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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
Гласник РС“  бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-186/2017 од 
03.05.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку од 03.05.2017. године 
припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку радова на санацији објекта Дома културе у 

Жеднику – II фаза 

ЈН К 16/17  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 

 

II 

ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНA И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. 

 

4 

III ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 4 

 

IV 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

5 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 10 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 11 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 23 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 32 

IX ПРЕДМЕР РАДОВА 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији објекта Дома културе 
у Жеднику – II фаза, ЈН К 16/17 

 

3/105

I     ОПШТИ ПОДАЦИ О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1) Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке број ЈН К 16/17 су радови на санацији објекта Дома 
културе у Жеднику – II фаза 

 

Шифра из ОРН: Грађевински радови - 45000000 

 

2) Контакт 
 

E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs  

Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова 

 

3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И УВИД У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 
1. Врста радова 

Радови на санацији објекта Дома културе у Жеднику – II фаза 

 
2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у 
Предмеру који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу 
материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити. 

 
3. Рок за извођење радова        

 Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 
60 (шездесет) дана од увођења извођача у посао. 

 
4. Место извођења радова  

Дом културе у Жеднику. 
 

 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Због техничких разлога техничку документацију и планове није могуће 
објавити. Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид у техничку 
документацију. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у 
следећој табели, и то: 
 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

тач. 1) ЗЈН); 

 

 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
 

2. 

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

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања 
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

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

Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

3. 

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

75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
 

Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

4. 

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

Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број 2 у 
поглављу VI ове конкурсне документације. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 
дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
1. Потврда о реализацији раније 
закључених уговора, Образац број 7 у 
поглављу VI ове конкурсне 
документације 
2. Фотокопија уговора 
3. Фотокопија прве стране окончане 
ситуације и стране на којој се види 
рекапитулација свих радова 
4. Фотокопија сертификата ИСО 9001, 
ИСО 14001 и ИСО 50001 

 

 

 

Да је понуђач од 01.01.2012. године до 
дана објављивања позива,  извршио 
радове санације, адаптације или 
реконструкције на  стамбено пословним 
објектима или објектима културних 
добара у укупној вредности од најмање 
16.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Да понуђач има важећи сертификат 
ИСО 9001, ИСО 14001 и ИСО 50001. 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
1. Фотокопија очитане саобраћајне 
дозволе за моторна возила са 
фотокопијама полисе осигурања или 
уговор о лизингу, закупу или други 
доказ којим је могуће утврдити право 
власништва или право располагања 
(Напомена: уколико се приложи 
уговор о закупу треба да се односи на 
временски период најмање до 
31.12.2017. године). 
 
2. Извод из књиговодствене картице 
или фотокопија књиговодствене 
картице, тражена опрема да се обележи 
маркером. 

 

 

 

Да поседује у свом власништву, 
лизингу или закупу минимум: 
 
- камион кипер минималне носивости 
10т 
- 2 доставна возила минималне 
носивости 1,5т 
- цевна или портална (рамовска) скела 
минимум 300 м2 
 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
1.За лица која су у радном односу код 
понуђача:  
Уговор о раду или доказ о пријави на 
осигурање за запослене, фотокопију М 
обрасца Фонда ПИО (пријаве на 
осигурање) или ако лице није у радном 
односу: уговор о радном ангажовању (у 
складу са Законом о раду) 
(Напомена: уколико у уговору или М 
обрасцу није прецизирано радно место 

 

 

 

Да има у радном односу или 
ангажовано другим Уговором у складу 
са Законом о раду минимум тринаест 
(13) лица од тога минимум: 
 
- 1 (један) дипл.грађ. инж. са важећом 
лиценцом   410 
- 1 (један) дипл.ел. инж. са важећом 
лиценцом      450 
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- 1 (један) дипл.маш. инж. са важећом 
лиценцом   430 
- 3 лица распоређена на молерско 
фарбарским пословима 
- 1 лице распоређено на пословима 
инсталација водовода и канализације 
- 1 лице распоређено на пословима 
електро инсталација 
- 3 лица распоређена на керамичарским 
пословима 
- 2 лица распоређена на зидарским 
пословима 

на којем је лице распоређено потребно 
је да понуђач достави доказ из кога се 
несумњиво може утврдити да је лице 
распоређено на тражене послове. 
 
2.За лиценцираног инжењера се 
доставља и:  
копија лиценце и одговарајући доказ о 
року важења лиценце (потврда о року 
важења лиценце издата од Инжењерске 
коморе Србије из које се види да је 
лиценца важећа на дан подношења 
понуде) 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
� Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује  достављањем 
наведених ДОКАЗА у табеларном приказу, а под редним бројем 4. 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2 у поглављу VI ове конкурсне 

документације). 
 

� Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 
1., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем наведених 
ДОКАЗА у табеларном приказу.    
 

� Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1), 2) и 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 3 у 

поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

� Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. И у 
том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 2 у поглављу VI ове 

конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

� 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. 
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати 
од стране надлежних органа те државе. 
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V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће 
се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 

са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
важења понуде.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 
један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац 
ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине: 

• Образац број 1 – Образац понуде  

• Образац број 2 – Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

• Образац број 3 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

• Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде 

• Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 6 – Структура цене са упуством како да се попуни 

• Образац број 7 – Потврда о раније извршеним уговорима 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на 
санацији објекта Дома културе у Жеднику – II фаза, ЈН К 16/17 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

  

Понуђач је уписан у регистар понуђача: ДА / НЕ 

(заокружити) 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 

 



Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији објекта Дома културе 
у Жеднику – II фаза, ЈН К 16/17 

 

13/105

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ЖЕДНИКУ – II 

ФАЗА 

Укупна цена без ПДВ-а   

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок и начин плаћања 

 

- По привременим месечним ситуацијама 
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде, 
потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 
дана од дана пријема оверених ситуација од стране 
Наручио, 

- Остатак у износу од минимум 10% вредности 
укупно уговорене цене по окончаној ситуацији сачињеној 
на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде потписаним од стране 
стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације од стране наручиоца, доставе 
потписаног записника о примопредаји објекта и коначног 
обрачуна. 

 

Рок важења понуде 

 

 

                    _____ дана од дана отварања понуда 

                      (не може бити краћи од 30 дана) 

Рок извођења радова: 

 

У року од ______ дана од дана увођења извођача у посао. 
Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања 
грађевинског дневника и потписивањем прве стране 

__________________________________________________ 

(Не може бити дужи од 60 дана) 

Гарантни рок: 24 месеца рачунајући од дана сачињавања записника о 
примопредаји радова. 

 

Стопа ПДВ:  

 

 

_____ % 

 

Напомена: 
- Понуду сачинити према предмеру радова који је предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и 
оверава печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла), 

- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
- У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући  
део, обрасца копирати у довољном броју примерка, 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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(ОБРАЗАЦ  2) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству понуђача 
_________________________________ из _________________________ улица 
______________________ бр. ___,  дајем следећу 
         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при 
састављању понуде за јавну набавку радова на санацији објекта Дома културе у 
Жеднику II - фаза, број ЈН К 16/17, поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

 

Напомена: 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом,  
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(ОБРАЗАЦ  3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству подизвођача 
_________________________________ из _________________________ улица 
______________________ бр. ___,  дајем следећу 
         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при 
састављању понуде за јавну набавку радова на санацији објекта Дома културе у 
Жеднику II - фаза, број ЈН К 16/17, поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ  4) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 



Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији објекта Дома културе 
у Жеднику – II фаза, ЈН К 16/17 

 

19/105

 

(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова на санацији објекта Дома културе у Жеднику II - фаза, 
број ЈН К 16/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

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

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

 

 

Врста радова и добра 
Набавка радова 

 

Врста трошка 
Учешће у укупној цени (у 

динарима) 
Учешће у укупној цени   (%) 

Набавна цена материјала са 
транспортом без ПДВ-а 

  

Цена  радова без ПДВ-а   

СВЕГА без ПДВ-а:  100% 

ПДВ:  

 

УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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У П У Т С Т В О  

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа 
конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање. 

 

 2. Образац Структура цене садржи: 

     Врсту трошкова исказане у динарима и процентуално. 

 

3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део 
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 

 

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима са и без ПДВ-а. 

 

5. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима 
(али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком 
средству сличних карактеристика. 

 

6. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно 
доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца:_________________________________________________ 

Седиште наручиоца:___________________________________________ 

Матични број:______________________ 

ПИБ:___________________ 

 

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

 

Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив, седиште извођача радова/понуђача) за потребе 
наручиоца_______________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 
1) _________________________________________________________________ 

                                                               (навести врсту радова),  

 

 

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-
а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

Датум почетка радова:______________ 

Датум завршетка радова:____________ 

Навести у ком облику је изводио радове: __________________ (извођач, подизвођач, 
члан групе понуђача) 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се 
не може употребити. 

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: 
_________________. 

 

                                                                                             Потпис овлашћеног лица 

____________________________ 

МП 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду. 

Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да 

садржи све податке из овог обрасца. 
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 VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА 

КУЛТУРЕ У ЖЕДНИКУ – II ФАЗА, ЈН К 16/17 

 

Закључен између: 

 
1. Града Суботице, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 

100444843, матични број: 08070695, као наручиоца радова (у даљем тексту: 
Наручилац) коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, 
мастер правник, с једне стране и  

 
2. ________________________________________________, са седиштем 

у_______________________, улица _____________________________ број ___, 
ПИБ: _______________, матични број: ___________________, рачун 
број:_____________________________код____________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач 
радова), са друге стране 

 
 

________________________________              __________________________________     
________________________________                         __________________________________ 
________________________________           __________________________________     
________________________________                         __________________________________ 
________________________________                         __________________________________  
 (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1.  
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 
гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), објавио Позив за подношење понуда у отвореном 
поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења радова на санацији Дома 
културе у Жеднику – II фаза, ЈН К 16/17, на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца,  
 - да је Извођач доставио понуду број _______________ од __.__.2017. године која je 
код Наручиоца заведена под бројем IV-404-186/2017-* дана ***.***.2017. године и која у 
потпуности испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације,  
 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора бр. ************ од **.**.2017. године, којом је уговор о јавној 
набавци доделио Извођачу, 
 - Техничка спецификаија Наручиоца, Понуда Извођача и Предмер радова се налазе 
у прилогу овог Уговора и чине његов саставни део.  
 

Члан 2.  
 Предмет овог уговора је извођење радова на санацији Дома културе у Жеднику – II 
фаза, у свему према техничкој спецификацији – предмеру радова, другим важећим 
прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова, 
који су предмет овог уговора. 
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Члан 3. 
 Вредност уговорених радова из члана 2. овога уговора износи: 

 
 __________________ динара   без ПДВ 
 __________________ динара    ПДВ 

       ========================================= 
  Укупно:  __________________ динара   са ПДВ 
(Словима: ___________________________________________________ динара и ____/100) а 
све према понуди бр.  _________________ од  ___.____.______. године, која је саставни део 
овога уговора.  
 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената по основу којих је одређена. 
 Цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 
зависне трошкове Извођача: вредност материјала, радне снаге, механизације, средства за 
рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и 
обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 
грађевинске механизације, гаранције, осигурање, све привремене радове потребне за 
извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и 
демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља 
на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, 
градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и 
организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и 
који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. 
Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко 
градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији. 
   

Члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун 
Извођача број _____________________________ код Банке 
_____________________________ на  следећи начин: 
 - по привременим месечним ситуацијама сачињеним на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране 
стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране 
Наручиоца,  
 - остатак у износу од минимум 10% вредности укупно уговорене цене по окончаној 
ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног записника о примопредаји 
објекта и коначног обрачуна. 
 Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити наручиоцу по 
сачињавању записника о примопредаји радова и коначног обрачуна. 

Извођач испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 
1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, 
Управа за трезор. 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Раздео 04, глава 
04, глава 08, програм 13, шифра пројекта 1201-П6, функција 820, економска класификација 
511394. 

Порески  дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату 
вредност („Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 
93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15).  

Извођач испоставља ситуације без исказаног ПДВ-а. 
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 Количине и квалитет извршених послова Извођача контролисаће и пратиће 
Надзорни орган у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других 
докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене реализације Уговора 
као и испостављања ситуација. 
  

Члан 5. 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

Члан 6. 
 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ дана рачунајући 
од дана увођења у посао. 
 Извођач се сматра уведеним у посао уписом у грађевински дневник. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што 
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача да предузме потребне мере којима се 
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 
грађења. 

 

Члан 7. 
Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме 

је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи 
радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 
рокова, сматрају се нарочито: 

1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере предвиђене актима надлежних органа; 
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 
4) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није 

знао нити је могао знати да се морују извести. 
 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  
року од 8 дана од дана када је Извођач  затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу 
рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено 
упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење 
изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за 
завршетак радова. 
 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси 
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 
истека коначног рока за завршетак радова.  
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу 
са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. 
Закона. 
            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 8. 
Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене 
вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења, а највише до 10% укупно уговорене 
вреднсти без ПДВ-а. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 10% од 
укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем испоставњене фактуре. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео какву штету, може захтевати од Извођача и потпуну накнаду штете, независно од 
уговорене казне и заједно са њом. 
 

Члан 9. 
Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу 
радова,  као и : 

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању  
                         одговорног  Извођача радова;     

- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу 
са важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене 
радове по овом Уговору; 

- преда Наручиоцу оверени динамички план на који даје сагласност 
Наручилац; 

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, 
странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих 
материјала и слично, тако да Наручилац  буде ослобођен свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа 
о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за време 
укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручилоцу; 

-  да обезбеди довољну стручну радну снагу на градилишту и благовремену    
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором 
преузетих радова; 

- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и  

                         квалитета употребљеног материјала; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова  

датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од 
конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 
поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, 
опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у 
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни 
материјал, који је настао као последица извођења предметних радова; 

- сноси транспортне трошкове; 



Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији објекта Дома културе 
у Жеднику – II фаза, ЈН К 16/17 

 

27/105

- да о свом трошку отклони све штете које нанесе  
- у року од 8 календарских дана од дана пријаве градилишта осигура радове, 

материјал и опрему  од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, 
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико  
се утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим 
да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора 
да приступи у року од 5 дана; 

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног  
материјала, инсталација и опреме; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио  
           радове и да је спреман за њихову примопредају 

 
 Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите 
на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и то 
за све време припреме и извођења радова.  
 Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 
проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом  
уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о свом 
трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца. 
 

Члан 10. 
 Наручилац се обавезује да: 

- изврши обезбеђење плаћања по члану 3. и 4. овог  Уговора;  
- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних    

органа; 
- даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача; 
- именује надзорни орган; 
- уведе Извођача у посао; 

            Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће вршити стручни надзор 
уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопију лиценце и контакт телефон 
надзорног органа.  
 
            Стручним надзором се обезбеђује: 

- контрола да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и 
техничкој документацији на основу које је извршена пријава почетка 
радова, 

- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену 
прописа, стандарда и техничких норматива, те контролу количина 
према пројектној документацији, 

- провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести), 
- контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће 

благовремено обавештавати Наручиоца, 
- давање упутстава Извођачу радова, 
- сарадња са пројектантом ради решавања  технолошких и 

организационих решења за извођење радова и решавање других питања 
која се појаве у току извођења радова. 
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Члан 11. 
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински  

дневник. 
Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима  

надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене 
примедбе и то на сопствени трошак. 
 

Члан 12. 
Извођач је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 

ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу 
полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења 
радова. 

Извођач је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности 
за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, 
са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 
прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је дужан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 

 

Члан 13. 
Извођач гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 
њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 
уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 24 месеца и рачуна се од датума 
сачињавања записника о примопредаји радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и 
материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од дана потписивања 
записника о примопредаји радова, с тим што је Извођач дужан да сву документацију о 
гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда 
Наручиоцу радова. 

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току 
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у 
погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од 
стране Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од Извођача  захтева 
накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње 
материјала неодговарајућег квалитета. 
 

Члан 14. 
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте 

који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 
акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 
 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
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 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача  да поруши изведене радове и да их о 
свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним 
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да 
ангажује друго лице на терет Извођача. 
 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом 
којим се уређује планирање и изградња.  
 Извођач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 
 

Члан 15. 
 Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се коначним 
обрачуном на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишкова радова, члан 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу /Службени лист СФРЈ 
18/77) Извођач је дужан да застане са извођењем вишка радова и писано (уписом у 
грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца и Наручиоца. 

По добијању писане сагласности (уписом у грађевиснки дневник од стране 
стручног надзора Наручиоца) Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност 
вишкова радова не прелази 10% од укупно уговореног износа. 

Извођење вишкова  радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
На обрачун евентуалних вишкова и мањкова радова количина примениће се 

јединичне цене из уговора, о чему ће се сачинити анекс уговора.  

  
Члан 16. 

 Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а 
дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка 
радова. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те 
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони 
у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог 
лица на терет Извођача. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити 
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача примити на 
коришћење изведене радове. 
 

Члан 17. 
 Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји 
изведених радова преда оригиналну банкарску гаранцију за отклањање недостатака  у 
гарантном року, безусловну, неопозиву и плативу на први позив без приговора и то у 
износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важности најмање 30 дана дужим 
од уговореног гарантног рока. 

Уколико Извођач у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу гаранцију из 
претходног става Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Банкарска гаранција треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 
ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа 
за трезор. 
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Члан 18. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач 

касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном 
у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 
(петнаест) календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-
техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 
његову реализацију. 
 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 
 Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и 
доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува 
од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно 
изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова 
и надзорног органа. 
 

Члан 19. 
Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 

промене, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова 
из поступка јавне набавке, која наступи током важења говора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим 
променама које могу утицати на реализацију овог Уговора. 

 
Члан 20. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебнеузансе 
о грађењу, као и других позитивних законских порписа из ове области. 

 

Члан 21.        
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, 

сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015). 

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне 
током важења Уговора. 

 

Члан 22. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно.  
У случају немогућности споразумног решења спорних питања уговара се 

надлежност Суда у Суботици. 
 

Члан 23. 
Уговор је сачињен у осам истоветних примерака од којих Наручилац задржава  

шест примерака, а Извођач два примерка. 
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Члан 24. 
 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.  

 
Члан 25. 

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

НАРУЧИЛАЦ:  ИЗВОЂАЧ: 
    

                                    ,директор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  

      САЧИЊЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на 
српском језику. У случају да је неки документ издат на неком другом језику, 
понуђач је дужан да приложи оверени превод на српском језику, од стране судског 
тумача. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

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

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: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг 
слободе 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на санацији објекта 

Дома културе у Жеднику – II фаза – ЈН К 16/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском 
услужном центру, пријемно место 16. или 17.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по 
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено. 
    Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном 
документацијом. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у 
име подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. 
Уколико постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало 
понуду.  

 
Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан: 

• Образац број 1 – Образац понуде 

• Образац број 2 – Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача 

• Образац број 3 – Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача 

                                         (у случају да има подизвођача) 
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• Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 

• Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 6 – Структура цене  

• Образац 7 – Потврда о раније извршеним уговорима 

• Модел уговора  

• Предмер радова  

• Докази за обавезне услове 

• Докази за додатне услове 

• Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

• Писмо о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла  

• Писмо о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном 
року  

• Споразум за представника групе понуђача (у  случају да понуду подноси 
група понуђача)  

 
3. ПАРТИЈЕ  

 
Предметна набавка није обликована по партијама. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град 
Суботица, Градоначелник, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: 

 ,,Измена понуде за јавну набавку радова на санацији Дома културе у 
Жеднику – II фаза – ЈН К 16/17 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова на санацији Дома културе у 

Жеднику – II фаза – ЈН К 16/17- НЕ ОТВАРАТИ” или 
“Опозив понуде за јавну набавку радова на санацији Дома културе у 

Жеднику – II фаза – ЈН К 16/17 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на санацији Дома 

културе у Жеднику – II фаза – ЈН К 16/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

мења своју понуду. 
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6. 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 Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у 
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 
1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 

• 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 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 

су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

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. 
 

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

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
По привременим месечним ситуацијама сачињеним на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од 
стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од 
стране Наручиоца,  

Остатак у износу од минимум 10% вредности укупно уговорене цене по 
окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у 
року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца, доставе 
потписаног записника о примопредаји објекта и коначног обрачуна. 
  Извођач испоставља ситуације без исказаног ПДВ-а, сходно члану 9. и 10. 
Закона о порезу на додату вредност (“Службени гласник Републике Србије” број 
84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/07, 108/13, 68/14 – др. Закон 142/14).” 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова. 
Извођач радова испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг 

слободе 1, ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, 
Народна банка Србије, Управа за трезор.                

 
9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова 
Рок за извођење радова је најдуже 60 дана од дана увођења Извођача у 

посао. Извођач се сматра уведеним уписом у грађевински дневник. 
 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату 

вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

у складу са чланом 92. Закона. 
Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

 11.1.  банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од 
минимум 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења од најмање три 
дана дужим од рока важења понуде. Гаранција мора бити неопозива, 
безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције морају бити у 
потпуности усаглашени са конкурсном документацијом. Гаранција треба да 
гласи на Наручиоца. Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду 
уколико понуђач након истека рока за подношење понуда мења или повуче 
своју понуду, уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен на потпис 
и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро 
извршеље посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима 
са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем; 
 
11.2. оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције 
за добро извршење посла у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без 
ПДВ-а, насловљено на Наручиоца; 

 
 

11.3. оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције 
за отклањање грешака у гарантном року у укупној висини од 10% укупно 
понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца. 

 
Изабрани понуђач доставља : 
 

11.4. Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
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важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. 

 
11.5. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року – Извођач 
се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке, преда Наручиоцу 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року издату у висини од 
10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 
десет дана дужим од гарантног рока. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање. 
 

13. 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 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈН К 
16/17”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град 
Суботица, Градска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путем електронске 
поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на email: javnenabavke@subotica.rs радним 
даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, 
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на е-
mail: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена 
наручиоца, то јест након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код 
наручиоца следећег радног дана. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs   у 
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данима када наручилац не ради, (викендом или у данима државног 
празника)  примљени захтев ће се евидентирати првог  радног дана у току трајања 
радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. ЗЈН, и то: 

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна 
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 

у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  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.  

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем 
електронске поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току 
трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени 
захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем 
електронске поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након 
истека радног времена наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће 
се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева. 

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 чл. 63. ст. 2. ЗЈН 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. 
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
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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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, 
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 
ЗЈН, је:  

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

следеће елементе:  

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 

16/17;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 
јавних средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун 
код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.  
 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен 

уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  

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.  

 
18. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Рок за подношење понуде је 19.06.2017. године до 11,00 часова. 

 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније до 19.06.2017. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања. 
 

19. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 
Јавно отварање понуда отпочеће 19.06.2017. године у просторијама 

Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 13,30 часова, у Старој 
Градској кући, други спрат, у канцеларији 211-2. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују 

отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за 
заступање понуђача. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и 
овлашћени представници понуђача. 
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IX ПРЕДМЕР РАДОВА 

 
A.  GRAĐEVINSKI RADOVI           

              

1.0

. 

RADOVI NA PRIPREMI I RUŠENjU JEDINICA

MERE 

KOLIČINA JEDINIČNA

CENA BEZ 

PDV-a 

JEDINIČNA

CENA SA 

PDV-a 

UKUPNO 

BEZ PDV-a 

UKUPNO SA 

PDV-om 

              

1.1 Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski 

radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru 

i projektantu. Tabla je dimenzija 200x 300 cm. Obračun po 

komadu table. 

      

    kom 1       

1.2 Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a 

po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80 x 60 cm. 

Obračun po komadu table. 

      

    kom 3       

1.3 Nabavka materijala, montaža i demontaža metalne fasadne 

skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-

a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i 

propisno uzemljena. Na svakih 2,00m visine postaviti radne 

platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne 

na “kant”. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC 

zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za 

upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. 

Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. 

m2 250       
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1.4

. 

Iznošenje raznog otpadnog materijala koji se trenutno nalazi u 

tavanskom prostoru starog dela objekta. Prikupiti šut i drugi 

otpadni materijal, utovariti u kamion i odvesti na gradsku 

deponiju, udaljenosti oko 20km.  Obračun paušalno. 

          

    paušalno 1,00       

1.6 Demontaža drvenih pregrada. Skidanje pregrada izvesti 

zajedno sa vratima. U cenu uračunat odvoz na gradsku 

deponiju, udaljenosti do 20km. Obračun po m2 pregrada.  

       

  SUTEREN (drvena pregrada magacina) m2 8,48     

  PRIZEMLjE         

  DOGRADJENI  DEO OBJEKTA -biletarnica m2 9,50       

 GALERIJA m2 9,50     

  DOGRADJENI  DEO OBJEKTA -galerija diskoteke           

  UKUPNO: m2 27,48       

          

1.7 Obijanje maltera sa postojećih zidova od opeke. Obiti malter i 

klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka 

očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, 

izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, 

udaljenosti do 20km. Ukoliko nadzor na licu mesta utvrdi da je 

postojeći malter u dobrom stanju, izvršiti delimično obijanje 

maltera koji ne ispunjava kriterijume kvaliteta. Obračun po 

m2.  

      

  SUTEREN        

  *cela visina zida 

(16.93+16.19+11.72+10.38+20.58+7.58+8.02+20.80+5.97+20.

80+5.97+13.27+9.55+8.06+8.70+16.93)*2.6 

m2 523,77       
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 PRIZEMLjE        

 DOGRADJENI  DEO OBJEKTA        

  *cela visina zida – KANCELARIJA 1, KANCELARIJA 2 

,PREDPROSTOR I BILETARNICA  

(17.64+13.27+8.72+27.62+14.45)*3.0 

m2 245,01       

  *do 2m visine zida- HOL, SALA, BINA, TENIČKI ULAZ SA 

STEPENIŠTEM.                          (55.2+69.0+43.27+17.08)*2 

m2 369,02       

 STARI DEO OBJEKTA  (DISKOTEKA)       

  do 2m visine zida- SVE PROSTORIJE PRIZEMLjA DISKOTEKE    

(20.85+9.6+6.88+12.27+11.8+7.84+11.30+13.14+12.80+39.53

+25.05+9.92)*2 

m2 362,12       

  GALERIJE           

 DOGRADjENI DEO -Galerija konokabine       

  17.65*2.65 m2 46,77       

 SEPARE DISKOTEKE:        

  *cela visina zida                                      (22.48+12.0)*2.10 m2 72,4       

  UKUPNO: m2 1.619,09       

1.8 Obijanje svih slojeva poda (VINFLEX i stepenasta cementna 

košuljica) SALE do podne betonske ploče. Šut prikupiti, izneti, 

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, udaljenosti 

oko 20km. Obračun po m2.  

      

  PRIZEMLjE       

  DOGRAĐENI  DEO OBJEKTA– SALA.       

  236.83 m2 236,83       

1.9 Obijanje svih slojeva poda (keramičke pločice) HOLA (zajedno 

sa kafeom i barom kafea)  do do podne betonske ploče. Šut 

prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

      



Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији објекта Дома културе 
у Жеднику – II фаза, ЈН К 16/17 

 

45/105

deponiju, udaljenosti do 20km. Obračun po m2.  

  PRIZEMLjE           

 DOGRAĐENI  DEO OBJEKTA– HOL (zajedno sa kafeom i barom 

kafea). 

       

  175.16 m2 175,16       

1.1

0 

Obijanje svih slojeva poda (brodski pod, štafne sa ispunom, 

perlit malter) BINE   do armirano betonske ploče. Šut prikupiti, 

izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, 

udaljenosti do 20km. Obračun po m2.  

      

  113.32 m2 113,32       

1.1

1 

Obijanje svih slojeva poda (keramičke pločice i cementni 

malter) KANCELARIJA1, KANCDELARIJА 2 I SPOREDNOG 

TEHNIČKOG ULAZA  do TM tavanice. Šut prikupiti, izneti, 

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, udaljenosti 

oko 20km. Obračun po m2.  

      

  DOGRAĐENI  DEO OBJEKTA–KANCELARIJA1, KANCELARIJA 2 I 

SPOREDNI TEHNIČKI ULAZ. 

      

  18.62+10.96+17.61 m2 47,19       

1.1

2 

Obijanje svih slojeva poda (keramičke pločice,cementna 

glazura, folija i termoizolacija) ULAZANOG PREDPROSTORA, 

BILETARNICE I VETROBRANA do neramiranog betona. Šut 

prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

deponiju, udaljenosti oko 20km.  Obračun po m2.  

      

  DOGRAĐENI  DEO OBJEKTA–ULAZANI PREDPROSTOR, 

BILETARNICA I VETROBRAN. 

          

  4.57+30.39+13.12 m2 48,08       

1.1 Obijanje keramičarskih pločica sa stepenišnog prostora        
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3 kinosale,kao i stepenišnog prostora koji vodi ka kancelarijama 

do armiranog betona. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion 

i odvesti na gradsku deponiju, udaljenosti oko 20km. Obračun 

po m2.  

  PRIZEMLjE                                                                           

  DOGRAĐENI  DEO OBJEKTA–Stepenišni prostor   3.12 m2 3,12       

 GALERIJE       

 GALERIJA KINOKABINE (dograđeni deo objekta)       

  Stepenišni prostor kinokabine                                    6.65 m2 6,65       

  UKUPNO: m2 9,77       

1.1

4 

U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje celog objekta 

od građevinskog šuta sa prenosom šuta na gradsku 

deponiju,udaljenosti oko 20km. Plaća se jedanput bez obzira 

na broj čišćenja. Obračun po m2 gradilišta. 

      

  SUTEREN m2 162,45       

  PRIZEMLjE           

  DOGRAĐENI  DEO OBJEKTA m2 204,69       

  STARI DEO OBJEKTA  (DISKOTEKA) m2 626,08       

  GALERIJE           

  DOGRAĐENI  DEO OBJEKTA – Galerija kinokabine m2 24,31       

  STARI DEO OBJEKTA -Galerija diskoteke m2 95,55       

  SEPARE DISKOTEKE  (stari deo objekta) m2 34,59       

  UKUPNO: m2 1.147,67       

1.1

5 

Čišćenje i pranje celog objekta po završetku svih radova. 

Izvršiti detaljno čišćenje celog suterena, pranje svih staklenih 

površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i 

spoljnih površina.  Obračun po m2 poda. 
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  SUTEREN m2 162,45       

  PRIZEMLjE           

  DOGRADJENI  DEO OBJEKTA m2 204,69       

  STARI DEO OBJEKTA  (DISKOTEKA) m2 626,08       

  GALERIJE           

  DOGRAĐENI  DEO OBJEKTA – Galerija kinokabine m2 24,31       

  STARI DEO OBJEKTA -Galerija diskoteke m2 95,55       

  SEPARE DISKOTEKE  (stari deo objekta) m2 34,59       

  UKUPNO: m2 1.147,67       

              

  RADOVI NA PRIPREMI I RUŠENjU UKUPNO:           

              

2.0  ZIDARSKI  RADOVI  

  Sve zidarske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom.                                               
Svi upotrebljeni materijali, elementi i vezivna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta.                                   
Izvedeni radovi moraju biti ravni, da imaju zadate geometrijske oblike, odnosno da u svemu odgovaraju uslovima 
tehničke dokumentacije.                                                         
Površine koje se obrađuju, moraju biti očišćene od bilo kakvih stranih primesa. Obrađene površine moraju biti: ravne, 
čiste i pravilnih uglova i ivica. Materijale za obradu, isključivo nanositi na propisano pripremljenu podlogu. Obračun se 
vrši po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne pozicije radova, 
(nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, 
neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova.   

 

2.1

. 

Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova vodo-

odbijajućim produžnim malterom (MALTER ZA ZAŠTITU OD 

KAPILARNOG PENjANjA VODE)  razmere 1:3:9, u dva sloja. 

Prilikom pripreme maltera koristi se aditiv polimerni lateks, 

prema upustvima proizvođača. Aditiv produžnom malteru 

daje vodonepropusnost. Prvi sloj debljine d=1,0 cm raditi od 
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grubog, nesejanog   maltera, a drugi sloj od prosejanog 

maltera debljine d=1,0 cm (treba izbegavati slojeve deblje od 

1cm, jer to može da dovede do pukotina. Pre malterisanja  

površine očistiti od prašine, oprati i prskati cementnim 

mlekom sa dodatkom prosejanog peska. Obračun po m² 

omalterisane površine, sa svim potrebnim predradnjama, 

materijalom i radnom skelom.  

 SUTEREN        

  *cela visina zida 

(16.93+16.19+11.72+10.38+20.58+7.58+8.02+20.80+5.97+20.

80+5.97+13.27+9.55+8.06+8.70+16.93)*2.6 

m2 594,77       

 PRIZEMLjE       

 DOGRADJENI  DEO OBJEKTA                                            

      do 2m visine sa obe strane zida                         Zid u osi F (deli 

ulazni predprostor i binu)         8.0*2.0*2                                                    

Zid u koti  G (deli salu i hol)                                          

18.06*2.0*2                                                           Zid u koti 6 (deli 

salu i binu)                   (3.07+3.03)*2.0*2 

m2 128,64       

2.2

. 

Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova 

produžnim malterom razmere 1:3:9, u dva sloja. Prvi sloj 

debljine d=1,5 cm raditi od grubog, nesejanog   maltera, a 

drugi sloj od prosejanog maltera debljine d=0,5 cm. Pre 

malterisanja površine očistiti od prašine, oprati i prskati 

cementnim mlekom sa dodatkom prosejanog peska. Obračun 

po m² omalterisane površine, sa svim potrebnim 

predradnjama, materijalom i radnom skelom. 

      

  PRIZEMLjE       
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  DOGRADJENI  DEO OBJEKTA       

  *cela visina zida – KANCELARIJA 1, KANCELARIJA 2 

,PREDPROSTOR I BILETARNICA  

(17.64+13.27+8.72+27.62+14.45)*3.0 

m2 245,1       

  *do 2m visine zida- HOL, SALA, BINA, TENIČKI ULAZ SA 

STEPENIŠTEM.                          (55.2+69.0+43.27+17.08)*2 – 

128.64 

m2 369,1       

  GALERIJE           

 DOGRADjENI DEO -Galerija konokabine       

  17.65*2.65 m2 46,77       

  UKUPNO: m2 660,97       

2.3

. 

Nabavka materijala i izrada cementne košuljice razmere 1:3 u 

koji je dodat aditiv tipa polimerni lateks, koja se lije kao 

podloga za postavljanje podova, d=5cm. Doziranje aditiva 

polimernog lateksa prema specifikaciji proizvođača. Gornju 

površinu fino isperdašiti i pripremiti za izradu podova. U cenu 

uračunata I PVC folija ispod cem.košuljice.  Obračun po m². 

       

  SUTEREN         

  м2 162,45     

 PRIZEMLjE       

 DOGRADJENI  DEO OBJEKTA–PREDPROSTOR, VETROBRAN I 

BILETARNICA ,HOL (sa bifeom i barom kafea) 

      

 4.57+30.39+13.12+175.17 м2 223,35     

 -       

  UKUPNO: м2 385,80       

2,4 Nabavka materijala i izrada cementne košuljice razmere 1:3, 

koja se lije kao završna obrada poda  d=6cm. Košuljicu izvoditi 
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sa dodatkom polipropilenskih vlakana, fibrina, koja 

poboljšavaju mehaničke osobine. Doziranje vlakana prema 

specifikaciji proizvođača. Kao završnu obradu košuljice 

predvideti glačanje helikopterkom.  Obračun po m². 

  PRIZEMLjE       

  DOGRAĐENI  DEO OBJEKTA–– KANCELARIJA 1, KANCELARIJA 2 

,TEHNIČKI ULAZ  BEZ STEPENIŠTA 

      

  18.62+10.96+17.61-8.5 м2 38,69       

2,5 Nabavka materijala i izrada stepenaste cementne košuljice 

razmere 1:3 u koji je dodat aditiv- polimerni lateks, koja se lije 

kao podloga za postavljanje podova, prvi sloj je debljine 5cm, 

a zatim svaki sledeći stepenik se podiže za 7cm. Cementnu 

košuljicu izraditi u svemu prema grafičkim prilozima. Doziranje 

polimerni lateks prema specifikaciji proizvođača. Gornju 

površinu fino isperdašiti i pripremiti za izradu podova. U cenu 

uračunata I PVC folija ispod cem.košuljice, kao I montaža I 

demontaža oplate.  Obračun po m². 

       

 PRIZEMLjE        

 DOGRAĐENI  DEO OBJEKTA––SALA        

  236,83 м2 236,83       

  UKUPNO: м2 275,52       

              

  ZIDARSKI RADOVI  UKUPNO:           

    

3.0  IZOLATERSKI RADOVI  

   Sve izolaterske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu savremenog alata i 

mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova.  Svi upotrebljeni materijali, vezivna i zaštitna sredstva moraju biti propisanog 
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kvaliteta-odnosno da poseduju ateste. Radovi se moraju izvesti  kvalitetno u svemu  prema  važećim propisima, 

standardima  i  tehničkoj  dokumentaciji. Podloga mora biti čvrsta, glatka, suva i potpuno ravna. Vezivne mase ne smeju  

štetno  da  utiču na podlogu, niti na materijale sa kojima su u neposrednom dodiru. Izvedene površine moraju zauzimati 

pravilne geometrijske položaje. Sve instalacije i svi predhodni  radovi  moraju se izvesti i ispitati pre izrade izolacije. 

Prekid-nastavci izolacija dozvoljavaju se samo u izuzetnim  slučajevima, kada za to postoje objektivni razlozi.  Kod  

temperatura viših ili nižih  od  propisanih, ukoliko se radovi izvode, preduzeti mere zaštite upotrebljenog osnovnog i 

veznog materijala. Mere  zaštite ne utiču na već ugovorenu cenu radova.Za vreme izvođenja radova, odnosno do 

predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako nebi doslo do oštećenja ovih radova. A ako 

ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost  nadzornog  organa, radove  dovesti u projektovano  

stanje. Prilikom  izvođenja svojih radova, izvođač je dužan da ostale vrste radova sačuva od oštećenja. Obračun se vrši 

po jedinici mere, naznačene kod svake  pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne  pozicije radova, 

(nabavku osnovnog, veznog i materijala za zaštitu, spoljni i unutrašnji  transport, izradu, mere  zaštite, sve horizontalne i 

vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu čišćenje i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje ovih 

radova. Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu važećih propisa u 

građevinarstvu iz ove oblasti.                                              

3.1 Nabavka materijala i izrada hidroizolacije pregradnih zidova 

od pune opeke sa postupkom injektiranja uz prethodnu 

pripremu površine zida u svemu prema upustvu proizvođača 

za Vodeni silikatni rastvor za zaustavljanje podizanja kapilarne 

vlage u zidovima od betona ili cigle. Bušenje zida se vrši 

naizmenično sa obe strane zida sa burgijom ∅ 30 na razmaku 

od 15 – 20 cm pod uglom od 30-45 stepeni I nalivanjem tečne 

mase u svemu prema tehnologiji koja je sastavni deo 

tehničkog opisa.   Obračun po m1 zida u odnosu na debljinu.  

      

  SUTEREN        

  debljina zida  25cm  м1 43,38       

  debljina zida  12cm  м1 20,32       
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 PRIZEMLjE       

  DOGRADJENI  DEO OBJEKTA                                     Zid u osi F 

(deli ulazni predprostor i binu) 8.0     Zid u koti  G (deli salu i 

hol)                        18.06 Zid u koti 6 (deli salu i binu)                        

3.07+3.03 

          

    m1 32,16       

 UKUPNO: m1      

3.2 Nabavka materijala i izrada hidroizolacije pregradnih i 

fasadnih zidova od pune opeke sa postupkom injektiranja 

vertikala na spoju pregradnog i fasadnog zida uz prethodnu 

pripremu površine zida u svemu prema upustvu proizvođača 

za vodeni silikatni rastvor za zaustavljanje podizanja kapilarne 

vlage u zidovima od betona ili cigle. Bušenje zida se vrši 

naizmenično u spoju dva zida sa obe strane burgijom ∅ 30 na 

razmaku od 15 – 20 cm pod uglom od 30-45 stepeni i 

nalivanjem tečne mase u svemu prema tehnologiji koja je 

sastavni deo ponude.  Obračun po m1 zida u odnosu na 

debljinu.  

      

 SUTEREN       

  injektiranje vertikala м1 65       

3.3 Nabavka materijala i izrada horizontalne  hidroizolacije podne 

ploče kao zaštite od podzemne vlage. Izolaciju raditi preko 

vlažne, ali ne potpuno natopljene vodom podloge. 

Hidroizolacioni premaz na cementnoj bazi  se postepeno 

dodaje u vodu uz stalno mešanje dok se ne dobije jednolična 

masa pogodna za nanošenje četkom ili mašinski, prskanjem u 

dva sloja.Sledeći sloj se nanosi tek kada predhosni sloj počne 
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da se suši (posle otprilike, 1-2 sata). Sveže namazanu površinu 

treba zaštititi od kiše i mraza.Izrada holkera je opisana u 

posebnoj poziciji.Obračun po m2.  

 SUTEREN       

   м2 162,45     

 PRIZEMLjE        

 DOGRADJENI  DEO OBJEKTA                                     –

PREDPROSTOR, VETROBRAN I BILETARNICA, HOL (sa bifeom i 

barom kafea), SALA, BINA             

       

  4.57+30.39+13.12+175.17 м2 223,25     

 -       

  UKUPNO: м2 385,70       

3.4

. 

Nabavka materijala i izdrada hidroizolacije holkera od 

podzemne vlage. Kod izrade holkera bitno je da podloga bude 

čista i stabilna kako bi se relativno tanak sloj reparaturnog 

maltera mogao adekvatno aplicirati. Aditiv cementnom 

malteru daje vodonepropusnost .Bitno je da se napravi što 

kvalitetnija i zaobljenija veza zid- ploča. Po nanošenju 

materijala potrebno je četkom blago premazati holker vodom 

kako ne bi pucao pri vezivanju. Obračun po m1. 

          

 SUTEREN        

    m1 201,45       

 PRIZEMLjE       

 DOGRADJENI  DEO OBJEKTA                                                  –

PREDPROSTOR, VETROBRAN I BILETARNICA, HOL (sa bifeom i 

barom kafea), SALA, BINA             

      

  4.57+30.39+13.12+175.17 м2 223,25      
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  UKUPNO: м2 424,70       

3.5

. 

Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije u podu. 

Termoizolacija je ekspandirani polistiren 150 KPa, postavlja se 

preko nearmiranog betona. Ugrađena termoizolacija mora 

imati termičke i mehaničke osobine, propisane elaboratom 

energetske efikasnosti. Obračun po m². 

          

 SUTEREN       

  d=6cm m2 102,01       

 PRIZEMLjE       

 DOGRADJENI  DEO OBJEKTA                                                  –

PREDPROSTOR sa garderobom , VETROBRAN I BILETARNICA 

,BINA 

      

  4.57+30.39+13.1 +6.09                                 d=5cm m2 54,15       

    113.32                                                            d=8cm m2 113,32       

  UKUPNO:           

              

  IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:           

    

   ZBIRNA REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA  

   

              

A.  GRAĐEVINSKI RADOVI           

  RADOVI NA PRIPREMI I RUŠENJU           

  ZIDARSKI RADOVI           

  IZOLATERSKI RADOVI           

  UKUPNO:           
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 MAŠINSKI RADOVI  

I      KOTLARNICA – ISPORUKA I UGRADNJA        

R.br. Opis radova 
Jedinica 
mere količina 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Kotao: 
Remont I popravka postojeceg kotla 
Ukoliko ne postoji, ugraditi regulator promaje za regulaciju 
temperature polazne vode. 
Ispitivanje funkcionalnosti kom 1.00  

 

 

 

2 Cirkulaciona pumpa: 
Protok/napor: 4,24m3/h/0,29bar kom 2.00  

 
 

 

3 Zatvorena ekspanziona posuda: 
Zapremina: 80l kom 1.00  

 

 

 

4 Sigurnosni  ventil: 
Ventil sa oprugom, bazdaren na pritisak otvaranje od 3bar 
DN25 

kom 2  

 

 

 

5 Loptasti  ventil:       

DN32, NP6 kom 5.00     
DN25, NP6 kom 2.00     
DN20, NP6 kom 2.00     

6 Nepovratni  ventil: 
DN32, NP6 kom 1.00  

 
 

 

7 Gumeni kompenzator: 
DN32 kom 2.00  

 
 

 

8 Manometar:  1/2”, opseg 0-10bar kom 5.00     

9 Tremometar:  opseg 0-100*C kom 5.00     
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10 Regulacioni ventill:       
DN32, NP6 kom 2.00     
DN25, NP6 kom 1.00     
DN25, NP6 kom 1.00     

11 Hvatac necistoce:       
DN32, NP6 kom 2.00     
DN25, NP6 kom 1.00     
DN20, NP6 kom 1.00     

12 Slavina za ispustanje vode iz instalacije i punjenje instalacije 
DN15 kom 5.00  

 
 

 

13 Sabirni i razdelni kolektor sa tri prikljucka izradjen od celicnih 
savnih hidroispitanih cevi dimenzija fi63,5x2,9mm, duzine 
1000mm kom 2.00  

 

 

 

  UKUPNO:    

  REKAPITULACIJA MAŠINSKIH RADOVA  

I KOTLARNICA           

  UKUPNO:           

 

 D. RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE 
I-SPOLJAŠNJI VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA 

 

I     PRIPREMNI RADOVI       

R.br. Opis radova 

j.m. količina 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Geodetsko obeležavanje: 
Geodetski radovi na iskolčavanju i obeležavanju trase 
vodovoda sa snimanjem podužnih i popre čnih profila i sa 
osiguranjem obeleženih mesta. m 152.00    
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2 Obezbeđenje gradilišta: 
Saobraćajno obezbeđenje gradilišta horizontalnom, 
vertikalnom i svetlosnom signalizacijom u toku izvođenja 
radova uključujući izradu projekta, nabavku i održavanje 
opreme. U cenu ulazi i redovno čiš ćenje javnih saobraćajnica 
od navezene zemlje sa kamiona i građevinskih mašina kao i 
postavljanje ograde i signalizacije na ivici iskopanog rova. m 152.00    

 

   UKUPNO:    

 
II     RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA 

 
    

 

R.br. Opis radova 

j.m. količina 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Demontaža i rušenje postoje ćeg vodomernog šahta: 
Izvršiti demontažu poklopca i svih elemenata u post ojećem 
vodomernom šahtu sa odvozom na odgovaraju ću deponiju. 
Nakon toga izvršiti rušenje postoje ćeg vodomernog šahta sa 
odvozom šuta na deponiju. Obra čun paušalno.  pauš. 1.00    

 

2 Demontaža postoje ćeg priključka: 
Izvršiti   pažljivu   demontažu   postojećeg priključka vodovoda  
prema  uslovima  i  pod  kontrolom  nadležnog 
JKP-a. Cenom su obuhvaćeni svi radovi na čiš ćenju mesta 
priključka,   demontaži   svih   elemenata priključaka i 
zaustavljanje vode sa pražnjenjem cevovoda i naknadnim 
puštanjem u rad. pauš. 1.00    

 

3 Postojeći spoljašnji hidranti: 
Izvršiti iskop i demontažu spoljnih podzemnih hidra nata i 
svih  elemenata  sa  odvozom  na  odgovarajuću deponiju. 
Nakon toga izvršiti zatrpavanje iskopane rupe zemlj om iz 
iskopa. 
Obračun komplet po komadu hidranta kom 3.00    
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4 Demontaža postoje ćih unutrašnjih hidranata: 
Izvršiti štemanje i demontažu postoje ćih unutrašnjih 
hidrantskih ormana i svih elemenata sa odvozom na 
odgovarajuću deponiju. Nakon toga izvršiti zazi đivanje 
otvora, malterisanje, gletovanje i farbanje zida na mestu 
hidranta. 
obračun komplet po komadu hidranta kom 6.00    

 

5 Demontaža postoje će hidrantske mreže u objektu: 
 Izvršiti pažljivu demontažu postoje će hidrantske mreže u 
objektu sa obradom nastalih otvora i ošte ćenja na zidovima i 
konstrukciji objekta. Sav materijal odvesti na odgovarajuću 
deponiju. Obračun paušalno. pauš. 1.00    

 

   UKUPNO:    

 

III    ZEMLJANI RADOVI       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Mašinski iskop: 
Izvršiti iskop rova za polaganje vodovodnih cevi i šahtove. Tokom 
iskopa zemlju odmah utovarati u prevozno sredstvo. Dubina 
iskopa i širina kanala je po kotam a iz projekta. m3 172.00 

 

  

 

2 Ručni iskop: 
Izvršiti ru čni iskop rova za šahtove, polaganje vodovodnih cevi i 
opreme. Iskop izvršiti pažljivo da se ne bi oštetile postojeće 
podzemne instalacije. m3 5.50 

 

  

 

3 Pesak: 
Izvršiti nabavku, transport i ubacivanje srednjeozr nog peska u 
rov. Prvo se ubacuje sloj od 10 cm a po završenom montiranju 
cevi ubaciti i nabiti pesak oko i iznad cevi u sloju od 10 cm. 
 m3 38.70 
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4 Zatrpavanje: 
Izvršiti zatrpavanje rova u slojevima od 30 cm sa nabijanjem do 
potpune zbijenosti. U materijalu ne sme biti kamenja. 

zemljom iz iskopa m3 129.80 

 

  

 

5 Odvoz: 
Višak materijala pri mašinskom iskopu rova transpor tovati na 
deponiju do 5 km udaljenosti i grubo isplanirati. U jediničnu cenu 
ulazi transport i planiranje. m3 47.70 

 

  

 

   UKUPNO:    

 

IV   BETONSKI RADOVI       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Radovi na asfaltnim i betonskim površinama: 
Izvršiti mašinsko dvostrano se čenje asfaltnih i betonskih 
kolovoza, platoa i trotoara, razbijanje, utovar i transport 
materijala na predviđenu deponiju. Posle postavljanja instalacija i 
zatrpavanja ugraditi posteljicu od sloja tucanika debljine d = 20 
cm sa potrebnim nabijanjem po SRPS. Na kraju izvršiti asfaltiranje 
kolovoza (BNS 22C ili BNS 32C od bitu-agregata u sloju debljine 
d=12 cm) ili betoniranje platoa i trotoara (nabijeni mbeton MB 
15, d=20 cm). m2 25.00 

 

  

 

2 Izrada tampon sloja: 
Nabavka, prevoz, razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka 
prirodne granulacije u sloju od 10cm u stab ilnom stanju ispod 
ploče šahta. m3 0.50 

 

  

 

3 Betoniranje donje ploče šahtova: 
Izvršiti betoniranje donje plo če šahtova u svemu prema 
projektu. Ploča je od AB MB30 debljine 20 cm. U cenu ulazi 
potrebna oplata a armatura se posebno obračunava. m3 1.00 
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4 Betoniranje zidova šahtova: 
Izvršiti betoniranje zidova šahtova u svemu prema projektu. 
Zidovi su od AB MB30 debljine 20 cm. U cenu ulazi potrebna 
oplata a armatura se posebno obračunava. m3 2.00 

 

  

 

5 Betoniranje gornje ploče šahtova: 
Izvršiti betoniranje gornje plo če šahtova u oplati u svemu prema 
projektu. Ploča je armirano - betonska debljine 20 cm sa 
serklažom. U cenu ulazi potrebna oplata a arm atura se posebno 
obračunava. m3 1.00 

 

  

 

6 Armatura: 
Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature u svemu prema 
specifikaciji i planovima montaže.   

 

  

 

MAG 50/56 kg 180.00     
GA 24/36 kg 127.00     

7 Anker blokovi: 
Izrada anker blokova od nabijenog betona MB 20 za stabilizaciju 
cevovoda i fazonskih komada. U cenu ulazi sav potreban 
materijal i rad sa oplatom. kom 18.00 

 

  

 

   UKUPNO:    

 

V    MONTERSKI RADOVI       

R.br. Opis radova 

j.m. količina 

Jedinična 
cena bez PDV-
a 

Jedinična 
cena sa PDV-
om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 PE cevi: 
Nabavka, transport  i  montaža  polietilenskih  cevi  HD PE 80,  
PN6  (SDR21)  za  vodovod.  Spajanje  cevi  vršiti 
varenjem i   zupčastim   spojkama   koje   se posebno 
obračunavaju.   

 

  

 

Ø 110 x 6 m 190.00     
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Ø 90 x 6 m 62.00     
Ø 50 x 6 m 16.00     
Ø 40 x 6 m 5.00     
Ø 32 x 6 m 71.00     
Ø 25 x 6 m 10.00     
Ø 20 x 6 m 2.00     

2 LG fazonski komadi: 
Nabavka, transport i ugraђivanje LG fazonskih komada po 
standardu SRPS C.J.022 i ISO/P.13. U cenu ulazi sav potreban 
spojni i zaptivni materijal. kg 404.00 

 

  

 

3 Zupčaste spojke: 
Nabavka i ugradnja zupčastih spojki sa svim potrebnim spojnim i 
zaptivnim materijalom.   

 

  

 

Ø 110 mm kom 18.00     
Ø 90 mm kom 18.00     

4 "Multijoint" spojke: 
Nabavka i ugradnja "multijoint" elastičnih spojki za AC cev sa 
svim potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. 
DN 80 mm kom 2.00 

 

  

 

5 5.  Pocinkovane čelične cevi:  
Nabavka i ugradnja pocinkovanih čeličnih cevi za vodovod sa  
svim  potrebnim  spojnim  materijalom  i fitingom. 
Cenom   su   obuhvaćeni   i   sav   rad   i materijal   za 
pričvršćivanje cevi na konstrukciju objekta.  

  

 

  

 

DN 200 mm (8", Ø219.1x6.3mm) m 2.00     
DN 100 mm (4", Ø108x4.5mm) m 5.00     
DN 65 mm (2.1/2", Ø76.1x3.6mm) m 79.00     
DN 50 mm (2", Ø60.3x3.2mm) 
 m 48.00 
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6 Zatvarači ovalni sa UG: 
Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenih ovalnih zatvarača 
sa ugradbenom garniturom (burence, teleskopska šipka, zaštitna 
cev i kapa) i sa svim potrebnim spo jnim i zaptivnim materijalom. 
DN 80; PN 16 kom 1.00 

 

  

 

7 Zatvarači: 
Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenih zatvarača sa svim 
potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. 
DN 80; PN 10 - pljosnati kom 2.00 

 

  

 

8 Kugla ventili: 
Nabavka i ugradnja kugla ventila sa svim potrebnim spojnim 
materijalom i fitingom.   

 

  

 

DN 100 mm (4") kom 2.00     
DN 75 mm (3") kom 1.00     
DN 65 mm (2.1/2") kom 3.00     

9 Nepovratni zatvarači: 
Nabavka, transport i ugradnja čeličnih ili mesinganih nepovratnih 
zatvarača sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. 

DN 65 mm (2.1/2") kom 1.00 

 

  

 

10 Ventil s plovkom: 
Nabavka i ugradnja ventila s plovkom na dovodu vode u 
rezervoar sa svim potrebnim spojnim materijalom i fitingom. 

DN 75 mm (3") kom 1.00 

 

  

 

11 Usisna korpa sa klapnom: 
Nabavka i ugradnja usisne korpe sa nepovratnom klapnom sa 
svim potrebnim spojnim materijalom i fitingom. 
DN 100 mm kom 1.00 

 

  

 

12 MD komad: 
Nabavka i ugradnja montažno - demontažnog komada sa svim 
potrebnim spojnim materijalom i fitingom. 
DN 80 mm kom 1.00 
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13 Vodomer: 
Nabavka i ugradnja atestiranog kombinovanog vodomera - 
merača protoka sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim 
materijalom. 
Ø 80/20 mm kom 1.00 

 

  

 

14 Bušena prirubnica: 
Nabavka i ugradnja slepe čelične prirubnice bušene sa 
unutrašnjim navojem za spoj pocinkovanih čeličnih cevi sa svim 
potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom.   

 

  

 

Ø 100 – 4” kom 2.00     
Ø 80 – 2.1/2” kom 1.00     
Ø 80 – 6/4” kom 1.00     

15 Čelična prirubnica: 
Nabavka i ugradnja čelične prirubnice ravne sa zavarivanjem za 
čeličnu cev sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. 
DN 100 mm kom 2.00 

 

  

 

16 LG poklopci vodomerskog šahta: 
Nabavka i ugradnja LG poklopaca sa ramom težine 48 kg za 
opterećenje 250 KN na vodomerski šaht. kom 1.00 

 

  

 

17 Uređaj za povišenje pritiska: 
Nabavka, transport i montaža kompaktnog ure đaja za povišenje 
pritiska protivpožarne vode sa automatski m pumpama sa 
fekventnom regulacijom sa sledećim karakteristikama: 
- Q = 15.0 l/sek 
- H = 45 m 
- P = 3 x 4.0 kW kom 1.00 

 

  

 

18 Unutrašnji hidranti: 
Nabavka i ugradnja protivpožarnog zidnog hidrantnog ormara u 
svemu prema projektu sa svim potrebnim spojnim materijalom. 
Sadržaj ormara je slede ći: 
tlačno trevira crevo Ø 52, L = 15 m kom 10.00 
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mlaznica sa zasunom Ø 52   
priključni ventil Ø 2" 
priključna matica 

19 Nadzemni hidranti: 
Nabavka i ugradnja protivpožarnog nadzemnog hidrant a DN 80 u 
svemu prema projektu sa svim potrebnim spojnim materijalom. 
U cenu ulazi i postavljanje odgovarajućeg hidrantskog ormana 
HO-V i obeležavanje mesta hidranta. kom 3.00 

 

  

 

20 Prodor cevi kroz zidove i ploče: 
Izvršiti prodor cevi vodovoda kroz zidove i plo če što 
podrazumeva razbijanje i štemovanje zidova i me đuspratne i 
podne ploče i nakon postavljanja instalacija sve vraćeno u 
prvobitno stanje. Cenom su obuhvaćeni svi radovi na razbijanju, 
štemanju, ponovnom malterisanju sa vra ćanjem pločica i 
farbanjem zidova i plafona i popravkom izolacije. Obračun 
paušalno po prodoru.   

 

  

 

Zid kom 9.00     
Međuspratna ploča kom 6.00     

   UKUPNO:    

 

VI    OSTALI RADOVI       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Ispitivanje mreže: 
Izvršiti  hidrauličko ispitivanje mreže na način dat u projektu. 
Ispitivanje se vrši radi uvida u kvalitet izvršenih 
radova. Cenom ispitivanja je obuhvaćena i cena vode za 
ispitivanje. m 490.00 

 

  

 

2 Ispiranje: 
Izvršiti ispiranje ura đene mreže u svemu prema tehničkim m 490.00 
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propisima. 

3 Geodetsko snimanje: 
Izvršiti geodetsko snimanje mreže za podzemni katas tar. m 252.00 

 
  

 

4 Projekat izvedenog stanja: 
Uraditi projekat izvedenog stanja u svemu prema zakonu i 
propisima. 
obračun paušalno pauš. 1.00 

 

  

 

   UKUPNO:    

 

 REKAPITULACIJA SPOLJAŠNJI VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA 
I PRIPREMNI RADOVI        

II RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA     

III ZEMLJANI RADOVI     

IV BETONSKI RADOVI     

V MONTERSKI RADOVI     

VI OSTALI RADOVI     

  UKUPNO:        

 

 II-SPOLJAŠNJA KANALIZACIJA  

I     PRIPREMNI RADOVI       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Geodetsko obeležavanje: 
Geodetski radovi na iskolčavanju i obeležavanju trase vodovoda 
sa snimanjem podužnih i popre čnih profila i sa osiguranjem 
obeleženih mesta. 
 m 86.00 
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2 Obezbeđenje gradilišta: 
Saobraćajno obezbeđenje gradilišta horizontalnom, vertikalnom i 
svetlosnom signalizacijom u toku izvođenja radova uključujući 
izradu projekta, nabavku i održavanje opreme. U cenu ulazi i 
redovno čiš ćenje javnih saobraćajnica od navezene zemlje sa 
kamiona i građevinskih mašina kao i postavljanje ograde i 
signalizacije na ivici iskopanog rova. m 86.00 

 

  

 

   UKUPNO:    

 

II    RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Demontaža i rušenje postoje ćih kanalizacionih šahtova: 
Izvršiti demontažu poklopca i rušenje i iskop posto jećih 
kanalizacionih šahtova sa odvozom na odgovaraju ću deponiju. 
Obračun paušalno po komadu šahta. kom 3.00 

 

  

 

2 Demontaža postoje ćeg taložnika: 
Izvršiti pražnjenje, iskop, rušenje i odvoz šuta po stojećeg AB 
taložnika dimenzija 5.0 x 2.0 m, dubine 4 m. Tak o nastalu jamu 
iskoristiti za novu bio jamu ili je zatrpati zemljom iz iskopa ostalih 
instalacija sa potrebnim nabijanjem i humusiranjem završnog 
sloja. Obračun paušalno komplet završenog posla. pauš. 1.00 

 

  

 

   UKUPNO:    
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III    ZEMLJANI RADOVI       

R.br. Opis radova 

j.m. količina 

Jedinična 
cena bez PDV-
a 

Jedinična 
cena sa PDV-
om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Mašinski iskop: 
Izvršiti  iskop  rova  za  polaganje  kanalizacionih cevi i 
šahtove.   Tokom   iskopa   zemlju   odmah   utovarati   u 
prevozno  sredstvo.  Dubina  iskopa  i  širina  kanala je po 
kotama iz projekta. m3 103.20 

 

  

 

2 Ručni iskop: 
Izvršiti ru čni iskop rova za polaganje kanalizacionih cevi i 
šahtova.  Iskop  izvršiti  pažljivo  da  se  ne  bi  ošteti  le 
postojeće podzemne instalacije. m3 8.40 

 

  

 

3 Pesak: 
Izvršiti nabavku, transport i ubacivanje srednjeozr nog peska u 
rov. Prvo se ubacuje sloj od 10 cm a po završenom montiranju 
cevi ubaciti i nabiti pesak oko i iznad cevi u sloju od 10 cm. m3 17.20 

 

  

 

4 Zatrpavanje: 
Izvršiti zatrpavanje rova u slojevima od 30 cm sa nabijanjem do 
potpune zbijenosti. U materijalu ne sme biti kamenja. 
Zemljom iz iskopa m3 86.00 

 

  

 

5 Odvoz: 
Višak materijala pri mašinskom iskopu rova transpor tovati na 
deponiju do 5 km udaljenosti i grubo isplanirati. U jediničnu cenu 
ulazi transport i planiranje. m3 25.60 

 

  

 

   UKUPNO:    
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IV    BETONSKI RADOVI       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Radovi na asfaltnim i betonskim površinama: 
Izvršiti mašinsko dvostrano se čenje asfaltnih i betonskih 
kolovoza, platoa i trotoara, razbijanje, utovar i transport 
materijala na predviđenu deponiju. Posle postavljanja instalacija i 
zatrpavanja ugraditi posteljicu od sloja tucanika debljine d = 20 
cm sa potrebnim nabijanjem po SRPS. Na kraju izvršiti asfaltiranje 
kolovoza (BNS 22C ili BNS 32C od bitu-agregata u sloju debljine 
d=12 cm) ili betoniranje platoa i trotoara (nabijeni mbeton MB 
15, d=20cm) m2 12.00 

 

  

 

2 Izrada tampon sloja: 
Nabavka, prevoz, razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka 
prirodne granulacije u sloju od 10cm u stab ilnom stanju ispod 
ploče šahta. m3 0.70 

 

  

 

3 Revizioni kanalizacioni šaht - okrugli: 
Nabavka   i   izrada   revizionih   šahtova   od   betonskih 
montažnih prstenova Ø100 cm sa konusnim završetkom   
Ø100/60 cm. Prvi prsten postaviti na betonsku ploču d = 15cm 
obrađenu u vidu kinete. Sve spojeve obraditi da budu vododrživi . 
U  cenu  ulazi  komplet  izrada  šahta  sa  betoniranjem 
armirano-betonskog  prstena  za  oslanjanje  poklopca  a 
prema detaljima iz projekta. m 10.20 

 

  

 

4 Sanacija postojećih upoijnih bunara: 
Izvršiti sanaciju postoje ćih upojnih bunara koja se sastoji 
od  demontaže  postoje ćeg  poklopca  i  ugradnje 
odmuljivanja bunara auto cisternom, čiš ćenja i krpljenja 
pukotina zidova i gornje ploče kao i postojećeg prodora 
cevi kanalizacije. 
 kom 2.00 
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5 Priključak na postojeću upojnu jamu: 
Demontaža postoje ćeg priključka na upojnu jamu i izrada novog. 
Priključak se izrađuje probijanjem otvora u zidu jame i obradi 
prodora cevi. Obračun paušalno kompletno završenog posla. pauš. 1.00 

 

  

 

   UKUPNO:    

 

V    MONTERSKI RADOVI       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 PVC kanalizacione cevi: 
Nabavka i ugradnja PVC cevi za kanalizaciju prema SRPS EN 1401, 
sa svim potrebnim spojnim materijalom u svemu prema 
projektu. Spajanje cevi se vrši gumenim prstenovima. 

Ø 150 mm - SN4 m 86.00 

 

  

 

2 LG poklopci: 
Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih poklopaca sa 
ramom, sa propisnim ankerisanjem u beton. Poklopci su izrađeni 
po SRPS CJ1.600. 
Klasa D 400 kom 7.00 

 

  

 

3 LG penjalice: 
Nabavka i ugradnja LG penjalica u revizione šahtove  na 
razmaku od 30 cm. kom 23.00 

 

  

 

   UKUPNO:    
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VI    OSTALI RADOVI       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Ispitivanje mreže: 
Izvršiti  hidrauli čko  ispitivanje 
način  dat  u  projektu.  Ispitivanje  se  vrši  radi  uvida  u 
kvalitet izvršenih radova. Cenom ispitivanja je obuhvaćena i cena 
vode za ispitivanje. m 86.00 

 

  

 

2 Čišćenje mreže: 
Izvršiti čiš ćenje urađene kanalizacione mreže u svemu prema 
tehničkim propisima i nakon toga izvršiti ispiranje cevovoda. m 86.00 

 

  

 

3 Geodetsko snimanje: 
Izvršiti   geodetsko   snimanje   izgrađenih instalacija 
vodovoda i kanalizacije za podzemni katastar. m 86.00 

 

  

 

4 Projekat izvedenog stanja: 
Uraditi projekat izvedenog stanja u svemu prema zakonu i 
propisima. 
Obračun paušalno. pauš. 1.00 

 

  

 

   UKUPNO:    

 

 REKAPITULACIJA SPOLJAŠNJE KANALIZACIJE 
I PRIPREMNI RADOVI        

II RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA     

III ZEMLJANI RADOVI     

IV BETONSKI RADOVI     

V MONTERSKI RADOVI     

VI OSTALI RADOVI     

  UKUPNO:        
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 III-UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ViK  

I     ZEMLJANI RADOVI       

R.br. Opis radova 

j.m. količina 

Jedinična 
cena bez PDV-
a 

Jedinična 
cena sa PDV-
om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Iskop zemlje: 
Izvršiti iskop rova za polaganje cevi. Dubina iskop a i širina kanala 
je po kotama iz projekta. 
Ručni iskop m3 11.20 

 

  

 

2 Pesak: 
Izvršiti  nabavku,  transport  i  ubacivanje srednjezrnog 
peska u rov. Prvo se ubacuje sloj od 10 cm a po završenom 
montiranju cevi ubaciti i nabiti pesak oko i iznad cevi u  sloju od 
10 cm. m3 2.80 

 

  

 

3 Zatrpavanje: 
Izvršiti  zatrpavanje  rova  u  slojevima  od  30  cm  sa 
nabijanjem do potpune zbijenosti. U materijalu ne sme biti 
kamenja. 
Zemljom iz iskopa m3 8.40 

 

  

 

4 Odvoz: 
Višak materijala pri mašinskom iskopu rova transpor tovati na 
deponiju do 5 km udaljenosti i grubo isplanirati. U jediničnu cenu 
ulazi transport i planiranje. m3 2.80 

 

  

 

   UKUPNO:    
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II    RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 Demontaža postoje ćih sanitarnih uređaja: 
Izvršiti demontažu postoje ćih sanitarnih uređaja sa odvozom na 
deponiju. Prilikom demontaže izvršiti i demontažu pripadaju ćih 
cevi i ventila vodovoda kao i pripadajućih cevi kanalizacije. Sva 
ošte ćenja podova i zidova zakrpiti, malterisati i pripremiti za 
završn u obradu (farbanje zida ili podlogu poda). Obračun 
paušalno po sanitarnom uređaju ili instalaciji.   

 

  

 

 Umivaonik sa ogledalom kom 15.00     

 WC šolja kom 7.00     

 Tuš kada kom 2.00     

 PVC kanalizacija (vertikale) kom 5.00     

 Pocinkovane čelične cevi (vertikale) kom 5.00     

 Električni bojler kom 2.00     

 Pisoar kom 1.00     

 Slivnik podni kom 9.00     

   UKUPNO:    
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III    VODOVOD       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 PP cevi hladne vode: 
Nabavka i ugradnja PP cevi za vodovod klase SDR11 sa svim 
potrebnim spojnim materijalom i fitingom. Cenom su obuhvaćeni 
svi radovi koji opterećuju ovu poziciju uključujući probijanje 
otvora na međuspratnoj konstrukciji i zatvaranje nakon montaže 
cevi, štemanje zidova i krpljenje nakon montaže cevi. 
Uzidane cevi su pričvrš ćene u šlicovanim kanalima prema 
uputstvu proizvođača cevi što ulazi u cenu.  

  

 

  

 

Ø 40 mm (5/4") m 6.00     
Ø 32 mm (1") m 13.00     
Ø 25 mm (3/4") m 15.00     
Ø 20 mm (1/2") m 71.00     

2 PP cevi tople vode: 
Nabavka i ugradnja PP cevi za toplu vodu klase SDR7.4 termo 
stabilizovane (kompozitne) sa svim potrebnim spojnim 
materijalom i fitingom. Cenom su obuhvaćeni svi radovi koji 
opterećuju ovu poziciju uključujući probijanje otvora na 
međuspratnoj konstrukciji i zatvaranje nakon montaže cevi, 
štemanje zidova i krpljenje nakon mon taže cevi. 
Uzidane cevi su pričvrš ćene u šlicovanim kanalima prema 
uputstvu proizvođača cevi što ulazi u cenu. 

  

 

  

 

Ø 25 mm (3/4") m 3.00     
Ø 20 mm (1/2") m 68.00     
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3 Termoizolacija cevi: 
Nabavka  i  ugradnja  termizolacije  cevi  provodnosti  A= 
0.040 W/(mK) sa svim potrebnim spojnim materijalom.    

 

  

 

22 x 4 (1/2") m 139.00     
28 x 4 (3/4") m 18.00     
35 x 4 (1") m 13.00     
42 x 4 (5/4") m 6.00     

4 Propusni ventili: 
Nabavka  i  ugradnja  propusnih  ventila  sa  hromiranom 
kapom i rozetnom i svim potrebnim spojnim materijalom. 
DN 15 mm kom 17.00 

 

  

 

5 Kugla zatvarači: 
Nabavka i ugradnja kugla zatvarača na vodovodnim vertikalama 
sa svim potrebnim spojnim materijalom i fitingom. 

  

 

  

 

DN 32 mm kom 2.00     
DN 25 mm kom 1.00     
DN 20 mm kom 3.00     
DN 15 mm kom 1.00     

6 EK ventili: 
Nabavka i ugradnja EK ventila sa svim potrebnm spojnim 
materijalom. 
DN 15 mm kom 39.00 

 

  

 

7 Ispitivanje vodovodne mreže: 
Hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže na na čin dat u projektu 
i izrada izveštaja. m 176.00 

 

  

 

8 Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže: 
Uraditi dezinfekciju urađene vodovodne mreže u svemu prema 
tehničkim propisima i nakon toga izvrššti ispiranje cevovoda i 
ispitivanje kvaliteta u ovlaš ćenoj laboratoriji. pauš. 1.00 
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Obračun paušalno 

   UKUPNO:    

 

IV    KANALIZACIJA       

R.br. Opis radova 
j.m. količina 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

Ukupno bez 
PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

1 PVC cevi: 
Nabavka i ugradnja PVC cevi za kanalizaciju sa svim potrebnim 
spojnim materijalom i fazonskim komadima. Spajanje cevi se vrši 
gumenim prstenovima. Na dnu vertikala obavezno postaviti 
revizioni komad. Cenom su obuhvaćeni svi radovi koji opterećuju 
ovu poziciju uključujući probijanje otvora na međuspratnoj 
konstrukciji i zatvaranje nakon montaže cevi, štemanje zidova i 
krpljenje nakon montaže cevi.  

  

 

  

 

 Cevi u zemlji       
Ø 160 mm m 6.00     
Ø 75 mm m 6.00     
 Cevi u podu objekta       
Cevi  postaviti  u  kanal  u  podu  objekta  pre  betoniranja 
samog poda. Cenom su obuhvaćeni svi radovi na fiksiranju i 
zaštiti cevi i o stali radovi koji optere ćuju ovu poziciju. 
Izrada poda je obuhvaćena građevinskim delom projekta. 

  

 

  

 

Ø 160 mm m 21.00     
Ø 110 mm m 16.00     
Ø 75 mm m 8.00     
Ø 50 mm m 15.00     
 Kanalizacione vertikale       
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Kanalizacione vertikale su slobodnostojeće, pričvrš ćene za 
konstrukciju ispod svakog mufa, sa revizionim otvorom na dnu i 
probojem iznad krovne konstrukcije što je ura čunato u cenu. 
    

 

  

 

Ø 110 mm m 19.00     
Ø 50 mm m 11.00     
 Razvod kanalizacije       
Razvod kanalizacije je izveden u podu i zidu i obuhvata 
sva potrebna štemovanja, iskope, pesak i u čvršćenja cevi. 

  

 

  

 

Ø 110 mm m 11.00     
Ø 50 mm m 25.00     

2 Slivnik: 
Nabavka i ugradnja slivnika sa "suvim" sifonom (zatvaračem 
neprijatnih mirisa), sa hromiranom rešetkom klase K3 i sa bočnim 
priključkom Ø 50 mm.   

 

  

 

Ø 50 mm m 12.00     

3 Ventilacija: 
Nabavka i ugradnja PVC ventilacione kape sa opšivko m na 
prodoru krovne ravni.   

 

  

 

Ø 110 mm kom 3.00     
Ø 100 mm kom 2.00     

4 Uređaj za pumpanje: 
Nabavka i ugradnja kompaktnog uređaja za prepumpavanje 
otpadne vode iz suterena sa radnom i rezervnom pumpom i 
automatikom. U cenu ulazi i potisna cev PP Ø63 mm dužine 6.0 
m, ventilaciona cev PP Ø75 mm dužine 3.0m i spoj na 
kanalizacionu i elektro mrežu.   
Q = 4.0 l/s; H = 6.0 m; P = 2x1.1 kW 
 kom 1.00 
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5 Ispitivanje kanalizacione mreže: 
Izvršiti ispitivanje kanalizacione mreže na na čin dat u projektu i 
izrada izveštaja. m 138.00 

 

  

 

   UKUPNO:    

 

 REKAPITULACIJA UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ViK 
I ZEMLJANI RADOVI        

II RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA     

III VODOVOD     

IV KANALIZACIJA     

  UKUPNO:        

  

 PREDMER ELEKTRO RADOVA  

        

Poz. Opis Jed.

mer

e 

Kol. Jed.cena bez 

PDV-a 

Jed.cena sa 

PDV-om 

Uk.cena bez 

PDV-a 

Uk.cena sa 

PDV-om 

        

  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 
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dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih 

mesta na već izvedenim radovima i konstrukcijama. 

  Sav  upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog 

kvaliteta i odgovarati standardima.  Svi radovi moraju  

biti izvedeni  sa stručnom radnom snagom, a u 

potpunosti prema Tehničkim propisima važećim za 

predmetne vrste radova. 

      

 U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala u 

pozicijama i cena montažnog nespecificiranog materijala, 

kao i cena radne snage (bez PDV-a). Cena uključuje i 

izradu sve eventualno potrebne radioničke 

dokumentacije, ispitivanje i puštanje u rad svih 

elemenata instalacija navedenih u pozicijama. 

      

        

  NOVI OBJEKAT           

        

1. DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE           

        

1.1. Demontaža postojeće električne isntalacija u objektu, 

razvodnih ormana, svetiljki, prekidača i vidno položenih 

kabova po zidu sa čišćenje i zapisničkom predajom 

investitoru.  

          

    čas 100       

        

 UKUPNO  1.       
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2. KABLOVI           

        

 OPŠTE NAPOMENE       

        

 Pozicije obuhvataju isporuku, transport, skladištenje na 

gradilištu, polaganje kablova na unapred pripremljene 

kablovske police, izradu kablovskih završetaka i 

povezivanje, ispitivanje, puštanje pod napon i garantni 

rok prema Ugovoru sa Invetitorom. 

      

        

2.1. Kablovi 1kV od GRO-EV do glavnog razvodnog ormana       

 Kablovi za napajanje glavnog razvodnog ormana. Kablovi 

se polažu na unapred postavljenim kablovskim policama. 

Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i 

izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umreženog 

polietilena: 

      

  - N2XH-J 4x95 mm2 + 1x35 mm2 m 5       

2.2. KABLOVI ZA NAPAJANJE RAZVODNIH ORMANA I 

ORMANA I UREĐAJA TEHNIČKIH SISTEMA 

      

 Kablovi za napajanje lokalnih razvodnih ormana, 

razvodnih ormana termotehničkih sistema, polažu se na 

unapred postavljenim kablovskim policama. 

      

 Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i 

izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umreženog 

polietilena: 
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  N2XH-J  4x50 mm2  + 1x25 mm2  za RO-1 m 25       

  N2XH  5x16 mm2  RO-2 m 7       

  N2XH 5x6 mm2 za RO-3 m 39       

  N2XH 5x10 mm2  za RO-4 m 48       

  N2XH 4x25 mm2 + 1x16 mm2  za RO-5 m 42       

  N2XH 5x6 mm2  za RO-K m 40       

  N2XH 5x10 mm2  za RO-H m 50       

2.3. KABLOVI ZA NAPAJANJE PRIKLJUČNICA I FIKSNIH IZVODA        

 Pozicija obuhvata veze lokalnih (spratnih) razvodnih 

ormana i priljučnica i fiksnih izvoda opšte i tehnološke 

namene u gledalištu i bini. Kablovi se polažu na 

kablovske police, u instalacione cevi na tavanici i 

instalacione cevi u zidu. Od regala do potrošača na bini i 

gledalištu i porstorijama kablove polagati u bezhalogene 

cevi koje su prethodno postavljene u zid. 

Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i 

izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umreženog 

polietilena: 

      

  N2HX 5x2.5 mm2 m 70       

  N2HX 3x2.5 mm2 m 1.490       

2.4. KABLOVI ZA NAPAJANJE SVETILJKI       

2.4.

1 

Kablovi za napajanje svetiljki polažu se po tavanici, vidno 

na kablovskim policama, obujmicama, u PVC 

bezhalogenim cevima po tavanici  gledališta, ali i u PVC 

cevima prethodno položenim u zidove i tavanice. Na bini 
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kablovi se polažu vidno na kablovske police, obujmicama 

po plafonu i u PVC cevi prethodno položene u zidove 

Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i 

izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umreženog 

polietilena: 

  N2XH 3x1.5 mm2 m 1.250       

  N2XH 5x1.5 mm2 m 110       

2.5. KABLOVI ZA NAPAJANJE POTROŠAČA 

ELEKTROMOTORNOG POGONA I AUTOMATIKE 

 

          

2.5.

1 

Kablovi za napajanje motora ventilatora, pumpi i sl., 

polažu se pod plafonom na unapred postavljenim 

perforiranim kablovskim regalima predviđenim glavnim 

elektroprojektom ili ovim projektom 

Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i 

izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umreženog 

polietilena: 

      

  N2XH 5x4 mm2 za RO - Z m 36       

2.5.

2 

Signalni kabal za povezivanje komandnih kutija rasvete 

KO-R1 i KO-R2 sa razvodnim ormanima RO1, RO2, polažu 

se na unapred postavljenim perforiranim i punim 

kablovskim policama: 

Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i 

izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umreženog 

polietilena: 
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  N2XH 7x1 mm2  m 52       

  N2XH 16x1 mm2  m 36       

  2xN2XH 24x1 mm2  m 20       

 UKUPNO  2.       

3. NOSAČI KABLOVA I CEVI           

        

3.1. STANDARDNI KABLOVSKI REGALI.  

Metalni regali izrađeni od perforiranog čeličnog lima 

naknadno toplo pocinkovanog  

Regali se polažu po zidu.  

Pozicijom su obuhvaćeni regali, poklopac regala, konzole, 

stubovi, elementi za spajanje, ugaoni elementi, "T" 

elementi i sav potreban sitni materijal. 

          

  Regali dužine 2m dimenzija 60x200 mm  m 20       

  Regali dužine 2m dimenzija 60x160 mm  m 40       

  Regali dužine 2m dimenzija 60x100 mm m 15       

3.2 INSTALACIONE CEVI           

3.2.

1 

Isporuka, transport i montaža u zidove dole navedenih 

tvrdih gibljivih bezhalogenih PVC cevi. Plaća se po metru 

dužnom cevi: 

      

  Fi 16 mm m 380       

  Fi 23 mm m 45       

3.2.

2 

Isporuka, transport i montaža po zidovima i plafonu 

bezhalogenih PVC kanalica. Plaća se po metru dužnom 

kanalica: 
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  16x16 mm m 180       

  25x25 mm m 120       

  25x40 mm m 50       

3.2.

3 

Isporuka, transport i montaža  dole navedenih SAPA 

creva za zaštitu kablova od potrošača do regala odnosno 

cevi. Plaća se po metru dužnom cevi: 

      

  Fi 16 mm m 15       

  Fi 23 mm m 5       

        

 УКУПНO  3.       

        

4. GLAVNI RAZVODNI ORMANI           

        

 Isporuka, transport, ugradnja i puštanje pod napon dole 

navedenih ormana:  

Kućište razvodnog ormana izrađeno je od čeličnog lima 

zaštićenog antikorozivnom bojom. Kućište je sa vratima, 

bravom i ključem. U ormanu je predviđena konstrukcija 

za nošenje opreme izrađena od perforiranih profila. 

Iznad opreme postavlja se zaštitna ploča. Kućište ormana 

je vidno premošteno sa zaštitnom šinom (uzemljenje), a 

vrata su premoštena bakarnom pletenicom. 

Orman dimenzionisati prema ugrađenoj opremi. Zaštita 

ormana je IP55.  

Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal, žice za 
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šemiranje, plastični kanali, kleme, šine za priključak 

neutralnih vodova, šine za priključak zaštitnih vodova, 

brojevi za obeležavanje itd.  

 

4.1. GRO, U ZAŠTITI IP55 SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM 

OPREMOM: 

          

 -1 kom.copmact, tropolni prekidač sa ručnim pogonom 

660V; 250/R200, 45kA. 

Prekidač je opremljen termičkim i elektromagnetnim 

okidačem, pomoćnim kontaktima (2NC+2NO) i 

naponskim okidačem za dajnsko isključenje prekidača. 

- 1 kom. Tropolni osigurač rastavljač ISFT 100/80A, 15kA. 

- 1 kom. tropolni rastavljač ISFT 100/63A, 15kA. 

- 1 kom. tropolni osigurač rastavljač ISFT 100/40A, 15kA 

- 4 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 10kA 

tipa "B" 

- 3 kom. signalne sijalice 230V zelene 

- 6 kom. jednopolni autoatski osigurač C60N/25A, 10kA, 

tipa "C" 

- 9 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA 

tipa "C" 

- 1 kom tropolni kontaktor 16A, Ui=230V, 50Hz sa 2NO 

pomoćna kontatka 

- 1 m. bakarna, obojena sabirnica 30x5 mm (zaštitna 

sabirnica) 

kom 1       
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- ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 

 UKUPNO 4.       

        

5. RAZVODNI ORMANI         

 Razvodni orman je namenjen za napajanje osvetljenja, 

priključnica, tehnoloških priključaka, fiksnih izvoda i dr.   

Kućište razvodnog ormana izrađeno je od čeličnog lima 

zaštićenog antikorozivnom bojom. Kućište je sa vratima, 

bravom i ključem. U ormanu je predviđena konstrukcija 

za nošenje opreme izrađena od perforiranih profila. 

Iznad opreme postavlja se zaštitna ploča. Kućište ormana 

je vidno premošteno sa zaštitnom šinom (uzemljenje), a 

vrata su premoštena bakarnom pletenicom. 

Orman dimenzionisati prema ugrađenoj opremi. Na 

vratima ormana postavljaju se natpisne pločice i 

opomenske tablice.  Zaštita ormana je IP54 ili bolja.  

Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal, žice za 

šemiranje, plastični kanali, kleme, šine za priključak 

neutralnih vodova, šine za priključak zaštitnih vodova, 

brojevi za obeležavanje itd.  

      

5.1. RO-1, SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM OPREMOM:           

 -1 kom. tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V; 

100A 

kom 1       
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Prekidač je opremljen ručicom sa produženim pogonom. 

- 3 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka FID 

40A/0.5A 

- 6 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 10kA, 

tipa "C" 

- 15 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 

10kA tipa "C" 

- 21 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 

10kA, tipa "C" 

- 6 kom. tropolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA, 

tipa "C" 

- 1 kom. tropolni automatski osigurač C60N/20, 10kA, 

tipa"C" 

- 1 kom. tropolni rastvaljač ISFT 100/63A, 15kA 

- 17 kom. jednopolni kontaktor CT16A, Ui=230V, 50Hz sa 

2NO pomoćna kontakta za montažu na DIN šinu 

- 17 kom. dvopolni impulsni (bistabilni relej) 10A, 

Ui=230V, 50Hz sa 2NO pomoćna kontakta 

- 17 kom preklopke 0-1 230V 

- 3 kom. signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 

230V AC. Montaža na vrata ormana. 

- Ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 
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5.2. RO-2, SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM OPREMOM:           

 - 1 kom. tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V; 63A 

Prekidač je opremljen ručicom sa produženim pogonom. 

- 1 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka FID 

40A/0.5A 

- 1 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka FID 

25A/0.5A 

- 4 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 10kA, 

tipa "C" 

- 3 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 

10kA, tipa "C" 

- 13 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 

10kA tipa "C" 

- 2 kom. tropolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA 

tipa "C" 

- 2 kom. jednopolni kontaktor CT10A, Ui=230V, 50Hz sa 

2NO pomoćna kontakta za montažu na DIN šinu 

- 2 kom. dvopolni impulsni (bistabilni relej) 10A, 

Ui=230V, 50Hz sa 2NO pomoćna kontakta 

- 2 kom. taster sa jednim radnim i jednim mirnim 

kontaktom zelene boje 

- 5 kom. signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 

230V AC. Montaža na vrata ormana. 

-Ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

kom 1       
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zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 

5.3. RO-3, SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM OPREMOM:           

 -1 kom. tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V; 32A 

Prekidač je opremljen ručicom sa produženim pogonom. 

- 1 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka FID 

40A/0.5A 

- 4 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 10kA, 

tipa "C" 

- 4 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 

10kA, tipa "C" 

- 7 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA 

tipa "C" 

- 3 kom. jednopolni kontaktor CT10A, Ui=230V, 50Hz sa 

2NO pomoćna kontakta za montažu na DIN šinu 

- 3 kom. taster sa jednim radnim i jednim mirnim 

kontaktom zelene boje 

- 6 kom. signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 

230V AC. Montaža na vrata ormana. 

-Ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 

kom 1       

5.4. RO-4, SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM OPREMOM:           

 -1 kom. tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V; 40A 

Prekidač je opremljen ručicom sa produženim pogonom. 

- 2 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka FID 

kom 1       
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40A/0.5A 

- 4 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 10kA, 

tipa "C" 

- 8 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 

10kA, tipa "C" 

- 26 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 

10kA tipa "C" 

- 3 kom. signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 

230V AC. Montaža na vrata ormana. 

-Ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 

5.5. RO-K, SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM OPREMOM:           

 -1 kom. tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V; 

25APrekidač je opremljen ručicom sa produženim 

pogonom.- 1 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka 

FID 25A/0.5A- 3 kom. Jednopolni automatski osigurač 

C60N/6A, 10kA, tipa "C"- 3 kom. Jednopolni automatski 

osigurač C60N/16A, 10kA tipa "C"- 1 kom. tropolni 

automatski osigurač C60N/16A, 10kA tipa "C"- 3 kom. 

signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 230V AC. 

Montaža na vrata ormana.- 1 kom. monofazna utičnica 

sa poklopcem za montažu na orman- 1 kom. trofazna 

utičnica sa poklopcem za montažu na orman-Ostali sitan 

nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, kablovske 

kom 1       
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uvodnice i stopice, potporni izolatori, zavrtnjevi, 

priključne stezaljke i sl. 

5.4. RO-H, SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM OPREMOM:           

 -1 kom. tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V; 25A 

Prekidač je opremljen ručicom sa produženim pogonom. 

- 1 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka FID 

25A/0.5A 

- 3 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 10kA, 

tipa "C" 

- 2 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA 

tipa "C" 

- 4 kom. tropolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA 

tipa "C" 

- 3 kom. tropolni kontaktor CT16A, Ui=230V, 50Hz sa 

2NO pomoćna kontakta za montažu na DIN šinu 

- 3 kom. taster sa jednim radnim i jednim mirnim 

kontaktom zelene boje 

- 6 kom. signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 

230V AC. Montaža na vrata ormana. 

- 2 kom. monofazna utičnica sa poklopcem za montažu 

na orman 

- 1 kom. trofazna utičnica sa poklopcem za montažu na 

orman 

-Ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

kom 1       
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zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 

5.5. KO-R1            

 -11 kom. Taster sa jednim radnim i jednim mirnim 

kontaktom zelene boje 

-Ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 

kom 1       

5.6 KO-R2           

 -1 kom. jednopolni grebenasti prekidač (1-0-2), 16A 

- 17 kom. taster sa jednim radnim i jednim mirnim 

kontaktom zelene boje 

-17 kom. signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 

230V AC. Montaža na vrata ormana. 

-Ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 

kom 1       

        

 UKUPNO 5.       

        

8. INSTALACIJA UZEMLJENJA           

              

8.1. Isporuka i montaža u mokrim čvorovima kutije za 

izjednačenje potencijala tipa 9045-PS-49 

      

 Plaća se komplet po komadu. kom 5       

8.2. Izrada bakarnih obujmica i povezivanje pomoću olovnih       
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podmetača cevi grejanja, vodovoda i kanalizacije sa PS 

kutijom za izjednačenje potencijala, kablom P/F 1x4mm2 

koji se polaže kroz već predviđenu PVC cev prečnika 

11mm. Pozicija obuhvata i provodnik od lokalnog 

razvodnog ormana do PS kutije. 

Prosečna dužina po vrsti instalacije je 15m. 

 Plaća se komplet po komadu. kom 6       

8.3. Isporuka i postavljanje provodnika PP00-Y 1x35mm2 za 

povezivanje ŠIP-a sa PE šinom u glavnim razvodnim 

ormanima. 

          

    m 2       

8.4. Isporuka i postavljanje provodnika P/F 1x16mm2 za 

povezivanje PE šina sa: 

- kablovskim regalima, 

- cevnim instalacijama vodovoda, kanalizacije, grejanja i 

hlađenja. 

      

 Plaća se komplet po metru ugrađenog provodnika. m 40       

8.5. Isporuka i postavljanje provodnika P/F 1x10mm2 za 

premošćenje spojeva na cevnim i kanalskim instalacijama 

(mufova, ventila, fleksibilnih veza sa kanalima, itd.), kao i 

na kablovskim policama. Provodnik je na oba kraja 

opremljen sa kablovskim stopicama. Spojeve ostvariti 

zavrtnjima sa maticom i elastičnom (rebrastom) 

podloškom. 

Prosečna dužina po spoju je 0,5m. 
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 Plaća se komplet po spoju. kom 20       

        

 UKUPNO  8.       

        

        

9. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJA INVESTITORU           

              

9.1. Nakon završetka radova na izvođenju instalacija Izvođač 

je dužan da uradi sledeće: 

- krpljenje zidova na mestima prolaza instalacija, 

- otklanjanje eventualnih tehničkih estetskih grešaka 

izvedenih instalacija u objektu, 

- čišćenje prostorija od šuta i odnošenje istog van 

objekta. 

Po završetku pregleda izvedenih radova izvršiti sva 

potrebna propisima predviđena ispitivanja, kao što su: 

- merenje otpora instalacija kablova, elektro opreme i 

uređaja pojedinačne i celokupne izvedene instalacije, 

- ispitivanje funkcionalnosti pojedinih uređaja i opreme, 

kao i funkcionalnosti celokupne instalacije, 

- ispitivanje zaštite od dodirnog napona u instalaciji, 

- merenje padova napona na priključku potrošača, 

- merenje prelaznih otpora uzemljenja i slično. 

Nakon izvršenih merenja izvođač će napraviti protokol i 

dostaviti Investitoru sve potrebne ATESTE uz overu 
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dobijenih vrednosti. 

Za sve izvedene radove i ugrađeni materijal koji je sam 

nabavio za potrebe izvođenja ove instalacije Izvođač je 

obavezan dati pismenu garanciju u skladu sa važećim 

propisima JUS-u i postojećim ugovorenim obavezama. 

Izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije održavanje 

je, takođe, obaveza Izvođača,  

   kom 1       

9.2. Uraditi projekta izvedenog stanja na osnovu overenog 

primerka snimljenog za vreme izrada instalacija. Elaborat 

mora sadržati sve izmene koje su nastale za vreme 

izvoženja i mora biti overen zvaničnim pečatom radne 

organizacije koja je izvela potrebna snimanja kao i od 

strane Investitora. 

      

   kom 1       

9.3. Za vreme montaže obavezno uneti izmene sve izmene u 

jedan primerak elaborata. Izmene moraju biti overene od 

strane izvožača i nadzornog organa. 

          

    kom 1       

        

 UKUPNO  9.       
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  NOVI OBJEKAT:   R E K A P I T U L A C I J A   radova na električnim instalacijama  

        

  1. DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE           

 2. KABLOVI           

 3. NOSAČI KABLOVA I CEVI           

 4. GLAVNI RAZVODNI ORMANI           

 5. RAZVODNI ORMANI           

 8. INSTALACIJA UZEMLJENJA           

 9. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJA 

INVESTITORU 

          

        

 UKUPNO NOVI OBJEKAT       

  

 

      

  STARI OBJEKAT           

        

1. DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE           

        

1.1. Demontaža postojeće električne isntalacija u objektu, 

razvodnih ormana, svetiljki, prekidača i vidno položenih 

kabova po zidu sa čišćenje i zapisničkom predajom 

investitoru.  

          

- N2XH-Ј      3x1,5 mm2 čas 25       

        

 UKUPNO  1.       
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2. KABLOVI           

        

 OPŠTE NAPOMENE       

 Pozicije obuhvataju isporuku, transport, skladištenje na 

gradilištu, polaganje kablova na unapred pripremljene 

kablovske police, izradu kablovskih završetaka i 

povezivanje, ispitivanje, puštanje pod napon i garantni 

rok prema Ugovoru sa Invetitorom. 

      

2.1. KABLOVI ZA NAPAJANJE RAZVODNIH ORMANA I 

ORMANA I UREĐAJA TEHNIČKIH SISTEMA 

      

 Kablovi za napajanje lokalnih razvodnih ormana, 

razvodnih ormana termotehničkih sistema, polažu se na 

unapred postavljenim kablovskim policama. 

      

 Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i 

izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umreženog 

polietilena: 

      

  N2XH 5x6 mm2  za RO-6 m 15       

  N2XH 5x6 mm2  za RO-7 m 30       

  N2XH 5x6 mm2  za RO-8 m 35       

2.2.

1 

KABLOVI ZA NAPAJANJE PRIKLJUČNICA I FIKSNIH IZVODA        

 Pozicija obuhvata veze lokalnih (spratnih) razvodnih 

ormana i priljučnica i fiksnih izvoda opšte i tehnološke 

namene u gledalištu i bini. Kablovi se polažu na 

kablovske police, u instalacione cevi na tavanici i 
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instalacione cevi u zidu. Od regala do potrošača na bini i 

gledalištu i porstorijama kablove polagati u bezhalogene 

cevi koje su prethodno postavljene u zid. 

Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i 

izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umrećenog 

polietilena: 

  N2HX 5x2.5 mm2 m 20       

  N2HX 3x2.5 mm2 m 400       

2.3. KABLOVI ZA NAPAJANJE SVETILJKI       

2.3.

1 

Kablovi za napajanje svetiljki polažu se po tavanici, vidno 

na kablovskim policama, obujmicama, u PVC 

bezhalogenim cevima po tavanici  gledališta, ali i u PVC 

cevima prethodno položenim u zidove i tavanice. Na bini 

kablovi se polažu vidno na kablovske police, obujmicama 

po plafonu i u PVC cevi prethodno položene u zidove 

Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim žilama i 

izolacijom od bezhalogenog, vatrootpornog, umreženog 

polietilena: 

      

  N2XH 2x1.5 mm2 m 20       

  N2XH 3x1.5 mm2 m 450       

        

 UKUPNO  2.       
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3. NOSAČI KABLOVA I CEVI           

        

3.1. STANDARDNI KABLOVSKI REGALI.  

Metalni regali izrađeni od perforiranog čeličnog lima 

naknadno toplo pocinkovanog  

Regali se polažu po zidu.  

Pozicijom su obuhvaćeni regali, poklopac regala, konzole, 

stubovi, elementi za spajanje, ugaoni elementi, "T" 

elementi i sav potreban sitni materijal. 

          

  Regali dužine 2m dimenzija 60x200 mm  m 15       

3.2 INSTALACIONE CEVI           

3.2.

1 

Isporuka, transport i montaža u zidove dole navedenih 

tvrdih gibljivih bezhalogenih PVC cevi. Plaća se po metru 

dužnom cevi: 

      

  Fi 16 mm m 200       

  Fi 23 mm m 45       

3.2.

2 

Isporuka, transport i montaža po zidovima i plafonu 

bezhalogenih PVC kanalica. Plaća se po metru dužnom 

kanalica: 

      

  16x16 mm m 60       

  25x25 mm m 50       

  25x40 mm m 20       

3.2.

3 

Isporuka, transport i montaža  dole navedenih SAPA 

creva za zaštitu kablova od potrošača do regala odnosno 

cevi. Plaća se po metru dužnom cevi: 
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  Fi 16 mm m 5       

  Fi 23 mm m 2       

        

 УКУПНO  3.       

        

4. RAZVODNI ORMANI         

 Razvodni orman je namenjen za napajanje osvetljenja, 

priključnica, tehnoloških priključaka, fiksnih izvoda i dr.   

Kućište razvodnog ormana izrađeno je od čeličnog lima 

zaštićenog antikorozivnom bojom. Kućište je sa vratima, 

bravom i ključem. U ormanu je predviđena konstrukcija 

za nošenje opreme izrađena od perforiranih profila. 

Iznad opreme postavlja se zaštitna ploča. Kućište ormana 

je vidno premošteno sa zaštitnom šinom (uzemljenje), a 

vrata su premoštena bakarnom pletenicom. 

Orman dimenzionisati prema ugrađenoj opremi. Na 

vratima ormana postavljaju se natpisne pločice i 

opomenske tablice.  Zaštita ormana je IP54 ili bolja.  

Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal, žice za 

šemiranje, plastični kanali, kleme, šine za priključak 

neutralnih vodova, šine za priključak zaštitnih vodova, 

brojevi za obeležavanje itd.  

      

4.1. RO-5, SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM OPREMOM:           

 -1 kom. tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V; 

63APrekidač je opremljen ručicom sa produženim 

kom 1       
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pogonom.- 2 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka 

FID 40A/0.5A- 3 kom. Jednopolni automatski osigurač 

C60N/6A, 10kA, tipa "C"- 6 kom. jednopolni automatski 

osigurač C60N/10A, 10kA, tipa "C"- 27 kom. Jednopolni 

automatski osigurač C60N/16A, 10kA tipa "C"- 3 kom. 

tropolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA tipa "C"- 9 

kom. jednopolni automatski osigurač C60N/25, 10kA, 

tipa"C"- 6 kom. jednopolno grebenasti prekidač 4G 16 90 

U - 9 kom. signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 

230V AC.     Montaža na vrata ormana.-Ostali sitan 

nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, kablovske 

uvodnice i stopice, potporni izolatori, zavrtnjevi, 

priključne stezaljke i sl. 

4.2. RO-6, SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM OPREMOM:           

 -1 kom. tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V; 25A 

Prekidač je opremljen ručicom sa produženim pogonom. 

- 2 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka FID 

25A/0.5A 

- 3 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 10kA, 

tipa "C" 

- 4 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 

10kA, tipa "C" 

- 3 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA 

tipa "C" 

- 4 kom. jednopolni kontaktor CT10A, Ui=230V, 50Hz sa 

kom 1       
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2NO pomoćna kontakta za montažu na DIN šinu 

- 4 kom. dvopolni impulsni (bistabilni relej) 10A, 

Ui=230V, 50Hz sa 2NO pomoćna kontakta 

- 4 kom. taster sa jednim radnim i jednim mirnim 

kontaktom zelene boje 

- 7 kom. signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 

230V AC. Montaža na vrata ormana. 

-Ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 

4.3. RO-7, SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM OPREMOM:           

 -1 kom. tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V; 25A 

Prekidač je opremljen ručicom sa produženim pogonom. 

- 1 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka FID 

25A/0.5A 

- 4 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 10kA, 

tipa "C" 

- 2 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 10kA 

tipa "C" 

- 7 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 

10kA, tipa "C" 

- 1 kom. tropolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA, 

tipa "C" 

-3 kom. signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 230V 

AC. Montaža na vrata ormana. 

kom 1       
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-Ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 

4.4. RO-8, SA SLEDEĆOM UGRAĐENOM OPREMOM:           

 -1 kom. tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V; 25A 

Prekidač je opremljen ručicom sa produženim pogonom. 

- 1 kom. četvoropolna strujna zaštitna sklopka FID 

25A/0.5A 

- 3 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 10kA, 

tipa "C" 

- 3 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 

10kA, tipa "C" 

- 2 kom. Jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA 

tipa "C" 

- 1 kom. tropolni automatski osigurač C60N/16A, 10kA 

tipa "C" 

- 3 kom. jednopolni kontaktor CT16A, Ui=230V, 50Hz sa 

2NO pomoćna kontakta za montažu na DIN šinu 

- 3 kom. dvopolni impulsni (bistabilni relej) 10A, 

Ui=230V, 50Hz sa 2NO pomoćna kontakta 

- 3 kom. taster sa jednim radnim i jednim mirnim 

kontaktom zelene boje 

- 6 kom. signalna sijalica zelene boje sa natpisom, za 

230V AC. Montaža na vrata ormana. 

- 2 kom. monofazna utičnica sa poklopcem za montažu 

kom 1       
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na orman 

- 1 kom. trofazna utičnica sa poklopcem za montažu na 

orman 

-Ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 

kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, 

zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 

        

 UKUPNO 4.       

        

7. INSTALACIJA UZEMLJENJA           

              

7.1 Isporuka i montaža u mokrim čvorovima kutije za 

izjednačenje potencijala tipa 9045-PS-49 

      

 Plaća se komplet po komadu. kom 3       

7.2. Izrada bakarnih obujmica i povezivanje pomoću olovnih 

podmetača cevi grejanja, vodovoda i kanalizacije sa PS 

kutijom za izjednačenje potencijala, kablom P/F 1x4mm2 

koji se polaže kroz već predviđenu PVC cev prečnika 

11mm. Pozicija obuhvata i provodnik od lokalnog 

razvodnog ormana do PS kutije. 

Prosečna dužina po vrsti instalacije je 15m. 

      

 Plaća se komplet po komadu. kom 2       

7.3. Isporuka i postavljanje provodnika P/F 1x10mm2 za 

premošćenje spojeva na cevnim i kanalskim instalacijama 

(mufova, ventila, fleksibilnih veza sa kanalima, itd.), kao i 
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na kablovskim policama. Provodnik je na oba kraja 

opremljen sa kablovskim stopicama. Spojeve ostvariti 

zavrtnjima sa maticom i elastičnom (rebrastom) 

podloškom.Prosečna dužina po spoju je 0,5m. 

 Plaća se komplet po spoju. kom 20       

        

 UKUPNO  7.       

        

  STARI OBJEKAT:   R E K A P I T U L A C I J A   radova na električnim instalacijama  

        

  1. DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE           

 2. KABLOVI           

 3. NOSAČI KABLOVA I CEVI           

 4. RAZVODNI ORMANI           

 7. INSTALACIJA UZEMLJENJA           

        

 UKUPNO STARI OBJEKAT       

        

        

   R E K A P I T U L A C I J A   radova na električnim instalacijama  

        

 1. ELEKTROINSTALACIJE - NOVI OBJEKAT           

 2. ELEKTROINSTALACIJE - STARI OBJEKAT           

 UKUPNO       
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REKAPITULACIJA: 

 Ukupno (bez PDV-a) 

1. Građevinski radovi  

2. Mašinski radovi  

3. Radovi vodovoda i kanalizacije  

4. Elektro radovi  

 

UKUPNO BEZ PDV-a:   

VREDNOST PDV-a:   

UKUPNO SA PDV-om:   
 

 

       
 

 
Datum i mesto  Potpis ovlašćenog lica ponuđača 

 M.P.  


