovi 

-pripremni radovi, -

obeležavanja,  
-proba na hladno instalacije grejanja 
p=6 b. 
-proba na hladno toplovoda, p=16 b., 
-proba na toplo, 
-regulacija grejanja i ventilacije sa izra 
dom zapisnika o izvršenoj regulaciji, 
-primopredaja.  

Uzima se 4% od predhodnih radova  

bez poz. 4.3.  

0,04 x 4.663.570 = 

 Ukupno C.5. :  
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MAŠINSKE INSTALACIJE  
R E K A P I T U L A C I J A 

 

 

1. Radijatorsko grejanje Ukupno C.1. 

2. Kalorifersko grejanje Ukupno C.2. : 

3. Ventilacija Ukupno C.3. 

4. Kotlarnica Ukupno C.4. : 

5. Mašinski radovi-Sanitarna voda Ukupno C.5. : 

6. Pripremno-završni radovi Ukupno C.6. : 
 

 

UKUPNO : 

 

PDV : 
 

 

UKUPNO SA PDV-om : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PonuĎač: 

 

. 
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ХИДРАНТСКА МРЕЖА + ПП 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 
 

 

1 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

1.1. Ручни искпп рпва, у земљи 3. категприје, за ппстављаое хидрантске мреже. Искпп 
извести према прпјекту и датим кптама. Бпчне стране правилнп пдсећи, а днп 
нивелисати. У цену искппа улазе и разупираоа и пбезбеђеое рпва. Искппану земљу 
пдбацити пд рпва. Пп завршеним радпвима земљу насути и набити у слпјевима. 
Вишак земље превести кплицима, насути и нивелисати терен. Обрачун пп м3 земље, 
меренп ураслп. 

м
3
 – 6 цена / јм ‐ цена – 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  
 

 

2 – МОНТЕРСКИ РАДОВИ 
 

2.1. Набавка и мпнтажа ппцинкпваних впдпвпдних цеви, пречника 2“, заједнп са 
фитингпм и материјалпм за спајаое. Штемпваоа за уградоу и прплаз цеви извршити 
пажљивп, шут изнети и пдвести на градску деппнију. Обрачун пп м1 цеви. 

М
1
 – 55 цена / јм – цена – 

2.2. Набавка и мпнтажа зидних прптивппжарних хидраната, цеп кпмплет са вентилпм,  

сппјкпм, тревира цревпм пд 15м дужине, млазницпм, вратима и пквирпм. Све пбпјенп и 
заштићенп. Штемпваоа за уградоу извршити пажљивп, шут изнети и пдвести на градску 
деппнију. Обрачун пп кпм.  

кпм – 3 цена / јм – цена – 

2.3 Испитиваое хидрантске мреже на прпбни притисак, већи за 3 бара пд раднпг,  

пднпснп минималнп 10 бара. Ппставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију 
впдпм, испустити ваздух и ппстићи прпбни притисак. Акп притисак ппадне, прпнаћи 
местп квара, птклпнити и ппнпвп ставити инсталацију ппд испитни притисак. Испитиваое 
вршити уз пбавезнп присуствп надзпрнпг пргана и пвлашћенпг лица и п тпме сачинити 
ппсебан записник. Обрачун паушалнп.  

паушалнп цена – 

2.4.  Дезинфекција  и  испираое  ппстављене хидрантске  мреже,  према  техничким  

прпписима. Пре пуштаоа мреже у експлпатацију пбавезнп тражити атест Санитарне 
службе за исправнпст впде. Обрачун паушалнп. 

паушалнп цена –  

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
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3 – ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ 
 

3.1. Набавка и мпнтажа ручних ПП апарата тип С‐9А. Обрачун пп кпмаду ппстављенп 
на зид са свпм неппхпднпм ппремпм за причвршћивое за зид. 

кпм – 4 цена / јм – цена – 

3.2. Набавка и мпнтажа ручних ПП апарата тип ЦО2‐5. Обрачун пп кпмаду ппстављенп 
на зид са свпм неппхпднпм ппремпм за причвршћивое за зид. 

кпм – 2 цена / јм – цена –  

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 
 
 
 
 

ХИДРАНТСКА МРЕЖА + ПП 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
 

 

1 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

2 – МОНТЕРСКИ РАДОВИ 
 

3 – ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ 
 

УКУПНО 
 

ПДВ 20% 
 

УКУПНО ДИНАРА СА ПДВ‐ом 
 
 
 
 

 

Ппнуђач 
 

 

_____________________________ 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА 
 

СПОРТСКА ХАЛА ГОЛИЈА 
 
 

 

без ПДВ‐а са ПДВ‐пм  

1 – АРХИТЕКТОСНКО ‐ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

2 – ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

3 – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

4 – МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

5 – ХИДРАНТСКА МРЕЖА И ПП АПАРАТИ 
 
 
 
 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ‐а 
 

ПДВ 20% 
 

УКУПНО ДИНАРА СА ПДВ‐ом 
 
 
 
 
 
 
 

Ппнуђач 
 

 

_____________________________ 


