
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

Војводе Путника 38 

26360 Пландиште  

www.plandiste-opstina.rs 

ПИБ 102002904 

телефон: 013/861 033  

e-mail:office@plandiste-opstina.rs 

 

На основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 5. Став 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 4-19/2017-II од 06.02.2017. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 4-20/2017-II од 06.02.2017 године,  

припремљен је: 

 

 

 

ПОЗИВ  

ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ  
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ  ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ БРОЈ 3/2017 

 применом члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН 

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И 

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПЛАНДИШТУ 

 

 

 

ИЗ ТОГ РАЗЛОГА НАРУЧИЛАЦ ПОЗИВА САМО И СВЕ 

ПОНУЂАЧЕ ЧИЈЕ СУ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ 

БРОЈ 21/2016 

  БИЛЕ НЕПРИХВАТЉИВЕ, ДА ДОПУНЕ СВОЈЕ ПОНУДЕ И ТАКО 

ИХ УЧИНЕ ПРИХВАТЉИВИМ   
 

 

 

 

 

http://www.plandiste-opstina.rs/


 

 

ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ САДРЖИ: 

 

 

1. Општи подаци о набавци 

 

2. Подаци о предмету јавне набавке 

 

3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

4. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

 

5.  Образац понуде 

 

6. Образац изјаве о независној понуди 

 

7. Образац трошкова припреме понуде 

 

8. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама 

 

9. Техничка документација и планови 

 

10. Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

 

11. Додатна питања и појашњења конкурсне документације по отвореном поступку 

а која чине саставни део Позива за допуну понуда 

 

 

 

 

 

  



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 38 

26360 Пландиште 

Датум: 06.02.2017. године 

Редни број ЈН: 3/2017 

 

На основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 5. став 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 4-19/2017-II од 06.02.2017. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 4-20/2017-II од 06.02.2017 године, 

припремљен је: 

 

 

ПОЗИВ  

ЗА ДОПУНУ ПОНУДА  

 

КОЈЕ СУ У ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 21/2016,КОЈИ ЈЕ ОКОНЧАН  ОДЛУКОМ О 

ОБУСТАВИ ПОСТУПКА БРОЈ  4-20/2017-II ОД 15.12.2016.  ОЦЕЊЕНЕ КАО 

НЕПРИХВАТЉИВЕ 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

 ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

 Интернет страница: www. plandiste-opstina.rs 

 Матични број  08057567 

 ПИБ 102002904 

 Шифра делатности  8411 

 Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе 

 

1.2 Подаци о врсти поступка јавне набавкe:  

Преговарачки поступак  применом  члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН где наручилац  

позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке 

број 21/2016 у складу са Законом о јавним набавкама („Службени  гласник Републике 

Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке. 

 

1.3 Основ за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се  

спроводи применом  члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН јер су у отвореном поступку поднете 

све неприхватљиве понуде. Наручилац ће позив за подношење ДОПУНЕ понуда 



упутити само и свим понуђачима који су учествовали у наведеном  обустављеном 

поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим.  

1.4 Позив за допуну понуда упућује се следећим понуђачима: 

1) Грађевинско привредно друштво „КЕЈ“ Ваљево, Владике 

Николаја 29б 

2) Групи понуђача „FOMAPHARM ENGINEERING GROUP“ 

д.о.о  Чарли Чаплина 36 Београд - носилац групе посла 

понуђача и д.о.о. „БАКИЋ КОЛОР“ , Стевана Немање 42-44 

Вршац; 

 

1.5 Предмет јавне набавке: набавка радова 

Грађевински радови - Реализација пројекта санације основне школе и   

фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у  Пландишту; 

 

Контакт: Милош Манојловић, дипл.правник, Општинска управа Пландиште  

    e-mail: milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs   

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

 

Опис предмета набавке: Грађевински радови - Реализација пројекта 

санације основне школе и фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у  

Општини Пландиште; према спецификацији која je детаљно наведена у 

конкурсној документацији  број 21/2016  за отворени поступак који је покренут 

Одлуком о покретању поступка број: 4-183/2016-II oд 26.10.2016.  

Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – Општи грађевински 

радови 

 

2.2 Наручилац у преговарачки поступак позива само и све понуђаче који су 

учествовали у отвореном поступку по ЈН бр. 21/2016 

Понуда се саставља тако да се допуни и учини прихватљивим понуда коју сте 

доставили у отвореном поступку јавне набавке број 21/2016 тако што ће те отклонити 

разлоге због којих је одбијена. 

3. Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних 

недостатака из претходне понуде, сходно достављеној образложеној Одлуци о 

обустави претходног поступка број 4-226/2016-II од 15.12.2016. године у којој 

су наведени разлози за одбијање приспелих понуда. 

 

 

 



 

3.1  Разлози због којих је ваша понуда одбијена у поступку јавне набавке број 

21/2016 су следећи: 

 

Понуда 

број  

Назив, адреса и 

место седишта 

понуђача 

Разлози за одбијање понуде 

Понуђена цена без ПДВ 

1845/16-I 

од 

24.11.2016 

године 

Грађевинско 

привредно друштво 

„КЕЈ“ 

Ваљево, 

Владике Николаја 

29б 

 

Понуђач Грађевинско привредно друштво „КЕЈ“ Ваљево није 

доставио тражене доказе о испуњавању додатних услова из 

члана 76. Закона о јавним набавкама и његова понуда број: 

1845/16-I од 24.11.2016.  је неприхватљива јер није доказао да 

располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

за 27 радника за које је достављен уговор о делу нису 

достављени М-А обрасци како је захтевано конкурсном 

документацијом. Свих 27 уговора о делу су у супротности са 

чланом 199.став 1. Закона о раду који каже да „Послодавац 

може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради 

обављања послова који су ван делатности послодавца, а који 

имају за предмет самосталну израду или оправку одређене 

ствари, самостално извршење одређеног физичког или 

интелектуалног посла“ обзиром  да је понуђач закључио 

уговоре о делу за обављање послова из своје делатности. 

Такође исти су закључени под одложним условом, ако 

понуђач и када добије посао, а конкурсном документацијом 

је захтевано да понуђачи располажу потребним бројем и 

квалификацијом извршилаца; Супротно захтеву из конкурсне 

документације да понуђач мора да располаже потребним 

бројем извршилаца са све време извршења уговора о јавној 

набавци понуђач је за поједине раднике доставио уговоре о 

раду на одређено време који не покривају рок од 150 дана 

који је дат за извођење предметних радова; 

Доказ под тачком  

а) Понуђач мора да достави обавештење о поднетој пореској 

пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за 

порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да 

располаже са најмање 50 извршилаца. Понуђач је у обавези 

да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и 

доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве 

позива за подношење понуда (по отвореном поступку) 

оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача 

б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске 

коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су нисиоци  лиценци 

чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком 

Суда части издате лиценце нису одузете ( потврда о 

важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце 

морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим 

потписом; 



в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге 

извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију 

уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и 

друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор-

фотокопија уговора о делу/уговора о обављању привремених 

и повремених послова или другог уговора о радном 

ангажовању и М-А обрасце. 

Понуђена цена је:     69.586.020,00 динара 

FP-4.947.16 

од 

25.11.2016. 

године 

Група понуђача  

Formapharm 

Engineering Group“ 

д.о.о Београд Чарли 

Чаплина 36 (носилац 

заједничке понуде) и  

„Бакић Колор“ д.о.о 

Вршац, Стевана 

Немање 42-44 

Понуда групе понуђача Formapharm Engineering Group“ д.о.о 

Београд Чарли Чаплина 36  (носилац заједничке понуде) и 

„Бакић Колор“ д.о.о Вршац, Стевана Немање 42-44 

 

је неприхватљива јер је понуда број FP-4.947.16  од 

25.11.2016. преко процењене вредности јавне набавке. 

Споразумом о заједничком наступању није јасно дефинисан 

део послова сваког од учесника заједничке понуде. 

 

Понуђена цена је :    74.992.215,24 динара 

Сви услови и захтеви наручиоца који су дефинисани овим позивом, 

дефинисани су по ЈН бр. 21/2016 

Понуђени услови из обрасца понуде ( цена, начин плаћања, рок извођења 

радова и гарантни рок ) не могу бити неповољнији по Наручиоца него што су 

понуђени у понуди по ЈН бр. 21/2016 

 

Наручилац прихвата све доказе из понуде и конкурсне документације – јавна 

набавка број 21/2016 који су му признати као исправни и позива понуђача да 

достави недостајуће доказе које није доставио, што је констатовано Одлуком 

бр. 4-226/2016-II од 15.12.2016. 

 

3.2 Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину 

подношења пуномоћја  за учешће у отварању понуда, као и пуномоћја за  

преговарање. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.02.2017. године до 11:00 часова.  

 

Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 

11:30 часова у просторијама ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ, Општинска управа 

Пландиште улица Војводе Путника 38, Мала сала општинске управе 

Пландиште. 

 

Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за 

заступање.  

 

Поступак преговарања ће се обавити након поступка отварања понуда, дана 

14.02.2017.године у 11,30 часова.  

 



У поступак преговарања укључују се понуђачи чије понуде су 

благовремене и за које се након отварања понуда утврди да немају битне 

недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да су отклонили недостатке својих 

понуда из претходног поступка и поднели прихватљиве понуде! 

 

Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да 

приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање. 

 

3.3 Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети  у року од 25 

дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити објављена на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана 

њеног доношења.  

 

4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

4.1. ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

 

 Елемент преговарања: укупна понуђена цена  

 Начин преговарања:  

Након отварања поднетих понуда, комисија за јавну набавку ће извршити  

преглед и оцену понуда у циљу утврђивања њихове прихватљивости. Почетном 

понудом се сматра укупна понуђена цена из поднете понуде. Понуђена цена у 

преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у претходно 

спроведеном отвореном поступку. 

Поступак преговарања ће се обавити истог дана, одмах након окончања  

поступка отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача. Комисија ће 

позвати овлашћене представнике понуђач да се, у временском року од 15 минута 

писано изјасне тако што ће попунити Образац понуде у који ће, између осталих 

података, унети укупан износ цене и потписати, без обавезе оверавања печатом, исти 

предати у затвореној коверти комисији. Комисија ће на лицу места прочитати податке 

из Обрасца понуде.  

Понуђена цена након једног круга биће окончана. 

Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од  

стране законског заступника понуђача.  

Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником  

понуђача, писаним изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања (цени) 

применом једног круга уз вођење записника о преговарању у који се уноси сваки 

елемент преговарања. 

 Саставни део Уговора чини изабрана понуда са обрасцем структуре  

цена, Записник о спроведеном преговарачком поступку, банкарска гаранција за 

озбиљност понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 



 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Првобитно одређени услови за учешће у поступку јавне набавке и начин 

доказивања испуњености услова, као ни техничке спецификације и критеријуми 

за избор најповољније понуде, као и разлози за одбијање понуде остају 

непромењени, односно сви захтеви Наручиоца из отвореног поступка остају 

непромењени. 

Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од понуђене цене у претходном 

поступку. 

 

3.1. Начин подношења допуне понуде 

 Допуна понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из  

Позива за допуну понуде  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-

откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

 Понуђач који је у отвореном поступку понуду поднео самостално, нема 

могућност да у преговарачком поступку, у којем су понуђачи позвани само да 

допуне своје понуде, иступа са подизвођачем или подноси заједничку понуду, 

односно мења начин подношења понуде. Понуђач не може да учини промену 

свог статуса. 

 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан 

је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале 

образац понуде и печат понуђача. 

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

саставни део конкурсне документације.  

 Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-

спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, 

одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно 

не оштете листови или печат. 

 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може 

проверити да ли је затворена онако како је предата. 

 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. Понуда се подноси на адресу 

наручиоца – ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 38 26360 

Пландиште, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку грађевинских радова у 

преговарачком поступку са објављивањем позива за допуну понуда - 

Реализација пројекта санације основне школе и фискултурне сале „Доситеј 

Обрадовић“ у  Пландишту; ЈН бр. 3/2017 НЕ ОТВАРАТИ, пријемно место: 

ПИСАРНИЦА НАРУЧИОЦА; 

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

као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 14.02.2017. године до 11:00 часова.  



 Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 

11:30 часова у просторијама ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ, Општинска управа 

Пландиште улица Војводе Путника 38, Мала сала општинске управе Пландиште. 

 

 Наручилац ће све неблаговремене понуде, након окончања поступка отварања 

понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је 

поднета неблаговремено. 

 Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 

одређеном у позиву за подношење понуда. 

 Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да 

потпуно испуњава све техничке спецификације. 

 Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио 

због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити 

условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке. 

 Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду. 

 Битни недостаци понуде – наручилац ће одбити понуду сходно чл.106.ЗЈН 

 

5.1 Понуђач је у обавези да достави : 

 Нов попуњен образац понуде коју је поднео и у претходном 

поступку као и све тражене доказе из овог Позива како би своју 

понуду учино прихватљивом; Сви остали услови остају како су 

дефинисани конкурсном документацијом у отвореном поступку 

број 21/2016. 

 Важећа средства финансијског обезбеђења. 
 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

      

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност  

понуде са назначеним износом од 10% од  укупне вредности понуде и роком важности 

60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на 

приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца 

Општине Пландиште. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове 

за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг).  

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

- Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или 

измени своју понуду; 

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци;  

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за  добро 

извршење  посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за 

објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену 

трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  



којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

              2) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег 

карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 

дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити 

ограничено роком трајања ( датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске 

гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на 

политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као 

гаранта.  

           3)  Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, 

на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности 

уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не сме 

имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум примопредаје радова, 

као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

 Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и 

тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

Изабрани понуђач је дужан да достави 

 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 7 дана од дана  

закључења уговора, 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, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за 

завршетак радова, у корист  Наручиоца Општине Пландиште. Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 

добро извршење посла мора се продужити. 

        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. Понуђач 

може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 

    2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани 

понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 

гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист  

Наручиоца Општине Пландиште. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана 

дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања 

недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у 

гарантном року.  

        По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског 

обезбеђења ће бити враћена.  

 



 

 

 

 

 

 

Наручилац у преговарачки поступак позива само и све понуђаче који су 

учествовали у отвореном поступку по ЈН бр. 21/2016 

Понуда се саставља тако да се допуни и учини прихватљивим понуда коју 

сте доставили у отвореном поступку јавне набавке број 21/2016 тако што 

ће те отклонити разлоге због којих је одбијена. 

5.2 Допуну понуде чине документа која представљају исправку 

битних недостатака из претходне понуде, сходно достављеној 

образложеној Одлуци о обустави претходног поступка број 4-

226/2016-II од 15.12.2016. године у којој су наведени разлози за 

одбијање приспелих понуда. 

5.3  Разлози због којих је ваша понуда одбијена у поступку јавне 

набавке број 21/2016 су следећи: 

 

Понуда 

број  

Назив, адреса и 

место седишта 

понуђача 

Разлози за одбијање понуде 

Понуђена цена без ПДВ 

1845/16-I 

од 

24.11.2016 

године 

Грађевинско 

привредно друштво 

„КЕЈ“ 

Ваљево, 

Владике Николаја 

29б 

 

Понуђач Грађевинско привредно друштво „КЕЈ“ Ваљево није 

доставио тражене доказе о испуњавању додатних услова из 

члана 76. Закона о јавним набавкама и његова понуда број: 

1845/16-I од 24.11.2016. је неприхватљива јер није доказао да 

располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

за 27 радника за које је достављен уговор о делу нису 

достављени М-А обрасци како је захтевано конкурсном 

документацијом. Свих 27 уговора о делу су у супротности са 

чланом 199.став 1. Закона о раду који каже да „Послодавац 

може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради 

обављања послова који су ван делатности послодавца, а који 

имају за предмет самосталну израду или оправку одређене 

ствари, самостално извршење одређеног физичког или 

интелектуалног посла“ обзиром  да је понуђач закључио 

уговоре о делу за обављање послова из своје делатности. 

Такође исти су закључени под одложним условом, ако 

понуђач и када добије посао, а конкурсном документацијом 

је захтевано да понуђачи располажу потребним бројем и 

квалификацијом извршилаца; Супротно захтеву из конкурсне 

документације да понуђач мора да располаже потребним 

бројем извршилаца са све време извршења уговора о јавној 

набавци понуђач је за поједине раднике доставио уговоре о 

раду на одређено време који не покривају рок од 150 дана 



који је дат за извођење предметних радова; 

Доказ под тачком  

а) Понуђач мора да достави обавештење о поднетој пореској 

пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за 

порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да 

располаже са најмање 50 извршилаца. Понуђач је у обавези 

да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и 

доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве 

позива за подношење понуда (по отвореном поступку) 

оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача 

б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске 

коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су нисиоци  лиценци 

чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком 

Суда части издате лиценце нису одузете ( потврда о 

важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце 

морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим 

потписом; 

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге 

извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију 

уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и 

друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор-

фотокопија уговора о делу/уговора о обављању привремених 

и повремених послова или другог уговора о радном 

ангажовању и М-А обрасце. 

Понуђена цена је:     69.586.020,00 динара 

FP-4.947.16 

од 

25.11.2016. 

године 

Група понуђача  

Formapharm 

Engineering Group“ 

д.о.о Београд Чарли 

Чаплина 36 (носилац 

заједничке понуде) и  

„Бакић Колор“ д.о.о 

Вршац, Стевана 

Немање 42-44 

Понуда групе понуђача Formapharm Engineering Group“ д.о.о 

Београд Чарли Чаплина 36  (носилац заједничке понуде) и 

„Бакић Колор“ д.о.о Вршац, Стевана Немање 42-44 

 

је неприхватљива јер је понуда број FP-4.947.16  од 

24.11.2016. преко процењене вредности јавне набавке. 

Споразумом о заједничком наступању није јасно дефинисан 

део послова сваког од учесника заједничке понуде. 

 

Понуђена цена је :    74.992.215,24 динара 

Сви услови и захтеви наручиоца који су дефинисани овим позивом, 

дефинисани су по ЈН бр. 21/2016 

Понуђени услови из обрасца понуде ( цена, начин плаћања, рок 

извођења радова и гарантни рок ) не могу бити неповољнији по 

Наручиоца него што су понуђени у понуди по ЈН бр. 21/2016 

 

Наручилац прихвата све доказе из понуде и конкурсне 

документације – јавна набавка број 21/2016 који су му признати као 

исправни и позива понуђача да достави недостајуће доказе које није 



доставио, што је констатовано Одлуком бр. 4-226/2016-II од 

15.12.2016. 

 

5.4 Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину 

подношења пуномоћја  за учешће у отварању понуда, као и пуномоћја за  

преговарање. 

6. Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 

11:30 часова у просторијама ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ, Општинска управа 

Пландиште улица Војводе Путника 38, Мала сала општинске управе 

Пландиште. 

 

Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за 

заступање.  

 

Поступак преговарања ће се обавити након поступка отварања понуда, дана 

14.02.2017. године у 11,30.часова.  

 

У поступак преговарања укључују се понуђачи чије понуде су 

благовремене и за које се након отварања понуда утврди да 

немају битне недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да су 

отклонили недостатке својих понуда из претходног поступка и 

поднели прихватљиве понуде! 
 

Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да 

приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање. 

 

6.1 Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети  у року од 25  

дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити објављена на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана 

њеног доношења.  

 

7. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

4.1. ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

 

 Елемент преговарања: укупна понуђена цена  

 Начин преговарања:  

Након отварања поднетих понуда, комисија за јавну набавку ће извршити  

преглед и оцену понуда у циљу утврђивања њихове прихватљивости. Почетном 

понудом се сматра укупна понуђена цена из поднете понуде. Понуђена цена у 

преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у претходно спроведеном 

отвореном поступку. 

Поступак преговарања ће се обавити истог дана, одмах након окончања  



поступка отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача. Комисија ће 

позвати овлашћене представнике понуђач да се, у временском року од 15 минута 

писано изјасне тако што ће попунити Образац понуде у који ће, између осталих 

података, унети укупан износ цене и потписати, без обавезе оверавања печатом, исти 

предати у затвореној коверти комисији. Комисија ће на лицу места прочитати податке 

из Обрасца понуде.  

Понуђена цена након једног круга биће окончана. 

Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од  

стране законског заступника понуђача.  

Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником  

понуђача, писаним изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања (цени) 

применом једног круга уз вођење записника о преговарању у који се уноси сваки 

елемент преговарања. 

 Саставни део Уговора чини изабрана понуда са обрасцем структуре  

цена, Записник о спроведеном преговарачком поступку, банкарска гаранција за 

озбиљност понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________ од ________________ за јавну набавку радова на 

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ, ЈН број 3/2017  
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име лица за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 



3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име лица 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 лица 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. 

 

 
 

 

 

 

 



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име лица 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 они понуђачи 

који подносе заједничку понуду. 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ И 

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок извођења радова од дана увођења у посао 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен 

да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе 

понуђача  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

На основу члана 26. став 2. Закона, _____________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

дајем следећу   

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Изјављујем,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам 

понуду у поступку јавне набавке радова на САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ И 

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ, бр 3/2017 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.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________(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 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

_________________________     ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, _______________________ 

(навести назив понуђача), као овлашћено лице понуђача (или као законски 

заступник понуђача) ,  дајем следећу  

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је 

________________________________________ (навести назив понуђача) при 

састављању понуде за јавну набавку радова на САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ 

И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ бр. 3/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

            Датум                                                                                   Понуђач  

 

    __________________                                                     _____________________ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

 

 За укупан уграђени материјал Извођач радова 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 радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове 

и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, 

Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња.  

 Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што 

је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

 Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спрповоде се преко стручног 

надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли 

су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном 

спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење 

радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног 

надзора и према законским прописима. 

 Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да 

обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о 

примопредаји радова. 

 Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који 

се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге 

околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских 

и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене 

области. 

 Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код 

Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по 

спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и 

контролисање извршења уговорних обавеза је Горица Стефановић, телефон: 013/862-

166. 

 

2. Рок за извођење радова  

       

 Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може 

бити дужи од 150 (сто педесет) календарских дана  од увођења у посао понуђача- 

извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао најкаснје 10 дана од 

потписивања уговора. Предлаже се фазно извођење радова према динамичком плану 

који ће да одобри стручни надзор. 

 

 



 

3. Место извођења радова  
 

Општина Пландиште, катастарска парцела 1156 КО Пландиште, зграда 

образовања, Основна школа „ДоситејОбрадовић“ у Пландишту, ул. Војводе Путника 

бр. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Техничку документацију чине: главна свеска 28-07/16 идп – 0, пројекат 

архитектуре 28-07/16 идп – 1, пројекат хидротехничких инсталација 28-07/16 идп 

– 3, пројекат електроенергетских инсталација 28-07/16 идп – 4 и пројекат 

машинских инсталација 28-07/16 идп – 6. 

 

САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА: 

 

Објекат је лоциран у Пландишту, на катастарској парцели  број 1156 К.О. 

Пландиште, у Улици војводе Путника ( некадашнај Улица Маршала Тита ) бр. 60, која 

има површину од 12247 м2. Парцела се налази у централном подручју грађевинског 

реона, у блоку бр. 19. 

Приступ наведеној предметној парцели остварује се са њене северозападне 

стране из улице Војводе Путника, односно са парцеле 1590/3. 

Парцеле се налазе на терену са мање израженим нагибима у правцу северозапад- 

југоисток, управно од осе улице, са просечним нагибом од 0,74 % . 

Локација је у другој климатској зони и осмој сеизмичкој зони . 

 

ПОЛОЖАЈ И ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА: 

 

Објекат школе је постављен у простору као слободностојећи објекат , на 

грађевинској линији која је од регулационе линије улице војводе Путника ( некадашња 

Улица маршала Тита ) удаљена 7,68 м. Главни корпус школе повезан је ходником са 

југоисточне стране са фискултурном салом и пратећим просторијама око ње ( 

свлачионице са санитарним простором, наставнички кабинети, гардеробе, котларница ).  

Спратност објекта школе је Пр+2, а објекта фискултурне сале Пр+0. 

Површина под објектом објекта ( са новом термоизолационом обрадом фасаде ) 

износи 2988,88м2. 

Укупна бруто изграђена површина објекта ( са новом термоизолационом 

обрадом фасаде) износи 6730,40 м2 , а укупна нето површина је 6.028,78 м2. 

 

САДРЖАЈ ОБЈЕКТА: 

 

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту изграђена је 1976. године и 

састоји се из две функционалне целине - школе и фискултурне сале са пратећим 

просторијама повезане топлим пролазом. Садржај и нова обрада подова просторија 

приказани су у графичким , нумеричким и текстуалним прилозима архитектонског дела 

перојектне документације. 

 

ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКТА, 

АРХИТЕКТОНСКОГ И ЕСТЕТСКОГ ОБЛИКОВАЊА: 

 

 КОНСТРУКЦИЈА: 

 

Конструкција објекта је скелетна са АБ стубовима , Аб гредама , међуспратним АБ 

таваницама и зидовима од опеке. Кров је дрвени, сложен, типа крова на рожњачама и 

правим столицама. 



Радовима нису предвиђене интервенције на конструкцји, осим изградње крова 

изнад ходнилка ка фискултурној сали. 

 

МАТЕРИЈАЛИ И ОБРАДА: 
 

Постојећа фасада објекта  је са  израженим пиластрима ( АБ стубовима ) 

обрађеним пластичним малтером, док су поља између њих са дрвеним вишекрилним 

прозорима и парапетима од фасадне опеке. Греде на фасади су обрађене као и стубови, 

али   у другој боји. Подови у објекту су   од терацо плоча , керамичких  плочица, виназ  

плоча  ,  паркета  , ламинатних облога  и  итисона.  У  улазном  холу  је  под  од 

мермерних плоча, које се задржавају. Улазни портали и врата на објекту,  светларници 

и унутрашњи портали су од браварских профила са стакленим испунама. Остала 

унутрашња врата су дрвена, са металним довратницима. Фискултурна сала је са 

светларницима од ПВЦ профила и испуном од Лексана. 

Санацијом је предвиђена замена постојеће фасадне браварије новом 

алуминијумском столаријом од побољшаних Ал профила ( алуминаријом ) 

застакљеном термо-пакетима  (4+15+4 мм) , са полјима по моделу постојећих. 

Унутрашња столарија мења се у делу портала који се замењују новим од Ал профила и 

одговарајућег стакла , према опису из предмера радова и шемама столарије. 

Подови у објекту се мењају у делу итисона, ламината , керамичких плочица, 

виназ плоча и терацо плоча, које су   лошем стању, док се паркети задржавају и 

санирају.   Уместо подова који се уклањају постављају се гранитна керамика и 

хомогене винил облоге, у свему према описима из предмера радова. У зависности од 

стања подлоге, након уклањања финалне подне облоге биће изведена репарација подне 

подлоге или њена замена , према опису из Предмера радова, укључујући и 

хидроизолацију. 

Зидна керамика се уклања и поставља нова, са претходним третманом подлоге 

хидроизолационим премазима. 

Унутрашњи зидови се малтеришу, у делу где су оштећених површина , као и 

оштећене плафонске површине. Преостале зидне површине такође се молерски 

обрађују глетовањем и полудисперзионим бојама. 

На крову изнад тракта А уклања се покривач од салонит плоча и поставлња нови 

од ТР пластифицираног лима. 

Фасада се изолује плочама од камене минералне вуне, са свим потребним радњама 

дефинисаним предмером, и финално обрађује силикатним паропропусним 

водонепропусним   танкослојни декоративним малтером, а базис објекта обрађуеј се 

Мосаик Путз-ом. 

Олуци на објекту замењују се новим , као хоризонтални тако и олучне вертикале 

, од пластифицираног лима, у тону кровног покривача. 

Партерним уређењем дефинисано је да се колско-пешачке површине 

поплочавају монтажним бетонским елементима, у одговарајућој боји и слогу.   

Претходно се врши рушење постојећих бетонских стаза и платоа ( у девастираном су 

стању ) и санација постојеће подлоге испод њих, према опису из предмера радова. 

Ивичњаци се изводе у складу са техничким прописима и правилницима . 

 

 АРХИТЕКТОНСКО И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ: 

 

Фасада је обрађена као контактна фасада , у различитим колористичким 

тоновима стубова и зидних поља, како би се задржао  и истакао постојећи  ритам 

стубова и пуних зидних површина. Нова фасадна алуминарија је у белој боји, заједно са 

парапетним клупицама. Нови кровни покривач је у тону постојећег. 



Партерним уређењем дефинисано је да се колско-пешачке површине 

поплочавају монтажним бетонским елементима, са префабрикованим бетонским 

ивичњацима а могућа је и садња новог дрвећа лишћара. 

 

 ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

У објекту постоје инсталације слабе и јаке струје, водовод са хидрантском мрежом и 

канализација и инсталације централног грејања. Пројекти инсталација обрађени су у 

виду посебних елаборати. 

 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ИНСТАЛАЦИЈА В и К 

 

Од постојећих подземних инсталација  у  Улици  Маршала  Тита  изграђен  је  

колектор  фекалне канализације са ревизионим шахтовима, инсталација водовода, 

електроенергетски кабел, тт инсталација и  гасна инсталација. Хидротехничке 

инсталације из објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“ прикључене су на 

постојећу градску инсталацију водовода и канализације. 

Од постојећих подземних инсталација око објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“ 

изграђен је колектор фекалне канализације ДН150мм и ДН200мм   са ревизионим 

шахтовима, инсталација водовода ДН80мм, електроенергетски кабел, тт инсталација и 

гасна инсталација. Прикључење хидротехничких  инсталација,  инсталација  водовода  

и  канализације  за  објекат  Основне  школе, спратности П+2,  предвиђено је на 

постојеће инсталације водовода и канализације у објекту и ван објекта.  

У објекту Основне школе предвиђена је изградња нових хидротехничких 

инсталација- инсталација водовода   и   канализације,  замена   цевовода   на   делу   

трасе   спољне   инсталације  санитарне канализације и замена свих санитарних уређаја 

у објекту. 

Новопројектована унутрашња инсталација санитарне канализације изграђује се од 

Wавин АС нискошумних цеви  или сличног квалитета и прикључује на постојећу 

инсталацију санитарне канализације у објекту и  на ревизионе шахтове ван објекта. 

Предвиђено је  обележавање трасе инсталације санитарне канализације и машинско 

просецање конструкције подне плоче и »враћање« у првобитно стање, по монтажи 

цевовода. Изграђују се сви слојеви у конструкцији подне плоче затечени на лицу места 

и уписани у грађевински дневник од стране Надзорног органа. Цеви се полажу у ров на 

слоју песка, испод цеви д=10цм+Д/10, око и изнад цеви (10цм изнад темена цеви), 

контрола уградње цеви врши се нивелманом, ров у објекту затрпава се природним 

шљунком у конструкцији подне плоче. 

За унутрашњу инсталацију санитарне канализације пројектом су предвиђене 

Wавин АС нискошумне цеви  или  сличног  квалитета  за  инсталацију  канализације,  

на  новим  канализационим  вертикалама монтирају   се   ревизионе   цеви,   за   лакшу   

контролу   канализационог   одводника   и   вертикала. Канализационе вертикале у 

свлачионицима изнад  међуспратне конструкције у таванском простору завршавају се 

вакумском вентилационом капом – Аератор ХЛ 900 Н. 

 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 

За грејање објекта изведена је инсталација топловодног грејања режима 90/70 ºЦ са 

ливеним радијаторима и топловодним калориферима (4x у фискултурној сали) као 

грејним телима. Као генератор топлоте у функцији је топловодни котао тип С-100 



произвођача „СИГМА“ називне топлотне снаге 1000 Мцал (1163 кW) са двостепеним 

гасним гориоником. Цевоводна инсталација је независна за сваку целину а одвајање је 

извршено преко разделника/сабирника у котларници. Калориферско грејање 

фискултурне сале није у функцији-за грејање се користе ИЦ грејачи. 

Котларница је у склопу фискултурне сале са свлачионицама-објекта друге намене. 

Површине је 49,22 м2, средње висине 3,0 м и има два спољна зида. Снабдевање 

природним гасом као енергентом је из пријемне МРС наслоњене на југозападни зид 

котларнице. Радни притисак је ~24 мбар. Одвод продуката сагоревања је преко зиданог 

димњака светлог отвора 500x500 мм и укупне висине 12 м. 

 Сва опрема у котларници је застарела, дотрајала и неефикасна. Регулација 

грејања је ручна, преко трокраког мешног вентила. 

 

 НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

 

Предвиђа се израда нове инсталације-гасно ложишне инсталације и инсталације 

грејања у котларници и повезивање на постојећи развод. Новом гасно ложишном 

инсталацијом предвиђен је нова гасна инсталација од МРС до котлова и нови 

дуплозидни термички изолован димњак од нерђајућег челика светлог отвора Ø 350, 

ефективне висине 12 м, произвођача „ЈЕРЕМИАС“ који се поставља уз постојећи 

зидани димњак. 

Нова  инсталација  грејања  у  котларници  предвиђа  израду  цевовода  и  уградњу  

потребне  цевне арматуре. Хидрауличко раздвајање је преко хидрауличке скретнице 

тип МХ-150 („ХОВАЛ“). Циркулацију у примарном-котловском делу обезбеђују 

монофазне циркулационе пумпе са три брзине, тип ТОП-С 50/4 (2x,   „WИЛО“)   а   

циркулацију   у   секундарном-дистрибутивном   делу   монофазна   циркулациона   

пумпа електронски регулисана тип СТРАТОС   100/1-12 („WИЛО“). Експанзија се 

обезбеђује преко уређаја за одржавање   притиска   тип   ОП   600/4   („ТРАЦО“).   

Хемијска   припрема   воде-омекшавање   је   преко аутоматског  омекшивача  тип  

МАXИБОСС  („ХОВАЛ“). Регулација грејања  је  према  спољним  условима преко 

регулатора Топтрониц Е у склопу испоруке котлова. 

Такође пројектом се предвиђају радови да се котларница доведе у стање да 

задовољи Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 

одржавање гасних котларница (Сл. лист СФРЈ бр. 10/90 и 52/90): 

 

- уградња доводних жалузина у спољна врата котларнице 

 

- замена постојеће одводне жалузине 

 

- набавка ПП апарата (2x С-6 и 1x ЦО2) 

 

- набавка и уградња ПП врата ватроотпорности 1 х (према ходнику) 

 

- постављање ознака „ИЗЛАЗ“ и „КОТЛАРНИЦА-НЕЗАПОСЛЕНИМА УЛАЗ 

ЗАБРАЊЕН“ 

 

- набавка и уградња детектора гаса 

 

 

 

 

 



ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Пројектом електричних инсталација предвиђена је замена електричне опреме у 

постојећем разводном орману котларнице. 

Инсталација осветљења се изводи према датом плану развода са кабловима 

Н2XХ, одговарајућег пресека. 

Инсталација нужног осветљења се изводи на посебном струјном кругу уз помоћ 

светиљки са локалним извором напајања у приправном споју. Предвиђене су за 

трочасовни непрекидан рад док им пуњење траје 20 часова. 

Инсталација прикључница и уређаја се изводи у складу са потребама потрошача, 

кабловима типа Н2XХ, одговарајућег пресека. 

Сагласно чл.56 Правилника, од опреме, предвидјена је и једна монофазна 

утичница за 24В, комплет са утикачем, предвидјеним за немогућност укључења на 

230В. 

Детекција гаса се изводи стабилним гасним детектором при чему се исти не 

користи  за никакву блокаду електричних струјних кругова. 

У објекту је предвиђена шина за изједначење потенцијала помоћу које се све 

металне масе у објекту повезују на постојеће уземљење. 

 

 ФАЗНОСТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 

 

Могуће је радове изводити у фазама, како по неким врстама радова ( на пример, замена 

кровног покривача , уређење партерних површина, и др. ) , тако и у оквиру исте врсте 

радова, а у посебним деловима објекта ( на пример, по етажама објекта, или по 

вертикалама санитарних просторија и др. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

А.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

I Радови на демонтирању,рушењу и други припремни радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Демонтажа кровног 

покривача од таласастих 

салонит плоча, са 

вертикалним 

транспортом на тло, 

утоваром и превозом на 

локалну депонију на 

удаљености до 5км . 

Обрачун по м2 косе 

површине крова . 

м
2 1484,00 

    

2.  Демонтажа дрвене 

ламперије са стрехе 

објекта, развијене 

ширине 1 м ( 87%) и 60 

цм ( 13 %), са утоваром и 

одвозом на локалну 

депонију. Обрачун по 

м1. 

м
1 163.40 

    

3.  Демонтажа 

хоризонталних висећих 

олука од поцинкованог 

лима,  са вертикалним 

транспортом, утоваром и 

одвозом на локалну 

депонију. Обрачун по 

м1. 

м
1 205.50 

    

4.  Демонтажа олучних 

вертикала од 

поцинкованог лима , са 

утоваром и одвозом на 

локалну депонију. Ценом 

обухватити све 

манипулативне 

трошкове, скелу и др.   

Обрачун  по м1. 

м
1 167,00 

    



5.  Демонтажа олучних 

вертикала од 

поцинкованог лима , са 

одлагањем у кругу 

градилишта , ради 

поновне монтаже након 

израде термоизолације 

фасада. Обрачун  по м1 . 

м
1 47,00 

    

6.  Демонтажа окапница са 

прозора и АБ назидака 

(изнад улазног трема и 

равног крова између 

школе и фискултурне 

сале ) од поцинкованог 

лима,  , са утоваром и 

одвозом на локалну 

депонију. Обрачун м1  

м
1 527.70 

    

7.  Демонтажа дрвене 

фасадне столарије ( 

прозора ) на објекту 

школе и фискултурне 

сале ( са пратећим 

просторијама ) , 

укључујући и кутије за 

платнену ролетну ( 

постоје код пос. 8 ) , са 

вертикалним и 

хоризонталним 

транспортом и 

одлагањем на 

привремену депонију на 

градилишту . Столарију 

пажљиво демонтирати. 

Ценом обухватити све 

манипулативне 

трошкове, скелу и др.  

Обрачун по комаду. 

  

    

 Пос  1      60/60 ком 2     

 Пос  2      80/80 ком 2     

 Пос  3    118/78 ком 6     

 Пос  4    159/103 ком 16     

 Пос  5    197/202 ком 12     

 Пос  6    283/202 ком 2     

 Пос  7    282/78 ком 12     

 Пос  8    283/202 ком 163     

8. 8 Демонтажа ПВЦ фасадне 

столарије ( врата и 

светларници са испуном 

од  Лексана ) на 

фискултурној Сали и 

одлагање на привремену 

  

    



депонију на градилишту. 

Ценом обухватити све 

манипулативне 

трошкове, скелу и др.  

Обрачун по комаду. 

 Пос  10   369/209 ком 3     

 Пос  11   469/209 ком 4     

 Пос  12   369/339 ком 3     

 Пос  13   469/339 ком 4     

9.  Демонтажа фасадне 

браварије ( једнокрилна 

и двокрилна врата са 

лименом испуном ) на 

објекту  фискултурне 

сале ( са пратећим 

просторијама ), са  

одлагањем на 

привремену депонију на 

градилишту. Ценом 

обухватити све 

манипулативне 

трошкове.  Обрачун по 

комаду. 

  

    

 Пос  2    149/202 ком 1     

 Пос  3    149/202 ком 1     

 Пос  4    186/204 ком 1     

10.  Демонтажа застакљене 

фасадне браварије ( 

портали са двокрилним 

вратима ) на објекту 

школе и фискултурне 

сале ( са пратећим 

просторијама ), и 

одлагањем на 

привремену депонију на 

градилишту. На почетку 

демонтаже фиксних 

делова застакљене 

браварије, обележити 

стаклене површине, 

уклонити постојеће 

лајсне, пажљиво 

извадити стакло и 

одложити га на за то 

припремљено место у 

кругу градилишта. 

Ценом обухватити све 

манипулативне 

трошкове.  Обрачун по 

комаду. 

  

    

 Пос  5   274/287 ком 2     



 Пос  6   283/400 ком 1     

 Пос  7   283/289 ком 2     

11.  Демонтажа застакљене 

фасадне браварије ( 

спољних преграда - 

светларника )  на објекту 

школе и фискултурне 

сале ( са пратећим 

просторијама ), и 

одлагањем на 

привремену депонију на 

градилишту. На почетку 

демонтаже фиксних 

делова застакљене 

браварије, обележити 

стаклене површине, 

уклонити постојеће 

лајсне, пажљиво 

извадити стакло и 

одложити га на за то 

припремљено место у 

кругу градилишта. 

Ценом обухватити све 

манипулативне 

трошкове.  Обрачун по 

комаду. 

  

    

 Пос   8   283/298 ком 1     

 Пос   9   275/298 ком 2     

 Пос 10   287/188 ком 2     

 Пос 11   287/298 ком 2     

 Пос 12   283/298 ком 1     

 Пос 13   283/303 ком 2     

12.  Демонтажа прозора од 

браварских профила 

застакљених равним 

стаклом у котларници, и 

одлагањем на 

привремену депонију на 

градилишту. Обрачун по 

комаду. 

  

    

 Пос  14  275/199 ком 2     

13.  Демонтажа застакљене 

унутрашње браварије ( 

портали са двокрилним 

вратима )  на објекту школе 

и фискултурне сале ( са 

пратећим просторијама ), и 

одлагањем на привремену 

депонију на градилишту. На 

почетку демонтаже фиксних 

делова застакљене 

  

    



браварије, обележити 

стаклене површине, 

уклонити постојеће лајсне, 

пажљиво извадити стакло и 

одложити га на за то 

припремљено место у кругу 

градилишта. Ценом 

обухватити све 

манипулативне трошкове.  

Обрачун по комаду 

 Пос  15   283/298 ком 1     

 Пос  16   299/333 ком 1     

 Пос  17   396/298 ком 4     

 Пос  18   606/333 ком 1     

14.  Демонтажа застакљене 

унутрашње преграде 

између портирнице и 

ветробрана и одлагање 

на привремену депонију 

на градилишту. На 

почетку демонтаже 

фиксних делова 

застакљене браварије, 

обележити стаклене 

површине, уклонити 

постојеће лајсне, 

пажљиво извадити 

стакло и одложити га на 

за то припремљено место 

у кругу градилишта. 

Ценом обухватити све 

манипулативне 

трошкове.  Обрачун по 

комаду. 

  

    

 Пос  19  280/333 ком 1     

15.  Демонтажа лаке дрвене 

преграде са облогом од 

тврде пластике између  

просторија број 9а и 9б, 

димензија 423цм x 

300цм, са утоваром и 

одвозом на локалну 

депонију. Обрачун по 

комаду. 

ком 1 

    

16.  Демонтажа зидних 

чивилука од фурниране 

иверице димензија 

90цмx 40 цм,  са 

утоваром и одвозом на 

локалну депонију. 

Обрачун по комаду. 

ком 37,00 

    



17.  Демонтажа парапетне 

испуне од фурниране 

иверице,  ширине 50 цм, 

са ограде степеништа , са 

утоваром и одвозом на 

локалну депонију. 

Обрачун по м1. 

м
1 

36,00 

    

18.  Обијање оштећеног и 

испуцалог малтера  са 

унутрашњих зидова и 

делова плафона. Око 

линијских пукотина 

обити малтер у укупној 

ширирни од 10 цм. 

Обијене површине 

зидова и спојнице 

очистити жичаним 

четкама и припремити за 

малтерисање. Шут 

утоварити и 

транспортовати на 

градску депонију. 

Стварна количина ове 

позиције утврдиће се на 

лицу места , по обијању,  

што ће бити утврђено 

записнички  од стране 

оговорног извођача 

радова и надзорног 

органа и документовано 

фото документацијом. 

Обрачун за све комплет 

по м2. 

м
2 300,00 

    

19.  Стругање старих слојева 

боје са зидова и плафона. 

Шут утоварити и 

транспортовати на 

градску депонију. 

Стварну количину 

утврдити, на лицу места 

( види претходну 

ставку). Обрачун по м2. 

м
2 4000,00 

    

20.  Уклањање подне облоге 

од итисона . Површину 

испод итисона очистити 

од нечистоће и лепка . 

Итисон и шут утоварити 

и транспортовати на 

градску депонију. 

Евентуална оштећења 

подлоге репарирати 

м
2 134,30 

    



одговарајућом 

брзосушећом 

репарационом масом 

типа Хенкел Тхомсит РС 

88 или еквивалентном 

одговарајуће чврстоће за 

притисак ≥30 Мпа. 

Обрачун за све комплет 

по м2. 

21.  Рушење постојећих 

подова од виназ плоча, 

без рушења подлоге 

испопод њих.  Шут 

утоварити и 

транспортовати на 

градску депонију. 

Евентуална оштећења 

подлоге репарирати 

одговарајућом 

брзосушећом 

репарационом масом 

типа Хенкел Тхомсит РС 

88 или еквивалентном 

одговарајуће чврстоће за 

притисак ≥30 МПа.  

Обрачун за све комплет 

по м2. 

м 
2 100,00 

    

22.  Рушење постојећих 

подова од виназ плоча, 

укључујући и  оштећену 

подлогу испопод њих ( 

перлит дебљине 7-8 цм ).  

Бетонске површине 

испод подова очистити 

жичаним четкама и 

припремити за 

постављање звучне 

изолације. Шут 

утоварити и 

транспортовати на 

градску депонију. 

Стварна количина ове 

позиције утврдиће се на 

лицу места , након 

уклањања плоча и у 

зависности од степена 

оштећења преостале 

подлоге, што ће бити 

утврђено записнички  од 

стране оговорног 

извођача радова и 

м
2 537,90 

    



надзорног органа и 

документовано фото 

документацијом. 

Обрачун за све комплет 

по м2. 

23.  Рушење постојећих 

подова од терацо плоча 

димензија 25x25x2 цм, 

укључујући и  подлогу 

испопод плоча ( 

цементна смеша 

дебљине 6-7 цм ).  Плоче 

сортирати према степену 

оштећења и одложити у 

кругу градилишта. 

Оштећења подлоге 

репарирати 

одговарајућом 

брзосушећом 

репарационом масом 

типа Хенкел Тхомсит РС 

88 или еквивалентном 

одговарајуће чврстоће за 

притисак од 30 МПа.   

Шут утоварити и 

транспортовати на 

градску депонију.  

Стварна количина ове 

позиције утврдиће се на 

лицу места , након 

уклањања плоча и у 

зависности од степена 

оштећења преостале 

подлоге, што ће бити 

утврђено записнички  од 

стране оговорног 

извођача радова и 

надзорног органа и 

документовано фото 

документацијом. 

Обрачун за све комплет 

по м2. 

м
2 1673,00 

    

24.  .Рушење постојећих 

подова од терацо плоча 

димензија 25x25x2 цм 

без рушења подлоге 

испопод њих.   Плоче 

сортирати према степену 

оштећења и одложити у 

кругу градилишта. Шут 

утоварити и 

м
2 200,00 

    



транспортовати на 

градску депонију. 

Оштећења подлоге 

репарирати 

одговарајућом 

брзосушећом 

репарационом масом 

типа Хенкел Тхомсит РС 

88 или еквивалентном 

одговарајуће чврстоће за 

притисак ≥30 МПа . 

Стварна количина ове 

позиције утврдиће се на 

лицу места , након 

уклањања плоча ( види 

претходну ставку 

).Обрачун за све комплет 

по м2. 

25.  Рушење постојећих 

подова од керамичких 

плочица, укључујући и  

подлогу испопод 

плочица ( цементна 

смеша - перлит дебљине 

7-8 цм ).  Бетонске 

површине испод подова 

очистити жичаним 

четкама и припремити за 

наношење 

хидроизолационих 

премаза и постављање 

звучне изолације. Шут 

утоварити и 

транспортовати на 

градску депонију. 

Стварна количина ове 

позиције утврдиће се на 

лицу места , након 

уклањања плочица и у 

зависности од степена 

оштећења преостале 

подлоге, што ће бити 

утврђено записнички  од 

стране оговорног 

извођача радова и 

надзорног органа и 

документовано фото 

документацијом. 

Обрачун за све комплет 

по м2. 

м
2 268,82 

    

26.  Рушење постојећих м
2 100,00     



подова од керамичких 

плочица без рушења 

подлоге испопод њих. 

Шут утоварити и 

транспортовати на 

градску депонију. 

Оштећења подлоге 

репарирати 

одговарајућом 

брзосушећом 

репарационом масом 

типа Хенкел Тхомсит РС 

88 или еквивалентном 

одговарајуће чврстоће за 

притисак ≥30 МПа . 

Стварна количина ове 

позиције утврдиће се на 

лицу места , након 

уклањања плочица ( 

види претходну ставку ) 

Обрачун за све комплет 

по м2. 

27.  Уклањање постојећих 

паркет лајсни из свих 

просторија са подовима 

од паркета. Шут 

утоварити и 

транспортовати на 

градску депонију. 

Обрачун за све комплет 

по м1.  

м
1 712,00 

    

28.  Уклањање постојећег 

дотрајалог паркета, са 

чишћењем подлоге 

жичаним четкама. 

Евентуална оштећења 

подлоге репарирати 

одговарајућом 

брзосушећом 

репарационом масом 

типа Хенкел Тхомсит РС 

88 или еквивалентном 

одговарајуће чврстоће за 

притисак ≥ 30 МПа.Шут 

утоварити и 

транспортовати на 

градску депонију. 

Обрачун за све комплет 

по м2.  

м
2 115,40 

    

29.  Рушење зидних облога 

од керамичких плочица у 
м

2 773,20 
    



санитарним 

просторијама , кухињи,  

кабинетима  и 

просторијама за 

припрему, збирке и 

материјал. Шут 

утоварити и 

транспортовати на 

градску депонију. 

Обрачун за све комплет 

по м2. Обрачун за све 

комплет по м2. 

30.  Рушење  бетонских стаза 

и  платоа  од бетона и 

асфалтбетона у 

школском дворишту, 

просечне дебљине 12-15 

цм, са утоваром и 

одвозом шута на локалну 

депонију на удаљености 

до 5км. Обрачун за све 

комплет по м2. 

м
2 1880,00 

    

31.  Уклањање органских и 

неорганских наслага са 

равног крова изнад 

ходника ка фискултурној 

сали и изнад улазног 

трема, просечне дебљине 

10 цм , са утоваром и 

одвозом на локалну 

депонију на удаљености 

до 5км. Обрачун за све 

комплет по м2. 

м
2 57,00 

    

 Свега:   

 

Б.  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: 

I Земљани радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Геодетско обележавање 

објеката партерног 

уређења и контрола 

тачности приликом 

извођења радова . 

Обрачун по м2.  

 

м
2 1880,00     



2.  Машински ископ земље  

III категорије испод 

будуће  колскопешачке 

конструкције до 

пројектоване коте 

просечне дебљине 30 цм, 

са утоваром и одвозом 

шута на депонију коју 

одреди инвеститор на 

удаљености до 5км.   

Обрачун по м3  

истварних количина, 

мерених на лицу места. 

м3 4,00     

 Свега I:   

II Конструкција пешачких и колско-пешачких површина: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка материјала и 

„санација“ слоја 

колскопешачких 

површина ( тампон ) од 

шљукновито-песковитог 

материјала , са 

додавањем слоја 

дебљине 5 -15 цм ( 

просечне дебљине 10 цм 

) , ради нивелације и као 

подлоге испод површина 

од вибропресованих 

елемената, уз  машинско 

сабијање до потребне 

збијености. Радове 

извести у свему према 

ТУ.  Обрачун по м3 

стварних количина , у 

збијеном стању, мерених 

на лицу места.   

м3 220,00     

2.  Набавка и монтажа 

префабрикованих сивих 

бетонских ивичњака. 

Ивичњак се поставља на 

слоју бетона МБ 20. 

Димензије ивичњака су 

ширина /висина =12/18 

цм, дужине 80 цм. 

Спојнице између 

ивичњака максималне 

ширине 1цм обрадити 

м
1 567,00     



цементним малтером. 

Обрачун по м1 стварних 

количина, мерених на 

лицу места.  

3.  Набавка и монтажа 

префабрикованих сивих 

бетонских ивичњака. 

Ивичњак се поставља на 

слоју бетона МБ 20. 

Димензије ивичњака су 

ширина /висина =18/12 

цм, дужине 80 цм. 

Спојнице између 

ивичњака максималне 

ширине 1цм обрадити 

цементним малтером. 

Обрачун по м1 стварних 

количина, мерених на 

лицу места.  

м
1 110,00     

4.  Набавка и полагање 

бетонских 

вибропресованих 

елемената - блокета типа 

квадро диемензија 20x20 

цм ,дебљине 6 цм, сиве 

боје, на слоју песка 

дебљине 4 цм, са 

потребним украјањем, 

збијањем вибро плочом, 

као и запуњавање 

спојница песком. 

Обрачун по м2 стварних 

количина, мерених на 

лицу места.  

м
2 1880,00     

5.  Набавка и постављање 

бетонских каналица 

20/40/8 цм, на слоју 

бетона МБ 20. Обрачун 

по м1 стварних 

количина, мерених на 

лицу места.  

м
1 280,00     

 Свега II:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Зидарски радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка материјала и 

малтерисање површина 

унутрашњих зидова и 

плафона  на којима је 

претходно уклоњен 

стари малтер ( ставка 

А.И.18 ) продужним 

малтером у свему према 

постојећим техничким 

прописима. 

Малтерисање извршити 

у два слоја и то грубо и 

фино са претходним 

прскањем површина 

ретким цементним 

малтером. Све бетонске 

површине претходно 

испрскати цементним 

млеком. Обрачун по м2. 

м
2 300,00     

2.  Набавка материјала и 

малтерисање површина 

зидова оштећених након 

уклањања зидне 

керамике продужним 

малтером у свему према 

постојећим техничким 

прописима. 

Малтерисање вршити са 

претходним прскањем 

површина ретким 

цементним малтером. 

Стварна количина ове 

позиције утврдиће се на 

лицу места , након 

уклањања зидне 

керамике , што ће бити 

утврђено записнички  од 

стране оговорног 

извођача радова и 

надзорног органа и 

документовано фото 

документацијом.  

Обрачун по м2. 

м
2 773,20     

3.  Набавка материјала и 

израда цементне 

      



кошуљице на поду 

приземља, првог и 

другог спрата, од 

цементног малтера 1:3, 

лакоармиране са МА 

Q131. Обрачун по м2    

(са арматуром). Стварна 

количина ове позиције 

утврдиће се на лицу 

места , након уклањања 

завршних подних обога  , 

у зависности од степена 

оштећења преостале 

подлоге, што ће бити 

утврђено записнички  од 

стране оговорног 

извођача радова и 

надзорног органа и 

документовано фото 

документацијом ( ставке 

А.И.21-26). 

   Д = 5 цм м
2 1779,72     

   Д = 6 цм м
2  700,00     

 Свега III:   

 

IV Тесарски и кровопокривачки радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка  материјала, 

израда и монтажа кровне 

конструкције изнад 

постојећег равног крова 

ходника између школе и 

фискултурне сале, по 

типу крова на две воде, 

од суве и здраве резане 

јелове грађе, у свему 

према пројекту. Грађу 

премазати заштитним 

премазом. Обрачун по 

м2 хоризонталне 

пројекције крова, мерено 

по спољним ивицама 

крова.  

м
2 57,00     

2.  Набавка материјала и 

монтажа сувих чамових 

штафли пресека 50/70 

мм, за покривање ТР 

м
2
  60,00     



лимом , у свему према 

пројекту. Обрачун по м2 

косе површине крова. 

3.  Набавка , испорука 

материјала и монтажа 

трапезног поцинкованог 

пластифицираног 

челичног лима ТР 40 

дебљине 0,7 мм,  или 

другог истог квалитета,  

као кровног покривача 

преко дрвених штафли, 

са свим потребним 

опшивањима (  слемена, 

продори вентилационих 

канала, калкан 

денивелисаног крова 

изнад ходника - 

површине 3 м2 ), и 

потрошним материјалом. 

Боја у тону постојећег 

ТР лима на фискултурној 

сали ( РАЛ 3009 ). 

Обрачун у комплету, по 

м2 косе површине крова. 

м
2 1547,00     

 Свега IV:   

 

 

V Изолатерски и изолатерско-фасадерски радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка материјала и 

израда хидроизолације 

подова у приземљу и 

санитарним 

просторијама на 

спратовима. Изолацију 

извести  

двокомпонентним 

хидроизолационим 

премазом типа Цересит 

ЦЛ 50 или другим , са 

одговарајућим 

карактеристикама, у 

свему према техничком 

упутству произвођача. 

Изолацијом премазати и 

спој са зидовима у 

м
2 1590,00     



висини од мин. 10 цм, 

као и зидне површине 

иза лавабоа, до висине 

од 1м  . Стварна 

количина ове позиције 

утврдиће се на лицу 

места , након уклањања 

завршних подних обога  

и степена оштећења 

преостале подлоге, што 

ће бити утврђено 

записнички  од стране 

оговорног извођача 

радова и надзорног 

органа и документовано 

фото документацијом. 

Обрачун по м2.  

2.  Набавка и облагање 

фасаде минералном 

каменом вуном д=10цм  , 

са свим потребним 

предрадњама по 

упутству произвођача 

(лепак за минералну 

вуну + камена вуна + 

лепак за армирање + 

арматурна мрежица од 

стаклених влакана + 

лепак ), и израдом 

"Баумит"-овог фасадног 

танкослојног 

паропропусног 

силикатног завршног 

слоја ( или 

еквивалентног ) , у тону ( 

два тона )  и гранулацији  

по избору пројектанта, у 

свему према упутству 

произвођача , са 

наношењем одговарајуће 

подлоге. Бочне стране 

фасадних отвора ( 

прозори, врата )  

обложити каменом 

вуном дебљине 3 цм. 

Фасаду извести са 

вертикалним угаоним 

лајснама ( око отвора  , 

пиластера, углова 

објекта и сл.)  и 

почетним доњим Ал 

м
2      



лајснама у свему према 

цртежу фасаде. Ценом 

обухватити све трошкове 

( потрошни материјал, 

лајсне, монтажа и 

демонтажа скеле, и др ).  

Обрачун по м2. 

 Д=10 цм м
2 2485,00     

 Д=3цм м
2 210,00     

3.  Набавка и полагање 

СТИРОДУРА  као 

термоизолације пода 

приземља . Стварна 

количина ове позиције 

утврдиће се на лицу 

места , након уклањања 

завршних подних обога у 

приземљу и степена 

оштећења преостале 

подлоге, што ће бити 

утврђено записнички  од 

стране оговорног 

извођача радова и 

надзорног органа и 

документовано фото 

документацијом. 

Обрачун по м2. 

      

 Д=5цм м
2 1280,00     

4.  Набавка и полагање 

стиропора / 25 гр / као 

звучне изолације пода 

спратова . Стварна 

количина ове позиције 

утврдиће се на лицу 

места , након уклањања 

завршних подних обога 

на спратовима и степена 

оштећења преостале 

подлоге, што ће бити 

утврђено записнички  од 

стране оговорног 

извођача радова и 

надзорног органа и 

документовано фото 

документацијом. 

Обрачун по м2. 

м
2 63,20     



5.  Набавка и постављање 

минералне  вуне д= 20 

цм  као термоизолације 

таванице изнад ходника 

према фискултурној сали 

, са уградњом парне 

бране. Обрачун по м2. 

м
2 38,00     

     Свега V:   

 

 

В.  ЗАНАТСКИ РАДОВИ: 

I Столарски радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка и уградња 

недостајућих ил трајно 

оштећених пуних крила 

унутрашњих врата од 

медијапана , у постојеће 

металне довратнике. 

Врата завршно обрадити 

полиуретанском белом 

бојом ( са свим 

потребним предрадњама 

) , у белој боји. Квака, 

шилт и шарке 

хромирани. Мере узети 

на лицу места. Обрачун 

по комаду.  

      

 Пос 14а крило   60/185 ком 11     

 Пос 15  крило    80/200 ком 1     

 Пос 16  крило   100/200 ком 4     

 Пос 17  крило   100/200 ком 4     

2.  Демонтажа, одвоз у 

радионицу и  уградња 

новог окова ( браве, 

кваке, шилтови , шарке) 

на унутрашњим пуним 

крилима  врата ( 

учионице, канцеларије, 

тоалети, …) ,  након 

фарбарске обраде истих ( 

дефинисано у позицији 

молерско-фарбарских 

радова) . По бојењу 

крила и монтажи окова, 

транспортовати на 

      



објекат и монтирати.  

Мере проверити на лицу 

местаа. Обрачун по 

комаду.  

 Пос 14а крило   60/185 ком 22     

 Пос 14   крило  60/200 ком 8     

 Пос 15   крило  80/200 ком 15     

 Пос 15к  крило  80/200 ком 4     

 Пос 16    крило  100/200 ком 66     

 Пос  17   крило  100/200 ком 2     

 Пос  18  крила 2х70/200 ком 1     

 Пос  19  крила  30+80/200 ком 1     

 Пос  20 крила   2х90/200 ком 1     

3.   Набавка материјала, 

израда и монтажа зидних 

чивилука од једнострано 

белог медијапана, 

дебљине 19 мм, 

димензија 90цм x 40 цм, 

финално обрађених са 

видљивих страна 

полиуретанском белом 

бојом ( са свим 

потребним предрадњама 

). Кукице за чивилук од 

метала ( цинк , тон Ал ),  

6 комада по плочи . 

Обрачун по комаду. 

      

 Пос  36        90/40 ком 40     

4.  4. Набавка материјала, 

израда и монтажа 

парапетне испуне од 

медијапана дебљине 19 

мм, ,  ширине 50 цм, на 

огради  главног 

степеништа,  финално 

обрађеног  

полиуретанском белом 

бојом ( са свим 

потребним предрадњама 

). Обрачун по м1. 

м´ 36     

5.  5. Подешавање положаја 

крила ( „анпасовање“) 

двокрилних врата од 

ПВЦ профила на 

фискултурној сали. 

Обрачун по ком. 

      

 Пос 9    185/202 ком 1     

 Свега I:   

 



II Браварски радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка материјала и 

поправка постојеће 

ограде на споредном 

степеништу, висине 1м, 

у делу од другог спрата 

до тавана, са 

заваривањем нових 

недостајућих профила 

кружног пресека и 

заменом искривљених 

кружних , односно 

равних профила ( 

флахова ) . Обрачун по 

м2.  

Пос 22 

м
2 10,00     

2.  Набавка материјала и 

поправка заштитне 

решетке од браварских 

профила- флахова  на 

помоћном степеништу, у 

делу од другог спрата до 

тавана, са заваривањем 

нових недостајућих 

флахова . Обрачун по 

комаду.  

м
2 2,00     

3.  Набавка материјала , 

израда и монтажа 

недостајућих 

једнокрилних 

решеткастих врата од 

кутијастих браварских 

профила на заштитној 

решетки према тавану, 

на споредном 

степеништу. Крила су са 

две шарке, а оков домаће 

производње. Заштићено 

свим потребним 

премазима, са завршном 

обрадом белим емајл 

лаком. Мере узети на 

лицу места.  Обрачун по 

комаду.  

ком 1     

 Свега II:   

 



III Алуминарија: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

4.  Набавка материјала, 

израда и уградња 

прозора од побољшаних 

алуминијумских 

профила са 

термопрекидом , 

минималне ширине 8 цм, 

застакљених 

термопакетом 4+15+4 

мм, са испуном од 

аргона , једно стакло 

нискоемисионо , у 

комплету са оковом, 

лајснама и спољном Ал 

парапетном окапницом, 

развијене ширине ≈30 

цм, и унутрашњом 

подпрозорском даском, 

све у белој боји. Подела 

на крила и отварање у 

свему према шеми 

алуминарије. Мере узети 

на лицу места. Обрачун 

у комплету, по комаду.  

      

 Пос1     60/60 ком 2     

 Пос 2    80/80 ком 2     

 Пос 3   118/78 ком 6     

 Пос 4   159/103 ком 16     

 Пос 5   197/202  ком 12     

 Пос 6   283/202 ком 2     

 Пос 7   283/78 ком 12     

 Пос 8   283/202 ком 163     

 Пос 22  275/199 ком 2     

5.  Набавка материјала, 

израда и уградња пуних 

двокрилних врата  од 

побољшаних 

алуминијумских 

профила са 

термопрекидом , 

минималне ширине 7 цм, 

са испуном дебљине 24 

мм (  Ал лим и термичка 

изолација 1+22+1 мм )  , 

      



у комплету са оковом и 

лајснама, све у белој 

боји. Мере узети на лицу 

места. Обрачун по 

комаду.  

 Пос 23   149/202 ком 2     

 Пос 24   186/204 ком 1     

6.  Набавка материјала, 

израда и уградња 

спољних портала са 

двокрилним вратима од 

побољшаних 

алуминијумских 

профила са 

термопрекидом , 

минималне ширине 8 цм, 

застакљених 

термопакетом 4+15+4 

мм, са испуном од 

аргона , једно стакло 

нискоемисионо , у 

комплету са оковом и 

лајснама, све у белој 

боји. Подела на крила и 

отварање у свему према 

шеми алуминарије. Мере 

узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.  

      

 Пос 25   274/287 ком 2     

 Пос 26   283/400 ком 1     

 Пос 27а  283/298 ком 1     

 Пос 27б  283/298 ком 1     

 Пос 28   283/300 ком 1     

7.  Набавка материјала, 

израда и уградња 

светларника од 

побољшаних 

алуминијумских 

профила са 

термопрекидом , 

минималне ширине 8 цм, 

застакљених 

термопакетом 4+15+4 

мм, са испуном од 

аргона , једно стакло 

нискоемисионо , у 

комплету са оковом , 

лајснама и спољном Ал 

парапетном окапницом, 

развијене ширине ≈30 

      



цм,, све у белој боји. 

Подела на поља и 

отварање крила у свему 

према шеми 

алуминарије. Мере узети 

на лицу места. Обрачун 

по комаду.  

 Пос 29   275/298 ком 2     

 Пос 30   287/188 ком 2     

 Пос 31   287/298 ком 2     

 Пос 32   283/298 ком 1     

 Пос 33   283/303 ком 2     

8.  Набавка материјала, 

израда и уградња 

унутрашње преграде 

између портирнице и 

ветробрана од 

побољшаних 

алуминијумских 

профила са 

термопрекидом , 

минималне ширине 8 цм, 

застакљених 

термопакетом 4+15+4 

мм, са испуном од 

аргона , једно стакло 

нискоемисионо , у 

комплету са оковом и 

лајснама. Парапет са 

испуном од сендвич Ал 

лима и испуном од 

термичке изолације 

1+22+1 мм. доња 

стаклена поља 

застакљена пескираним 

стаклом.  Подела на 

поља у свему према 

шеми алуминарије, све у 

белој боји. Мере узети на 

лицу места. Обрачун по 

комаду.  

      

 Пос 34   280/333 ком 1     

9.  Набавка материјала, 

израда и уградња 

унутрашњих портала са 

двокрилним клатећим и 

једнокрилним вратима 

од хладних 

алуминијумских 

профила без  

термопрекида , 

      



минималне ширине 7 цм, 

застакљених равним 

провидним стаклом 

дебљине 6 мм , у 

комплету са оковом и 

лајснама, све у белој 

боји, са доњим пољима 

са испуном од 

пластифицираног Ал 

лима. Доња стаклена 

поља застакљена 

сигурносним стаклом 

типа Памплеx  3.3.1 или 

еквивалентним.  Подела 

на поља и отварање 

крила у свему према 

шеми алуминарије, све у 

белој боји.Мере узети 

на лицу места. Обрачун 

по комаду.  

 Пос 35  283/299 ком 1     

 Пос 36  299/333 ком 1     

 Пос 37  396/298 ком 4     

 Пос 38  606/333 ком 1     

 Свега III:   

 

 

IV Лимарски радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Израда и уградња 

хоризонталних висећих 

олука од поцинкованог 

пластифицираног лима 

0,55мм,  развијене 

ширине 55цм. Држаче 

висећих олука урадити 

од поцинкованог флаха 

25x5 мм и нитовати са 

предње стране олука 

нитнама Ø 4 мм, на 

размаку до 80 цм; 

држачи двоструко 

антикорозивно 

заштићенИ и обојенИ 

два пута завршном 

бојом. Боја олука и 

држача у тону постојећег 

м
1
 205,50     



ТР лима на фискултурној 

сали ( РАЛ 3009). 

Обрачун по м1. 

Р.ш. 55 цм 

2.  Израда и уградња 

одводних олучних 

вертикала од 

поцинкованог 

пластифицираног лима 

0,55мм,  развијене 

ширине 60цм. Држаче 

урадити од 

поцинкованог флаха 

25x5 мм; држачи 

двоструко 

антикорозивно 

заштићенИ и обојенИ 

два пута завршном 

бојом. Боја олука и 

држача у тону постојећег 

ТР лима на фискултурној 

сали ( РАЛ 3009 ). 

Обрачун по м1 

р.ш.60 цм 

м
1
 167,00     

3.  Монтажа претходно 

скинутих одводних 

олучних вертикала од 

поцинкованог лима 

0,55мм,са свим 

потребним спојним 

материјалом и радом . 

Држачи  од 

поцинкованог флаха 

25x5 мм; држачи 

двоструко 

антикорозивно 

заштићенИ и обојенИ 

завршном сивом бојом. 

Обрачун по м1. 

р.ш. 60цм 

м
1
 47,00     

4.  Опшивање солбанка 

пластифицираним лимом 

0,55 мм. Боја бела, РАЛ 

9002. Опшивку 

причврстити 

подвезицама за подлогу. 

Обрачун у комплету са 

спојним срествима,  по 

м1. 

р.ш.   35цм 

м
1
 527,70     

5.  Опшивање АБ назитка м
1
 9,70     



улазног трема  

пластифицираним лимом 

0,55 мм. Боја бела, РАЛ 

9002. Опшивку 

причврстити 

подвезицама за подлогу. 

Мере изети на лицу 

места.Обрачун у 

комплету са спојним 

срествима,  по м1. 

р.ш.   30цм  

6.  Опшивање кровних 

стреха поцинкованим  

пластифицираним лимом 

дебљине 0,55 мм, 

развијене ширине 55 и  

115 цм. Боја у тону 

постојећег ТР лима на 

фискултурној сали ( РАЛ 

3009 ). Мере проверити 

на лицу места. Обрачун у 

комплету са спојним 

средствима,  по м1. 

      

 р.ш.   55 цм м
1
 29,20     

 р.ш.   115 цм м
1
 143,00     

7.    Израда и уградња 

снегобрана за трапезни 

лим од поцинкованог  

пластифицираног лима, 

типа АРТ постављених у 

цик-цак распореду на 

размаку 25 цм. Обрачун 

по м1. 

м
1
 140,00     

 Свега IV:   

 

 

V Молерско-фарбарски радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка материјала и 

глетовање унутрашњих 

зидова и плафонских 

површина код којих је 

вршена поправка 

малтера и стругање 

старих слојева боје ( 

видети ставку А.И.18-

19),  равнајућом масом 

м
2 4300,00     



два пута, са обрадом 

брусним папиром , до 

постизања потребне 

равностии. Обрачун по 

м2. 

2.  Набавка материјала и  

бојење унутрашних 

зидова, стубова и 

плафона 

полудисперзионом бојом 

(боју нанети два пута) у 

тону по избору 

пројектанта, до 

постизања равномерне 

обојености. Ценом 

обухватити све трошкове 

( материјал, скеле,...). 

Обрачун по м2 обојене 

површине. 

м
2 13.400,00     

3.  Набавка материјала и 

бојење дрвених оквира 

надсветла у учионицама 

уљаним емајл лаком беле 

боје , уз претходно 

уклањање старе фарбе и 

брушење. На припремљену 

површини боју нанети у  

дваслоја  до постизања 

равномерне обојености. 

Димензије надсветла 

2,83мx0,80м ( са две 

вертикалне преграде ) . 

Обрачун по м2 надсветла.   

м
2 101,88     

4.  Набавка материјала и 

бојење браварске ограде 

( флахови и округли 

профили) на степенишу 

уљаним емајл лаком беле 

боје , уз претходно 

уклањање старе фарбе и 

шмирглање металних 

профила. На очишћену 

површину нанети 

основну боју и два слоја 

емајл лака. Обрачун по 

м2 површине ограде.   

м
2 28,50     

5.  Набавка материјала и 

бојење браварске ограде 

у фискултурној сали 

уљаним емајл лаком у 

тамноплавом тону , уз 

м
2 40,00     



претходно уклањање 

старе фарбе и 

шмирглање металних 

кутијастих профила. На 

очишћену површину 

нанети основну боју и 

два слоја емајл лака. 

Обрачун по м2 

површине ограде.   

6.  Скидање постојећих 

слојева боје са металних 

довратника унутрашњих 

врата, шмирглање, 

китовање, брушење, 

наношење основне 

заштитне боје и два пута 

бојење емајл лаком у 

тону по избору 

пројектанта, до 

постизања уједначене 

обојености. Обрачун по 

комаду  

      

 пос 14а......  69/202 ком 33     

  пос 14........ 69/202 ком 8     

  пос 15........ 89/202 ком 15     

  пос 15к........ 89/202 ком 4     

 пос 16........109/202 ком 70     

 пос 17........ 109/202 ком 6     

 пос 18........ 149/202 ком 1     

 пос 19........ 119/202 ком 1     

 пос 20........ 186/202 ком 1     

7.  Набавка материјала и 

обрада површина базиса 

на фасади "Мосаик 

Путз"-ом типа Баумит 

или еквивалентним, у 

тону по избору 

пројектанта, уз 

претходно темељно 

механичко чишћење 

површина базиса од свих 

органских наслага, и 

прање одговарајућим 

раствором . Нови слој 

нанети са свим 

потребним предрадњама, 

по упутству 

произвођача. Обрачун по 

м2. 

м
2 270,50     

 Свега V:   



 

VI  Керамичарски радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка материјала и 

облагање зидова 

глазираним керамичким 

плочицама величине 

мин. 30/30 цм, А класе, 

до висине од 150 цм 

изнад пода у кухињи, 

деловима свлачионица ,  

тоалетима  и деловима 

зидова у кабинетима и 

просторијама за 

припрему наставе ( иза 

позиције умиваоника ) , 

и до висине од 200 цм у 

туш кабинама . Уградњу 

извршити лепљењем у 

свему према општем 

опису за керамичарске 

радове. На истуреним 

угловима поставити 

угаоне лајсне у тону 

изабране плочице. 

Обрачун по м2, комплет, 

са свим потрошним 

материјалом. 

 

м
2 773,20     

2.  Набавка материјала и 

уградња гранитних 

подних керамичких 

плочица димензија 30/30 

цм, А класе у 

ходницима, трпезарији, 

санитарним 

просторијама, 

свлачионицама.  

Уградњу извршити 

лепљењем у свему према 

општем опису за 

керамичарске радове. 

Ценом обухваћено и 

фуговање спојница, 

ширине 1 мм. Обрачун 

по м2. 

м
2 2.241,00     

3.  Набавка гранитних м
1 

444,20     



плочица  и израда сокле 

висине 10 цм, изнад пода 

у свим просторијама  са 

подном облогом од 

гранитне керамике , уз 

зидове и око стубова , 

осим уз зидове од 

фасадне опеке - на 

грађевинском лепку. 

Поставити исте плочице 

као на подовима. Ценом 

обухваћено и фуговање 

спојница. Обрачун по 

м1. 

 Свега VI:   

 

 

 

VII Подополагачки радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка, транспорт  и 

полагање хомогене 

винил подне облоге 

дебљине 2мм, са ПУР 

заштитом, употребне 

класе 34. На  претходно 

припремљену и 

изравнату подлогу, 

еколошки дисперзивни 

премаз Хенкел Тхомсит 

Р766 или еквиваленти. 

По сушењу нанети 

саморазливајућу  

изравнавајућу масу 

Хенкел Тхомсит  или 

еквивалентну ( чврстоће 

на притисак ≥35 Мпа) у 

наносу од 3мм. Након 

сушења равнајуће масе 

извршити фино 

брушење, чишћење и 

усисавање исте. 

Лепљење на под 

дисперзивним, 

еколошким лепком са 

варењем спојева 

електродом у боји 

м
2 1.316,50     



изабране подне облоге. 

Након варења спој 

довести у идеалну раван 

са подом.  Под је 

неопходно држати бар 24 

часа у просторијама у 

којима ће бити 

монтиран, на собној 

температури, како би се 

подна облога 

прилагодила условима у 

просторији. 

Лепљење извршити 

неопренским, 

еколошким контакт 

лепком на претходно 

изравнатој, чистој и 

сувој подлози.  Винилну 

подну облогу  подигнути 

на зид у висини од 10 цм, 

са претходним 

лепљењем форматизера 

у подножју зида. Сав 

настали отпад однети на 

градску депонију. 

Квалитет и врста облоге у 

класи произвођаца 

"ТАРКЕТТ - ИQ Оптима" 

или слично. Може се 

употребити и производ 

истих карактеристика 

другог произвођача. Ценом 

обухватити и „холкер“ 

лајсну.  Обрачун по м2 

хоризонталне облоге пода 

2.  Набавка и полагање 

храстовог паркета И 

класе дебљине 22 мм на 

лепку преко суве, чисте 

и чврсте подлоге. Поред 

зида поставити храстове 

паркетне профилисане 

лајсне. По завршеном 

постављању паркета 

обавити брушење и 

лакирати три пута лаком 

на бази воде. Пре 

лакирања извршити 

темељно чишћење 

Обрачунава се по м2 

комплетно изведене 

м
2 115,40     



површине заједно са 

профилисаним лајснама, 

висине 6 цм ( дужина 

лајсни  60,50 м). 

3.  Брушење постојећег 

паркета , са фуговањем 

постојећих пукотина 

између паркет дашчица  

мешавином пиљевине и 

масе за фуговање до 

постизања одговарајуће 

равности и чистоће 

паркета. Паркет 

лакирати три пута лаком 

на бази воде. Пре 

лакирања извршити 

темељно чишћење 

Обрачунава се по м2 

комплетно обрађене 

површине. 

м
2 965,40     

4.  Набавка и полагање 

храстове профилисане  

претходно лакиране 

паркет лајсне (лаком на 

бази воде, мин. два пута , 

са свим потребним 

предрадњама ) висине 7 

цм, и покривне лајсне у 

подножју прве, све у 

калси и квалитету 

паркета. Обрачун  по м1. 

м
2 653,40     

 Свега VII:   

 

 

VIII Разни радови: 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка материјала 

израда и монтажа ( у 

канцеларијама и 

трпезарији ) тракастих 

завеса од 

пластифициране тканине 

, са тракама ширине 12,7 

цм, које се могу 

ротирати око вертикалне 

осе и са хоризонталним 

померањем , у комплету 

      



са гарнишном и 

пратећим механизмом . 

Обрачун по ком. прозора 

испред кога се завеса 

поставља.   Мере узети 

на лицу места, по 

уградњи прозора.                  

 

 Пос 8      283/202 ком 23     

2.  Набавка материјала израда и 

монтажа роло завеса ( 

платнене ролетне ) од 

полиестера, у комплету са 

навојном цеви, механизмом 

за подизање и спуштање и 

тегом, типа Стандард. 

Обрачун по ком. прозора 

испред кога се завеса 

поставља.   Мере узети на 

лицу места, по уградњи 

прозора.                  

      

 Пос 5     197/202 ком 2     

 Пос  8    283/202 ком 126     

3.  Израда ограде од 

металних стубића Ø50 

мм, са испуном од 

жичаног плетива, висине 

200 цм, и капијом од 

исте конструкције, 

између фискултурне сале 

и постојеће ограде на 

источној граници 

парцеле као ограде око 

привремене градилишне 

депоније.  По завршетку 

радова ограду 

демонтирати . Обрачун 

по м1.                  

м
1 

17,00     

4.  Завршно чишћење 

објекта са прањем  

алуминарије и столарије 

, стакала и др,  и брисање 

подова објекта. Обрачун 

по м2.                     

м
2 5991,64     

 Свега VIII:   

 

 

 

 

 

 



АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВИ 
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А.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: 
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IV  Тесарски и кровопокривачки радови.....................................................                                                                                    

V  Изолатерски и изолатерско-фасадерски радови......................................  

                                                               

В.  ЗАНАТСКИ РАДОВИ: 
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                                                                                           УКУПНО:      

 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (ВИК) 

 

 

I ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  

Затварање довода воде и 

демонтажа постојећег 

санитарног уређаја у 

санитарном блоку у 

приземљу, на 1. спрату и 

на 2. спрату објекта и 

одвоз на привремену 

депонију на градилишту. 

Обрачун по комаду. 

wц шоља са високим 

испирачем- 

водокотлићем 

Кпт. 36     



2.  

Затварање довода воде и 

демонтажа постојећег 

санитарног уређаја у 
санитарном блоку у 

приземљу, на 1. спрату и на 

2. спрату објекта и одвоз на 

привремену депонију на 
градилишту. Обрачун по 

комаду. 
умиваоник са батеријом за 
х и т воду 

Кпт. 42     

3.  

Затварање довода воде и 

демонтажа батерија за 

хладну и топлу воду и 
ручно рушење постојећег 

заједничког умиваоника од 

бетона дужине 6,35м у 
санитарном блоку у 

приземљу објекта и одвоз 

шута од бетона и 

демонтираног материјала 
на привремену депонију на 

градилишту. Обрачун по 

комаду. 
заједнички бетонски 

умиваоник са батеријом 

кпт 1     

4.  

Затварање довода воде и 

демонтажа батерија за 
хладну и топлу воду и 

ручно рушење постојећег 

заједничког умиваоника од 
бетона дужине 3,00м у 

санитарном блоку у 

приземљу објекта и одвоз 

шута од бетона и 
демонтираног материјала 

на привремену депонију на 

градилишту. Обрачун по 
комаду. 
заједнички бетонски 

умиваоник са батеријом 

кпт 4     

5.  

Затварање довода воде и 
демонтажа постојећег 

санитарног уређаја у 

санитарном блоку у 
приземљу, на 1. спрату и на 

2. спрату објекта и одвоз на 

привремену депонију на 

градилишту. Обрачун по 
комаду. 
електрични грејач воде 

кпт 18     



6.  

Затварање довода воде и 

демонтажа постојеће 

батерије за хладну и топлу 
воду за судопер у школској 

кухињи и одношење на 

привремену депонију на 

градилишту. Обрачун по 
комаду. 
батерија за хладну и топлу 

воду 

кпт 6     

7.  

Затварање довода воде и 

демонтажа постојећег 

санитарног уређаја у 

санитарном блоку у 
приземљу, на 1. спрату и на 

2. спрату објекта и одвоз на 

привремену депонију на 
градилишту. Обрачун по 

комаду. 
писоар са славином за 

испирање 

кпт 18     

8.  

Затварање довода воде и 

демонтажа постојећег 

санитарног уређаја у 
санитарном блоку у 

приземљу  објекта и одвоз 

на привремену депонију на 

градилишту. Обрачун по 
комаду. 
туш када са батеријом и 

тушем 

кпт 3     

9.  

Затварање довода воде и 
демонтажа постојеће зидне 

батерије за хладну и топлу 

воду са помичним тушем, у 
санитарном блоку у 

приземљу  објекта и одвоз 

на привремену депонију на 
градилишту. Обрачун по 

комаду. 
батерија за х и т воду са 

помичним тушем 

кпт 4     

10.  

Демонтажа постојећих 

подних сливника са 

пластичном решетком у 

санитарном блоку у 
приземљу, на 1. спрату и на 

2. спрату објекта и одвоз на 

привремену депонију на 
градилишту. Обрачун по 

комаду. 
сливник ДН70 

кпт 6     

11.  

Демонтажа постојећих 
ливено-гвоздених цеви 

инсталације канализације, 

до прикључка на постојећу 

      



канализациону вертикалу и 

канализационе вертикале 

(у приземљу, на 1. и 2. 
спрату објекта), у 

санитарном блоку и одвоз 

на привремену депонију на 

градилишту. Обрачун по 
метру цеви. 

 Лг цев  ф50 м
1 

24,00     

 Лг цев  ф70 м
1
 48,00     

 Лг цев  ф100 м
1
 72,00     

12.  

Демонтажа постојећих 

цеви инсталације водовода 

и водоводних вертикала у 
шлицевима у зиду, у 

санитарном блоку у објекту 

и одвоз на привремену 
депонију на градилишту. 

Обрачун по метру цеви. 

      

 ФеЗн цев ДН15 м
1
 24,00     

 ФеЗн цев ДН20 м
1
 48,00     

 ФеЗн цев ДН25 м
1
 32,00     

13.  

Демонтажа постојећих 

цеви инсталације водовода 
монтираних по зиду, у 

санитарном блоку у објекту 

и одвоз на привремену 

депонију на градилишту. 
Обрачун по метру цеви. 

      

 ПП-Р цев д=20мм м
1
 36,00     

 ПП-Р цев д=25мм м
1
 68,00     

14.  

Демонтажа постојећег 

бетонског поклопца - плоче 

на ревизионом шахту 

инсталације канализације и 
одвоз на привремену 

депонију на градилишту. 

Обрачун по комаду. 
шахт поклопац од бетона 

ком 14     

15.  

Демонтажа постојећег 

бетонског поклопца на 

шахту инсталације 
водовода и одвоз на 

привремену депонију на 

градилишту. Обрачун по 
комаду. 
шахт поклопац од бетона 

ком 3     



16.  

Демонтажа постојећег 

ливено-гвозденог поклопца 

на шахту инсталације 
водовода и канализације и 

одвоз на привремену 

депонију на градилишту. 

Обрачун по комаду.(Шахт 
поклопац оставити на 

располагање Инвеститору!) 
ливено-гвоздени шахт 
поклопац 

ком 8     

17.  

Утовар и одвоз шута, 

санитарних уређаја и цеви 

(са привремене депоније) 
од пробијања зидова, 

међуспратне таванице, 

пода и демонтираног 
материјала и шута од 

израде шлицева у зиду, за 

инсталације водовода и 

канаизације, на депонију од 
објекта удаљену до 5,00км. 

Обрачун по м³, урачунат 

утовар, одвоз, плаћање 
таксе на депонији, истовар 

и планирање на депонији.  

м
3 

5,50     

18.  

Обележавање трасе 

унутрашње инсталације 
санитарне канализације у 

приземљу објекта, места 

прикључака одвода воде 
према диспозицији 

санитарних уређаја и 

опреме и обележавање 
места прикључка на 

постојећу инсталацију 

санитарне канализације у 

објекту и ван објекта до 
постојећег ревизионог 

шахта. Обрачун по м¹. 

м
1
 82,00     

19.  

Обележавање трасе 
унутрашње инсталације 

водовода и обележавање 

места прикључка довода 

воде, према диспозицији 
санитарних уређаја и 

опреме, у објекту. Обрачун 

по комаду. 

ком 131,00     

20.  

Машинско просецање и 
ручно рушење подне аб 

конструкције у објекту у 

ширини од 0,40м. Подна 
плоча изграђена је у 

слојевима, завршни под,  

цементна кошуљица 
д=4,0цм, слој 

м
2 

32,80     



хидроизолације, подлога 

хидроизолације од 

армираног бетона дп=12цм 
на слоју од набијеног 

шљунка. Рушење је у 

ширини од 0,40м, да се 

омогући ископ рова за 
инсталацију санитарне 

канализације у објекту. 

Обрачун по м² са одвозом 
шута од бетона на 

привремену депонију на 

градилишту. 

21.  

,,Враћање,, просечене 
подне конструкције у 

првобитно стање, 

бетонирање подне плоче 
бетоном МБ30, 

постављање 

хидроизолације, израда 
цементне кошуљице, после 

изградње инсталације 

санитарне канализације, 

изграђују се сви слојеви 
затечени на лицу места, 

уписани у грађевински 

дневник од стране 
Надзорног органа. Обрачун 

по м².  

м
2
 32,80     

22.  

Машинско просецање 

бетонског платоа- прилаза 
објекту и пешачке стазе за 

прикључак инсталације  

канализације. Плато- 
прилаз изграђен је од 

армираног бетона дп~12-

15цм, на слоју од набијеног 

шљунка. Обрачун по м². 

м
2
 12,00     

23.  

Машинско просецање 

бетонског платоа- прилаза 

објекту и пешачке стазе за 
прикључак инсталације 

водовода. Плато- прилаз 

изграђен је од армираног 

бетона дп~12-15цм, на 
слоју од набијеног шљунка. 

Обрачун по м². 

м
2
 4,00     

24.  

,,Враћање,, просечене 
пешачке стазе у првобитно 

стање, бетонирање стазе, 

после прикључења 

инсталације канализације, 
изграђују се сви слојеви 

затечени на лицу места, 

уписани у грађевински 
дневник од стране 

м
2
 12,00     



Надзорног органа. Обрачун 

по м².  

25.  

,,Враћање,, просечене 

пешачке стазе у првобитно 
стање, бетонирање стазе, 

после прикључења 

инсталације водовода, 
изграђују се сви слојеви 

затечени на лицу места, 

уписани у грађевински 
дневник од стране 

Надзорног органа. Обрачун 

по м².  

м
2
 4,00     

26.  

Одвоз шута (са привремене 
депоније) од просецања 

подне плоче у објекту и 

материјала од демонтаже, 
на депонију од градилишта 

удаљену до 5,00км. У цену 

урачунати утовар, 

транспорт, плаћање таксе 
на депонији, истовар и 

планирање на депонији. 

Обрачун по м³.  

м
3
 3,12     

27.  

Прикључење инсталације 

канализације на постојеће 

инсталације у објекту, 

инсталацију канализације 
прикључити на постојећи 

ревизиони шахт, 

канализациони одводник и 
канализациону вертикалу. 

Обрачун по комаду са свим 

спојним и заптивним 

материјалом и фазонским 
комадима. 

ком 10     

 канализација       

28.  

Прикључење инсталације 
водовода на постојеће 

инсталације у објекту. 

Инсталацију водовода 

прикључити на постојећу 
водоводну вертикалу и 

главни довод воде, цев у 

зиду. Обрачун по комаду са 
свим спојним и заптивним 

материјалом и фазонским 

комадима. 
водовод 

ком 4     

29.  

Геодетско снимање и 

картирање инсталације  

канализације за објекат 
Школе спратности П+2, 

снимање врши овлашћена 

установа, геодетски снимак 

приказује се приликом 

м
1 

80,00     



техничког пријема објекта 

и изграђене трасе спољне 

инсталације канализације. 
Обрачун по метру 

снимљене трасе. 

30.  

Геодетско снимање и 

картирање инсталације 
водовода за објекат Школе 

спратности П+2, снимање 

врши овлашћена установа, 
геодетски снимак приказује 

се приликом техничког 

пријема објекта и 

изграђене спољне трасе 
инсталације водовода. 

Обрачун по метру 

снимљене трасе. 

м
1
 36,00     

 Свега I:   

 

 

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ-САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Машински и ручни ископ 
рова ван објекта, са 

планирањем дна рова са 

тачношћу +-1,0цм, ширина 
рова је 80цм, просечна 

дубина рова је 1,25м, за 

постављање цеви 
инсталације канализације, 

по постојећој нивелети, 

замена постојећих цеви од 

шахта до шахта. Обрачун 
по м³ ископане земље. 
Ископ рова ван објекта  м

3 
80,00 

    

2.  Укрштање инсталације 

фекалне канализације са 
постојећим подземним 

инсталацијама и заштита у 

виду израде штитника и 
вешања изнад рова у току 

изградње инсталације 

фекалне канализације, до 
прикључка на постојећи 

колектор. Обрачун по 

комаду. 

по пројекту ком. 3,00 
очекивана инсталација без 

података ком. 1,00  ком 4    

 



3.  Ручни ископ рова у 

објекту, са планирањем дна 

рова са тачношћу +-1,0цм, 
ширина рова је 40цм, 

просечна дубина рова је 

50цм, за полагање цеви 

инсталације канализације 
испод конструкције пода у 

објекту. Обрачун по м³ 

ископане земље.    
Ископ рова у објекту  м

3 
18,04    

 

4.  Машинско пробијање 

армирано-бетонске 

конструкције темељних 
греда и зидане 

конструкције за пролаз 

инсталације канализације, 
постављање заштитне цеви 

и попуна бетоном између 

отвора и заштитне цеви 

већег називног пречника од 
цеви коју штити и 

"враћање" у првобитно 

стање. Обрачун по комаду, 
са одвозом шута од 

пробијања на привремену 

депонију на градилишту. ком 14    

 

5.  Набавка, разастирање, 
нивелисање и набијање 

песка (дунавски песак) по 

нивелети рова, испод цеви 
д=10цм, око цеви и изнад 

цеви д=10цм, песак у рову 

збија се ручним набијачима 
и квашењем водом, 

потребна збијеност песка у 

рову од Мс=2,5кН/цм² 

контролише Надзорни 
орган. Обрачун по м³. м

3
 45,30    

 

6.  Затрпавање рова 

природним шљунком у 
делу трасе у објекту испод 

подне конструкције, 

конструкције пешачке 

стазе и плато-а по 
постављању цевовода, са 

набијањем у слојевима од 

10цм. Потребна збијеност 
је МЕ40. Обрачун по м³.   м

3 
19,45    

 

7.  Затрпавање рова финијом 

земљом од ископа у делу 

трасе ван објекта у зеленом 
појасу, по постављању 

цевовода, са набијањем у 

слојевима од 10цм. 
Потребна збијеност је м

3
 60,84    

 



МЕ40. Обрачун по м³.   

8.  Одвоз земље и шута из 

ископа са привремене 
депоније, на депонију од 

градилишта удаљену до 

5,00км.  Обрачун по м³, у 

цену урачунати утовар, 
транспорт, плаћање таксе, 

истовар и планирање на 

депонији.  м
3
 42,95    

 

 Свега II:   

 

 

III МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ-КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка и монтажа ПВЦ 

СН4 цеви за инсталацију 

канализације. Цеви се 

постављају по постојећој 
нивелети рова, замена 

постојећих керамичких 

цеви на делу трасе датој у 
пројекту и испод 

конструкције пода у 

објекту. Спајање цеви је 

уметањем краја цеви у 
наглавак друге цеви, 

заптивање цеви гуменим 

прстеном. Обрачун по м¹ 
цеви, са свим фазонским 

комадима, спојним и 

заптивним материјалом. 
Испитивање инсталације 

канализације на 

водонепропусност врши се 

о трошку Извођача   радова 
и саставља Записник. 
ПВЦ СН4 ДН160 

м
1 

112,00     

2.  Набавка и монтажа 
WАВИН АС цеви 

(нискошумне цеви) или 

сличних за инсталацију 

канализације. Цеви се 
постављају у шлицевима у 

зиду. Заптивање цеви је 

гуменим прстеновима, а 
спајање уметањем краја 

цеви у наглавак друге цеви 

и компензационим 
спојницама. Обрачун по м¹ 

цеви, са свим спојним и 

      



заптивним материјалом и 

фазонским комадима и 

израдом шлица у зиду. 
Испитивање инсталације 

канализације на 

водонепропусност и 

канализационих вертикала 
пробним притиском (0,3 

атм над теменом цеви) 

врши се о трошку Извођача 
радова и саставља 

Записник. 

Wavin AS DN 56 м
1
 62,00     

 Wavin AS DN 70 м
1
 82,00     

 Wavin AS DN 100 м
1
 116,00     

3.  Набавка и монтажа 
ревизионе цеви WАВИН 

АС ДН100 на 

канализационим 
вертикалама. Обрачун по 

комаду, са свим спојним и 

заптивним материјалом. 

      

 АС ДН100 РЕ ком 22     

4.  Набавка, транспорт и 

монтажа вакумске 

вентилационе капе-
аератора (типа ХЛ900Н 

или сличне). Капа се 

поставља на врху 
канализационе вертикале, у 

таванском простору. 

Обрачун по комаду 

комплет уграђене капе. 

      

 DN110 HL900N ком 4     

5.  Набавка и монтажа 

округлих пластичних 
сливника са решетком од 

иноx-а ЕасyФлоw, АЦО 

или сличан, за вертикалну 
уградњу, са сифоном, са 

хватачем муља и Миx 

решетком од иноx-а. 

Обрачун по комаду. 

      

 сливник Еаsyflоw DN50 ком 15     

6.  Набавка материјала, 

транспорт и израда ,,маске,, 
канализационих одводника 

(холкела), ,,маске,, 

канализационих вертикала 
поред зида у објекта и 

испод међуспратне 

таванице, од 

влагоотпорних Ригипс 
плоча д=12,5мм са 

подконструкцијом од УW и 

м
²
 8     



ЦW челично-поцинкованих 

носача. (Глетовање и 

бојење, односно 
постављање керамике 

урачунато је у Грађевинско 

- Занатским радовима). 

Обрачун по м² комплетно 
израђене маске од Ригипс 

плоча. 

7.  Пробијање бетонске и 
зидане конструкције за 

пролаз инсталације 

канализације и попуна 

еластичним материјалом и 
бетоном између пробијеног 

отвора и цеви. Обрачун по 

комаду, са одвозом шута на 
привремену депонију и 

комплетно обрађеним- 

затвореним отвором, 
између зида и цеви. 

ком 6     

8.  Испорука материјала и 

изградња завршног 

армирано-бетонског 
прстена, на постојећем 

ревизионом шахту, од 

бетона МБ30 д=15-20цм, 

радијално армираног са ГА 
+-2Ø12, узенгије У 

Ø6/20цм, у току 

бетонирања уградити 
оквир- рам за ливено-

гвоздени поклопац. 

Обрачун по комаду, 
комплетно изграђеног аб 

прстена, нивелисаног 

према коти терена. 

ком 20     

9.  Набавка материјала и 
бетонирање кинете у 

ревизионом шахту, 

бетоном МБ 20, 
обликоване према 

цеви,неговање бетона у 

шехту 3 дана, просечан 

утрошак бетона 0,30м³ по 
шахту.Обрачун по м³ 

бетона. 

м³ 3,30     

10.  Набавка, транспорт и 
монтажа ливено- гвозденог 

поклопца АЦО МултиТоп 

или сличан, према норми 

ЕН 124, лг поклопац 
Ø785мм, светле ширине 

Ø605мм, грађевинске 

висине х=125мм са рамом 
од ливеног гвожђа, за класу 

ком 20     



оптерећења Б125, са 

вентилацијом, са 

амортизационим улошком, 
МултиТоп према норми ЕН 

124, АЦО грађевински 

елементи или сличан. 

Обрачун по комаду, са 
нивелисањем поклопца 

према терену и израдом аб 

прстена око рама- оквира 
поклоца . (Замена свих 

ливено-гвоздених и 

бетонских поклопаца).   

11.  Испитивање инсталације 
канализације на 

вододрживост, пробним 

притиском од 0,3атм 
(3,00мвс) над теменом 

цеви. Испитивање урадити 

по деоницама, према 
приложеном упутсву у 

пројекту и сачинити 

Записник о испитивању. 

Обрачун по м¹ испитане 
инсталације канализације. 

м
1 

372,00     

 Свега III:   

 

 

IV ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - ВОДОВОД 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Машински (70%) и ручни 

(30%) ископ рова у 
земљишту ИИ и ИИИ 

категорије, ширина рова је 

60цм, дубина је 1,00цм, са 
планирањем дна рова са 

тачношћу +-1,00цм за 

полагање цеви за 

прикључак инсталације 
водовода на постојећу 

спољну инсталацију 

водовода. Обрачун по м³. 

м
3 

21,60     

2.  Укрштање инсталације 

водовода са постојећим 

подземним инсталацијама 

и заштита у виду израде 
штитника и вешања изнад 

рова у току изградње 

инсталације водовода. 
Обрачун по комаду. 

по пројекту ком. 4,00 

ком 5     



очекивана инсталација без 

података ком.1,00   

3.  Ручни ископ рова у 

објекту, ширина рова је 
40цм, дубина рова је 40цм, 

за полагање цеви 

инсталације водовода 
испод подне плоче у 

објекту, за прикључак 

унутрашње инсталације 
водовода. Обрачун по м³ 

ископане земље.   

м
3 

3,60     

4.  Набавка, разастирање и 

набијање дунавског песка 
(песак дунавац) по 

нивелети рова, испод, око и 

изнад цеви, збијеност песка 
у рову од Мс=2,5кН/цм² 

контролише Надзорни 

орган. Збијање песка у рову 

је квашењем водом и 
ручним набијачима. 

Обрачун по м³. 

м
3
 7,50     

5.  Затрпавање рова 
природним шљунком у 

делу бетонског плато-а, 

пешачке стазе и у објекту, 

по постављању цевовода, 
са набијањем у слојевима 

од 15цм. Потребна 

збијеност је МЕ40. 
Обрачун по м³. 

м
3
 5,15     

6.  Затрпавање рова земљом из 

ископа у делу зеленог 

појаса, по постављању 
цевовода, са набијањем у 

слојевима од 15цм. 

Обрачун по м³. 

м
3
 16,45     

7.  Одвоз вишка земље и шута, 

на депонију, од градилишта 

удаљену до 5,00км. 

Обрачун по м³, у цену 
урачунати утовар, 

транспорт, плаћање таксе, 

истовар и планирање на 
депонији.   

м
3
 11,38     

     Свега IV:   

 

 

 

 

 

 

 

 



V МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ-ВОДОВОД 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Испорука и монтажа цеви 

HDPE PN10 PЕ-100 за 

спољну инсталацију 

водовода, за радни 
притисак од 10,00 бара. 

Обрачун по м¹ цеви, са 

свим PE фазонским 
комадима, спајање цеви је 

сучеоним варењем. 

Испитивање цевовода 

пробним притиском врши 
се о трошку Извођача 

радова и сачињава 

Записник.  

      

 HDPE D=25 мм м
1 

6,00     

 HDPE D=32 мм м
1
 16,00     

 HDPE D=40 мм м
1
 12,00     

2.  Набавка и монтажа 

трослојних водоводних 

цеви СДР9 и фитинга ПП-Р 
80 (полипропилен-рандом 

каполимер), од гранулата 

''VESTOLEN'' са адитивом. 
Водоводне цеви за радни 

притисак од 10,00бара. 

Средњи слој је ојачан 
специјалним влакнима који 

топлотну дилатацију 

смањује четири пута 

(0,035x∆тxм'=мм). Цеви 
фиксирати оригинал 

обујмицама са 

унутрашњим делом 
обложеним гумом, на 

прописаном растојању у 

зависности од температуре 

и димензије, по упутству 
произвођача. Производ 

Аqуатхерм, Немачка или 

еквивалентних  
карактеристика.Позицијом 

обухваћен: сав 

употребљени материјал са 
растуром, размеравање 

водова по пројекту, 

пробијање отвора кроз 

зидове и међуспратну 
конструкцију, израда 

жљебова у зидовима за 

      



полагање цеви, сечење 

цеви, спајање цеви, 

спојница и фазонских 
комада варењем.Обрачун 

по метру дужном 

монтиране мреже, 

санитарне хладне воде и 
санитарне топле воде. 

 PP-R д=20мм PN10 м
1
 108,00     

 PP-R д=25мм PN10 м
1
 180,00     

 PP-R д=32мм PN10 м
1
   48,00     

3.  Набавка и монтажа 
термичке изолације за 

водоводне цеви, Армафлеx 

или сличне, од материјала 

класе горивости мин Б1, 
који не испушта отровне 

материје. Позицијом 

обухваћен целокупан 
развод положен " у поду", 

ван зидова и у зидовима. 

Обрачун по м¹. 

м
1
      

 No 20 mm–дебљина 
изолације 9mm 

м
1
 108,00     

 No 25 mm–дебљина 

изолације 13mm 
м

1
 180,00     

 No 32 mm–дебљина 
изолације 13mm 

м
1
   48,00     

4.  Пробијање бетонске и 

зидане конструкције за 
пролаз инсталације 

водовода и попуна бетоном 

између отвора и заштитне 

цеви већег називног 
пречника од цеви коју 

штити. Обрачун по комаду, 

са одвозом шута на 
привремену депонију. 

ком 14     

5.  Набавка и монтажа 

пропусног вентила за 

радни притисак од 
16,00бара, монтажа у 

објекту.  

Обрачун по комаду са свим 
спојним и заптивним 

материјалом. 

      

 пропусни вентил ДН20 ком  20     

 пропусни вентил ДН25 ком 15     

 пропусни вентил ДН32 ком 4     

6.  Набавка и монтажа, 
водоводних арматура, 

пропусног вентила са 

капом за радни притисак од 
10,00 бара. Обрачун по 

комаду са свим спојним и 

      



заптивним материјалом. 

 пропусни вентил ДН15 ком 24     

7.  Набавка и монтажа, 
пропусног вентила са 

никлованом капом за радни 

притисак од 10,00 бара. 

Обрачун по комаду са свим 
спојним и заптивним 

материјалом. 

      

 пропусни вентил ДН15 ком 24     

8.  Набавка и монтажа угаоног 

вентила ДН15/-5/8" за 

радни притисак од 10,00 
бара. Обрачун по комаду са 

свим спојним и заптивним 

материјалом. 

      

 угаони вентил ДН15 ком 36     

9.  Набавка, транспорт и 

монтажа пропусног 

вентила (кугласти 
фусиолен ПП-Р80/брасс), 

на разводним цевима, за 

радни притисак од 
10,00бара и тест притисак 

водонепропустљивости од 

25,00бара. Обрачун по 

комаду комплет уграђеног 
и испитаног вентила. 

      

 д=20мм (1/2") ком 18     

 д=25мм (3/4") ком 10     

10.  Набавка, транспорт и 

монтажа Ек вентила са 

капом и розетом, за радни 
притисак од 10,00 бара. 

Обрачун по комаду 

комплет уграђеног и 
испитаног вентила. 

      

 Ек вентил ДН 15 /3/8" ком 8     

11.  Набавка, транспорт и 
монтажа водоводних 

арматура, за радни 

притисак од 10,00 бара и 

тест притисак 
водонепропустљивости од 

16,00бара. Обрачун по 

комаду са свим спојним и 
заптивним материјалом. 

      

 Пропусни вентил са 

испусном славином ДН20 
ком 3     

 Пропусни вентил са 
испусном славином ДН25 

ком 5     

 Пропусни вентил са испусном 

славином ДН32 
ком 2     

12.  Набавка, транспорт и 
монтажа холендер славине 

ком 4     



ДН15 / 3/4", са розетом 

између зида и прикључка. 

Обрачун по комаду.  

13.  Набавка, транспорт и 
монтажа хромираног 

прикључка за веш машину 

ДН15, са розетом између 
зида и прикључка. Обрачун 

по комаду.   

ком 1     

14.  Испорука материјала и 

изградња завршног 
армирано-бетонског 

прстена, на постојећем 

водоводном шахту, од 
бетона МБ30 д=15-20цм, 

радијално армираног са ГА 

+-2Ø12, узенгије У 
Ø6/20цм, у току 

бетонирања уградити 

оквир- рам за ливено-

гвоздени поклопац. 
Обрачун по комаду, 

комплетно изграђеног аб 

прстена, нивелисаног 
према коти терена. 

ком 5     

15.  Набавка, транспорт и 

монтажа ливено- гвозденог 

поклопца АЦО МултиТоп 
или сличан, према норми 

ЕН 124, лг поклопац 

Ø785мм, светле ширине 
Ø605мм, грађевинске 

висине х=125мм са рамом 

од ливеног гвожђа, за класу 

оптерећења Б125, без 
вентилације, са 

амортизационим улошком, 

МултиТоп према норми ЕН 
124, АЦО грађевински 

елементи или сличан. 

Обрачун по комаду, са 
нивелисањем поклопца 

према терену и израдом аб 

прстена око рама- оквира 

поклоца . (Замена свих 
ливено-гвоздених и 

бетонских поклопаца).   

ком 5     

16.  Испитивање цевовода на 
пробни притисак 1,6 пута 

већи од радног притиска, 

према приложеном 

упутству у пројекту и 
важећим техничким 

прописима. 

м
1 

370,00     

17.  Испирање и дезинфекција 
(хиперхлорисање) цевовода 

м
1
 370,00     



инталације водовода, према 

приложеном упутству у 

пројекту и узорковање и 
прибављање решења, од 

стране надлежне установе, 

о извршеној 

микробиолошкој анализи 
воде. Обрачун по м¹ 

цевовода – водоводне 

мреже. Записник- решење 
доставити Надзорном 

органу и Инвеститору. 

Обрачун по м¹ цевовода. 

     Свега V:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Набавка, транспорт и 

монтажа комплет wц-а који 

се састоји од конзолне wц 

шоље, монтажног елемента 
са уграђеним ниским 

бешумним водокотлићем 

са уграђеном цеви за 
испирање wц шоље. Уз 

водокотлић монтирати 

угаони вентил. WЦ шољу 

монтирати помоћу 
завртњева на челични 

монтажни елемент, који се 

причвршћује за зид и под и 
завршно облаже 

влагоотпорним ригипс 

плочама д=12,5мм, 
завршна обрада парапета је 

зидном керамиком 

(урачунато у Грађевинско- 

Занатским радовима). На 
шољу монтирати поклопац 

од тврде пластике, беле 

боје. Монтира се тип wц 
шоље, са монтажним 

елементом, уграђеном цеви 

Ø100мм за прикључак на 
одводник и уградбеним 

бешумним испирачем. 

Обрачунава се комплетна 

уградња. (Монтажа у 
тоалету за Наставнике и 

Наставнице, на 1. и 2. 

спрату објекта). 
конзолни wц са монтажним 

елементом 

кпт 4     

2.  Набавка, транспорт и 

монтажа комплет wц-а који 
се састоји од wц шоље са 

високим бешумним 

водокотлићем са уграђеном 
цеви за испирање wц 

шоље. Уз водокотлић 

монтирати претходни 

угаони вентил са 
пониклованом капом, а 

спој извести пластичним 

цревом. Wц шољу 
монтирати помоћу 

ком 32     



завртњева на унапред 

остављеној убетонираној 

летви са закошеним 
страницама. Испод wц-а 

поставити гуму за 

дихтовање, а спој одводне 

пластичне цеви извести 
помоћу гумених манжетни. 

На шољу монтирати 

поклопац од тврде 
пластике, беле боје. 

Монтира се тип wц шоље, 

са прикључком испод 
шоље, са уграђеним 

бешумним водокотлићем. 

Обрачунава се комплетна 

уградња. 

3.  Набавка, транспорт и 

монтажа конзолног 

умиваоника, од санитарног 
порцелана, дим. 

70x55x16,5цм И класе (тип 

ХАТРИА или сличан). 

Позицијом обухваћени: 
умиваоник од санитарног 

порцелана, хромирани 

сифон 5/4" са розетом и 
чепом , месингани 

завртњеви и пластични 

типлови за повезивање са 

зидом и стојећа једноручна 
батерија за хладну и топлу 

воду тип ГРОХЕ или 

слична. 
Обрачун по комаду 

комплет монтираног и 

испитаног умиваоника са 
батеријом. (Монтажа у 

тоалету за Наставнике и 

Наставнице, на 1. и 2. 

спрату објекта).  

     

 овални умиваоник 

вел.70x55x16,5цм 
ком 4     

 стојећа једноручна батерија за 

х х и т воду 
ком 4     

4.  Набавка, транспорт и 

монтажа конзолног 

умиваоника, од санитарног 
порцелана, дим. 

50x45x16,5цм И класе. 

Позицијом обухваћени: 

умиваоник од санитарног 
порцелана, хромирани 

сифон 5/4" са розетом и 

чепом , месингани 
завртњеви и пластични 

      



типлови за повезивање са 

зидом и зидна једноручна 

батерија за хладну и топлу 
воду тип Армал или 

слична. Обрачун по комаду 

комплет монтираног и 

испитаног умиваоника са 
батеријом. 

 овални умиваоник 

вел.50x45x16,5цм 
ком 66     

 зидна једноручна батерија 
за хладну и топлу воду 

ком 66     

5.  Набавка, транспорт и 

монтажа акрилне туш каде 
вел. 90x90цм, са зидном 

једноручном батеријом за 

хладну и топлу воду са 

помичним хромираним 
тушем, сифоном за одвод, 

акрилном маском, одливно 

преливном гарнитуром и 
чепом. Обрачунава се 

комплетно монтирана туш 

када и  батерија за х и т 
воду са помичним тушем. 

ком 7     

6.  Набавка, транспорт и 

монтажа комплет 

конзолног керамичког 
писоара. Писоар монтирати 

помоћу завртњева за зид. 

Поставити сензорски 
прекидач за хромирани 

испирач за хладну воду, 

прикључити одвод, са 

хромираним сифоном 5/4ʺ 
са розетом. Обрачунава се 

комплетна уградња. 

кпт 18     

 конзолни писоар       

7.  Набавка, транспорт и 

монтажа стојеће 

једноручне “Ј” батерије за 
судопер за хладну и топлу 

воду тип ГРОХЕ или 

слична. Обрачунава се 

комплетно монтирана  
батерија за судопер у 

школској кухињи. 

ком 7     

8.  Набавка,транспорт и 
монтажа електричног 

грејача воде- бојлера за 

вертикалну уградњу 

запремине Q=80л, са 
спољашњим регулатором 

температуре,  

прохромским- иноx 
казаном, сигурносним 

ком 7     



вентилом, магнезијумском 

заштитном анодом, 

универзалним носачем, 
спојним цевима, са розетом 

између зида и прикључка, 

за прикључак на зидни 

развод инсталације 
вововода. Обрачун по 

комаду комплетне монтаже 

електричног грејача воде, 
са свим спојним и 

заптивним материјалом. 

9.  Набавка,транспорт и 

монтажа електричног 
грејача воде- бојлера за 

вертикалну уградњу 

запремине Q=50л, са 
спољашњим регулатором 

температуре,  

прохромским- иноx 
казаном, сигурносним 

вентилом, магнезијумском 

заштитном анодом, 

универзалним носачем, 
спојним цевима, са розетом 

између зида и прикључка, 

за прикључак на зидни 
развод инсталације 

вововода. Обрачун по 

комаду комплетне монтаже 

електричног грејача воде, 
са свим спојним и 

заптивним материјалом. 

ком 7     

10.  Набавка, транспорт и 
монтажа електричног 

грејача воде- потисног 

бојлера од Q=10л са 

успонским спојним цевима, 
са монтажом испод 

умиваоника. Обрачунава се 

комплетна уградња. 
(Монтажа испод 

умиваоника у 

предпростору тоалета за 
Наставнике и Наставнице, 

на 1. и 2. спрату објекта). 

      

 ЕГВ Q=10л потисни бојлер кпт 4     

11.  Набавка, транспорт и 
монтажа електричног 

грејача воде- бојлера од 

Q=10л са успонским 
спојним цевима, са 

монтажом изнад 

умиваоника. Обрачунава се 
комплетна уградња. 

      

 ЕГВ Q=10л кпт 21     



12.  Набавка, транспорт и 

монтажа огледала са 

рамом, причвршћеног за 
зид, дим.70x80цм. 

Обрачунава се комплетно, 

уградња изнад умиваоника 

у санитарном блоку, у 
предпростору тоалета за 

Наставнике и Наставнице. 

      

 вел. 70x80цм кпт 4     

13.  Набавка, транспорт и 

монтажа држача за четку 

од иноx-а, у кабини wц-а. 
Обрачунава се комплетно. 

кпт 36     

14.  Набавка, транспорт и 

монтажа држача за 

тоалетни папир у ролни, од 
иноx-а, у кабини wц-а. 

Обрачунава се комплетно. 

кпт 36     

15.  Набавка, транспорт и 

монтажа држача за папирне 
убрусе, од иноx-а. у 

предпростору wц-а за 

Наставнике и Наставнице. 
Обрачунава се комплетно. 

кпт 4     

16.  Набавка, транспорт и 

монтажа држача за 

пешкире, од иноx-а, поред 
туш каде, причвршћеног за 

зид на висини од 175цм. 

Обрачунава се комплетна 
уградња. 

кпт 7     

17.  Набавка, транспорт и 

монтажа држача за течни 

сапун, од иноx-а, у 
предпростору wц-а. 

Обрачунава се комплетно. 

кпт 4     

18.  Набавка, транспорт и 
монтажа држача за сапун, 

од иноx-а, поред туш каде, 

причвршћеног за зид на 

висини од 125цм. 
Обрачунава се комплетно. 

кпт 7     

19.  Набавка, транспорт и 

монтажа канте од иноx-а 
запремине 12,00л, у 

предпростору wц-а, 

свлачионици и школској 

кухињи. Обрачунава се 
комплетно. 

кпт 16     

20.  Набавка, транспорт и 

монтажа канте од иноx-а 
запремине 5,00л у кабини 

wц-а. Обрачунава се 

комплетно. (Поставља се у 

кпт 5     



тоалету за Наставнике и 

Наставнице и у тоалету 

поред школске кухиње). 

     Свега VI:   
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                                                                              УКУПНО:   

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

I  ЈАКА СТРУЈА  

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Демонтажа старе опреме која 
је у лошем стању из РО-к. 

ком. 1     

2.  Испорука и уградња нове 

опреме у РО-к. 
заштитни уређај 
диференцијалне струје 

ЗУДС 40/0,5А 

 

 

 

 
ком. 

 

 

 

 
1 

    

 аутоматски осигурачи  ком. 12     

 контактор серије ЦН10 
"Р.Кончар" или сл. 

ком. 2     

 биметални реле ТРМ12 ком. 1     

 сигнална сијалица зелена ком. 3     

 сигнална сијалица црвена ком. 3     

 Све повезано и ожичено по 

једнополној шеми и 
предмеру, са потребним 

натписима. Врата 

премостити заштитном 
плетеницом. 

кпт. 1 

    

3.  Испорука и полагање 

инсталационих каблова ПП 

положених у зид испод 
малтера.У цену је 

  

    



урачунато и штемовање 

бетона без крпљења као и 

повезивање у РО-ну и 
разводним таблама. 

 -Н2XХ 3x1,5мм2 м´ 20     

 -Н2XХ 3x2,5мм2 м´ 86     

4.  Испорука и уградња 

једнополног прекидача "за 

на зид". 
ком. 3 

    

5.  Испорука и монтажа 
двополне прикључнице са 

заштитом од запљускујуће 

воде ИП54, "за на зид" са 
заштитним контактом; 

16А, 250В. 

ком. 1 

    

6.  Испорука и монтажа 

двополне прикључнице са 
заштитом од запљускујуће 

воде ИП54, "за на зид" са 

заштитним контактом; 
10А, 24В. 

ком. 1 

    

7.  Испорука и уградња 

тастера за нужно 

искључење, поред улазних 
врата,   РМQ Титан у 

кучишту за монтажу на 

зид, узаштити ИП65  
(СЦХРАЦК). 

ком. 1 

    

8.  Испорука и уградња 

стационарног гас детектора 

типа ГАЛ101 са сондом. 
ком. 1 

    

9.  Испорука и уграђивање 

алармне сирене за монтажу 

на зид у заштити ИП54, 

израђене од беле АБС 
пластике. 

ком. 1 

    

10.  Испорука и уградња 

светиљке сличне типу: 
  

    

 -ТИТАН 2x36W, ФЛ ИП65   

(БУЦК)) 
ком. 4 

    

 -БИН 17 маx.60W, инц. ; 

ИП54  (БУЦК) 
ком. 2     

 -ПУНТО  70W, МХ ИП65 

(БУЦК) 
  

    

 -ПРАТИЦА  1x8W, ФЛ  

(БУЦК) 
ком. 2     

 Светиљке се испоручују 

комплет са расветним 

телима и свим претећим и 

додатним прибором за 
монтажу. 

  

    

11.  Испорука и монтажа 

разводних кутија 76x76 "за 
на зид" ИП55, 500В. 

ком. 6 
    

12.  Испорука и уградња ПВЦ м´ 35     



кабловница са поклопцем.  

13.  Издавање стручног налаза 

о прегледу и испитивању 

електричних инсталација 
од стране овлашћеног 

предузећа 

пау.  

    

14.  Остали ситан 
неспецифициран монтажни 

материјал 
пау.  

    

     Свега I:   

 
II  ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТНОГ УЗЕМЉЕЊА 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Испорука материјала и 

постављање кутије са 

шином за изједначење 

потенцијала у зиду  

ком 1 

    

2.  Испорука и полагање 

проводника П-Y 1x10мм2 у 

положеног на зид у ПВЦ 
каналицама од ШИП 

(сабирнице за уземљење) 

до свих металних маса у 

котларници и израду 
мостова. 

м´ 45 

    

     Свега II:   

 

 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

I  ЈАКА СТРУЈА................................................................................ 

II ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТНОГ УЗЕМЉЕЊА...................... 

 

 

                          Укупно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАШИНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

I МАТЕРИЈАЛ 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Челичне бешавне цеви 

квалитета П235ТР1 према 

СРПС ЕН 10216-1 и 

димензија према СРПС ЕН 
10220. 

  

    

 Ø 60,3 x 2,9 мм м¹ 18     

2.  Помоћни и потрошни 
материјал за израду 

инсталације УГИ 

заваривањем (цевни 
лукови, "Т"-комади, 

обујмице и држачи, 

заштитне цеви, боја итд), 

50 % од вредности цеви 

пау. 1 

    

3.  Кугласта славина - гасна 

прирубничка    
    

 ДН 50 ком. 2     

4.  Стабилизатор притиска 

гаса са финим филтером, 

2"- 6/4", маx. улазни 

притисак 500 мбар, излазни 
притисак 10-35 мбар, 

производ тип ФГДР 

"ГИУЛИАНИ АНЕЛЛО" 
или еквивалентно 

ком. 2 

    

5.  Сигурносни вентил са 

опругом, 4 бар, са атестом 

и уверењем о баждарењу   

    

 ДН 40 ком. 2     

6.  Омекшивач воде тип 

Јуниор Маxи Босс 
капацитета 1,8 м³/х  

("ХОВАЛ"), у опсегу 

испоруке :   

    

 филтер за воду ДН 25, 
контраиспирући   

    

 монтажни блок са мешним 

вентилом за подешавање 
тврдоће са манометром   

    

 флексибилне цеви ДН 25 (1 

пар)   
    

 таблетирана со 25 кг кпт. 1     

7.  Дуплозидни, термички 

изолован, надпритисни (до 
  

    



200 Па) димњачки систем 

од нерђајућег челика Ø 350 

тип ДW-ЕЦО-ТИТАН-АЛ 
("ЈЕРЕМИАС"), у опсегу 

испоруке : 

  димњача Ø 350 Л=~ 2 м       

  димњак Ø 350 Х=~12,8 м       

 потребан фитинг (колена, 

Т-комади, прелазни 

комади, шелне, завршни 
комад итд.) према 

спецификацији 

произвођача  

кпт. 1 

    

8.  Хидрауличка скретница 

ДН 150 ПН 6 бар, маx 

протока 50 м³/х,  комплет 

са одзрачним и одмуљним 
вентилом и чауром за 

сензор температуре, 

ногицама за подешавање 
висине, термоизолацијом и 

оплатом, тип МХ 150 

("ХОВАЛ") 

кпт. 1 

    

9.  Одзрачна посуда ДН 80 x 
200 мм са подужном цеви и 

кугластом славином ДН 10 
ком. 

2 

    

10.  Уређај за одржавање 
притиска на задатој 

вредности у 

термотехничким 

инсталацијама произвођача 
"ТРАЦО", у опсегу 

испоруке: 

  

    

 микропроцесорска 
контролна јединица   

    

 пумпа за одржавање 

притиска   
    

 експанзиона посуда       

 опрема за мерење притиска       

 електромагнетни вентил       

 припадајућа арматура       

 прикључни цевовод и 

конструкција   
    

 тип ОП 600/4 кпт. 1     

11.  Кугласта славина - навојна        

 ДН 25 ком. 2     

 ДН 40 ком. 1     

12.  Кугласта славина - 

прирубничка    
    

 ДН 80 ком. 5     

 ДН 100 ком. 8     

13.  Неповратни вентил - 

прирубнички   
    

 ДН 80 ком. 2     



 ДН 100 ком. 2     

14.  Коси филтер са финим 

ситом - прирубнички   
    

 ДН 80 ком. 2     

 ДН 100 ком. 1     

15.  Ручни регулациони вентил 
са косим вретеном, са 

вентилима за мерење, тип 

МСВ-БД ("ДАНФОСС") 

  

    

 ДН 32 ком. 1     

16.  Ручни регулациони вентил 

са косим вретеном, са 
вентилима за мерење, тип 

МСВ-Ф2 ("ДАНФОСС")   

    

 ДН 100 ком. 1     

17.  Контраприрубница са 
прирубничким сетом   

    

 ДН 50 кпт. 4     

 ДН 80 кпт. 18     

 ДН 100 кпт. 18     

18.  Циркулациона пумпа, са 
три брзине ("WИЛО")-2x 

радна+1x резервна   

    

 Топ-С-50/4 ~1 ком. 3     

19.  Циркулациона пумпа, 
електронски регулисана 

("WИЛО")-1x радна+1x 

резервна   

    

 СТРАТОС-100/1-12 ком. 2     

20.  Термометар сатни 0÷120 ˚Ц 

(СИТЕМ") ком. 6 
    

21.  Манометар са 

манометарском славином 

0÷6 бар ком. 2 

    

22.  Челичне шавне цеви 
П235ГХ према СРПС ЕН 

10217-2 и димензија према 

СРПС ЕН 10220   

    

 ДН 40 (Ø 48,3 x 3,2 мм) м´ 42     

 ДН 80 (Ø 88,9 x 4,0 мм) м´ 18     

 ДН 100 (Ø 114,3 x 4,5 мм) м´ 30     

23.  Помоћни и потрошни 

материјал, цевни фитинг 

(лукови, редукције, Т-
комади итд.), 50 % од 

позиције цеви пау. 1 

    

24.  Једнокрилна ПП врата 

100x205 цм 
ватроотпорности 1 х са 

механизмом за затварање ком. 1 

    

25.  ПП апарати       

 С-6 ком. 2     

 ЦО₂ ком. 1     



        

26.  Ознаке-налепнице       

 "ИЗЛАЗ" ком. 2     

 „КОТЛАРНИЦА-

НЕЗАПОСЛЕНИМА УЛАЗ 
ЗАБРАЊЕН“ 

ком. 2 
    

27.  Спољна против кишна 

жалузина од квадратних 

профила са мрежицом од 
поцинковане жице са задње 

стране  

  

    

 100x70 цм  ком. 1     

 70x50 цм ком. 2     

28.  Термостатски вентил са 

претподешавањем 
техничких карактеристика 

и квалитета као производ 

тип РА-Н ("ДАНФОСС") 

или еквивалентно 

ком. 180 

    

29.  Радијаторски навијак 

техничких карактеристика 

и квалитета као производ 
тип РЛВ   ("ДАНФОС") 

или еквивалентно 

ком. 180 

    

30.  Термоглава са заштитом од 

неовлашћене демонтаже,  
техничких карактеристика 

и квалитета као производ 

тип РА-2920 ("ДАНФОС") 
или еквивалентно 

ком. 180 

    

 Свега I:   

 
II РАД 

 

 

Р.б Предмет ЈН 

Једи

ница 

мере 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1  3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.  Припремни радови,  

сагледавање пројекта, 

организација градилишта и 
увођење у посао 

пау

ш. 
1 

    

2.  Демонтажа постојеће 

опреме и цевовода у 

котларници, изношење на 
место које одреди 

корисник и записничка 

предаја демонтиране 
опреме: 

  

    

 демонтажа цевовода гасне 

инсталације ДН 50 ~10 м, 

гасне цевне арматуре и 
гасног горионика  

  

    



  пражњење инсталације 

грејања  
  

    

 демонтажа цевовода 

грејања у котларници ДН 
100 ~36 м 

  
    

 демонтажа циркулационе 

пумпе (1x, цевне арматуре 
(10x вентил, 1x мешни 

вентил, 1x филтер, 1x 

неповратни вентил) и 

разделника/сабирника 
инсталације грејања 

  

    

 демонтажа отвореног 

експанзионог суда и 
цевовода експанзије ДН 80 

~60 м 

  

    

 демонтажа и изношење 

котла тип С-100 
("СИГМА"-Жалец) 

  
    

 демонтажа цевовода 

калориферског грејања 

фискултурне сале ДН 50 
~130 м 

  

    

 демонтажа калорифера тип  

650-3МЛ ("УНИКЛИМА") 
у фискултурној сали (4x) 

пау

ш. 
1 

    

3.  Израда гасне инсталације 

котларнице ДН 50, 

испитивање на чврстоћу и 
заптивеност, израда 

записника 

пау

ш. 
1 

    

4.  Израда проширења 

бетонског постоља МБ 20 
димензија ~ 2500x500 мм, 

висине ~10 цм (ускладити 

са постојећим), комплет са 
потребним материјалом 

(шљунак, арматурна мрежа 

Q188 и сл.) 

пау. 1 

    

5.  Монтажа котла, димњаче и 
повезивање на димњак  

пау. 1     

6.  Монтажа димњачког 

система Ø 350, Хеф=12 м 
уз постојећи зидани 

димњак 

пау. 1 

    

7.  Монтажа уређаја за 

одржавање притиска 
комплет са електро 

повезивањем, потребним 

основним и помоћним 
материјалом, пуштање у 

рад 

пау. 1 

    

8.  Монтажа омекшивача воде, 

комплет са повезивањем на 
довод хладне воде, 

пау. 1 
    



потребним основним, 

помоћним и потрошним 

материјалом 

9.  Израда инсталације грејања 
у котларници, повезивање 

на постојеће цевоводе 

грејања школе и 
свлачионица, испирање 

инсталације, испитивање 

на чврстоћу и 
непропусност и 

термотехничко испитивање 

са израдом записника  

пау. 1 

    

10.  Грађевински радови  при 
изради инсталације 

("штемовање", пробијање 

отвора, затварање отвора, 
обрада зидова на местима 

демонтираних калорифера  

и сл.), 30 % од ставке 

израда инсталације 

пау. 1 

    

11.  Уравнотежење-

балансирање грејног 

система од стране стручне 
акредитоване организације 

за ту врсту посла са 

израдом извештаја 

пау. 1 

    

12.  Пуштање у рад котла од 
стране овлашћеног 

сервисера : 
  

    

  електрично повезивање       

 програмирање регулатора       

 подешавање капацитета       

 пробни рад       

 обука корисника пау. 1     

13.  Чишћење и бојење цевне 
мреже грејања два пута 

основном и два пута белом 

лак бојом, комплет са 

потребним основним и 
помоћним материјалом 

м´ 90 

    

14.  Термичка изолација 

цевовода  изолацијом од 
минералне вуне дебљине 5 

цм у у облози од Ал лима 

д=0,5 мм, комплет са 

потребним основним и 
помоћним материјалом   

м´ 90 

    

15.  Демонтажа постојећих 

врата и уградња нових ПП 
врата, комплет са 

завршном обрадом отвора 

пау. 1 

    

16.  Демонтажа постојеће 

жалузине (у зиду) и 
монтажа нове 

пау. 1 
    



17.  Демонтажа оба крила врата 

котларнице (140x205 цм), 

обрада и монтажа нових 
жалузина, враћање, 

чишћење и бојење 2x 

основном бојом комплет 

врата 

пау. 1 

    

18.  Завршни радови, чишћење 

градилишта, записничка 

предаја инсталације на 
коришћење, гаранција за 

опрему и радове и 

техничке документације : 

  

    

 пројекат изведеног објекта         

 извештај о визуелном 

прегледу 
  

    

 записник о функционалном 
испитивању 

  
    

 документ о првом пуштању 

у рад 
пау. 1 

    

19.  Замена радијаторске 
арматуре (вентил+навијак)  

  
    

 преглед инсталације, 

утврђивање тачне називне 

величине (ДН15/ДН20) и 
тачног броја комада 

потребних радијаторских 

вентила и навијака 

  

    

 пражњење инсталације       

 демонтажа радијаторских 

вентила и навијака 
  

    

 монтажа нових 
радијаторских вентила, 

навијака и термоглава  
  

    

 претподешавање 
радијаторских вентила 

  
    

 пуњење инсталације, 

провера непропусности и 

записничка предаја 
инсталације са замењеном 

арматуром 

ком. 360 

    

     Свега II:   

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

МАШИНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

 

 

I МАТЕРИЈАЛ...................................................................................... 

II РАД....................................................................................................... 
 

 
                                                                                 Укупно: 



ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ 

 

ВИК ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
 

                                                                    

УКУПНО: 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају 

уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), достављамо одговоре на постављена питања: 

   

На питање: 

Како да докажемо да су радници који се налазе на пореској пријави ППП-ПД који су 

код понуђача запослени са уговором о раду и М-А обрасцем из кога се не може 

закључити да су грађевински радници, а код понуђача су распоређени и на тим 

пословима? 

Одговор је: 

Предметно питање доказујете актом којим су радници распоређени, јер распоређивање 

на одређено радно место, односно премештање на друго одговарајуће радно место, 

подразумева постојање одговарајућег акта, у овом случају уговора о раду прописана 

законом о раду, уговор о раду, поред осталог, садржи врсту и степен стручне спреме, 

односно образовања запосленог, који су услов за обављање послова за које се закључује 

уговор о раду, као и назив и опис послова које запослени треба да обавља. Тим 

уговором запослени се распоређује на радно место предвиђено систематизацијом 

радних места код послодавца, за чије обављање испуњава прописане услове. Опис 

послова на које се распоређује запослени такође је дат у Правилнику о систематизацији 

радних места за радно место на које се распоређује запослени, као и услови за 

обављање тих послова. 

 

 

НАВЕДЕНО ПОЈАШЊЕЊЕ ИЗВРШЕНО ЈЕ ДА БИ ОЛАКШАЛО ПОНУЂАЧИМА 

САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ. 

 

У Пландишту 09.11.2016 . 

 

На питање: 

Да ли има могућност да се добију шеме браварије? 

Одговор је: 

Увид у техничку документацију је могућ и дефинисан је конкурсном документацијом. 

 

На питање: 

Да ли могу радници бити ангажовани уговором само за овај посао ( предмет јавног 

позива – у смислу да нису запослени у претходном месецу)? 

Одговор је:  

Услови кадровског  капацитета су формулисани, што би значило да се прихватају све 

врсте радног ангажовања, тј. радници могу бити ангажовани по било ком основу у 

складу са законом о раду ( уговор о раду, уговор о делу, уговор о привременим и 

повременим пословима). Тачно је дефинисано у Условима да понуђач мора да 

рсполаже потребним бројем извршилаца за све време извршења уговора о јавној 

набавци, као и у доказима да је понуђач у обавези да достави извод из појединачне 

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве 

позива за подношење понуда за извршиоце. 

 

На питање: 

Да ли се испуњавају услови за општи део ко је регистрован као понуђач у АПР-у? 

Одговор је: 



У конкурсној документацији је дефинисано да је за испуњење обавезних услова 

неопходан извод из регстра понуђача АПР-а, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда.  

 

НАВЕДЕНО ПОЈАШЊЕЊЕ ИЗВРШЕНО ЈЕ ДА БИ ОЛАКШАЛО ПОНУЂАЧИМА 

САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ. 

 

У Пландишту 09.11.2016 . 

 

 

На питање:  

Зашто се конкурсном документацијом инсистира на кадровском капацитету, док је 

технички занемарен? 

Одговор је: 

Наручилац је руководећи се члановима 10.,12. И 76 ЗЈН, а посебно имајући у виду обим 

радова које треба извести, прописао додатне услове. Не постоји техничка опрема која 

се прописује за све радове како сте навели, па је наручилац издвојио и захтевао лако 

доставно возило јер се користи за највећи број позиција. Што се тиче кадровског 

капацитета с обзиром на обим радова, место извођења и рокове потребно је да велики 

беој учесника ради синхроно на више позиција током извођења и то је разлог зашто је 

прописан такав кадровски капацитет, а посебно његова структура. Структура 

ангажованих радника тј њихове квалификације треба да безбеде квалитет изведених 

радова. 

 

На питање: 

Због чега је битно да се кадровским капацитетом захтеваним у конкурсној 

документацији располагало у месецу пре објављивања  позива за подносшење понуда, 

односно у септембру месецу? 

Одговор је: 

Уобичајени доказ за кадровски капацитет је ППП ПД образац за месец који претходи 

месецу објаве позива или касније. Да би се јавна набавка спровела квалитетно и по 

закону, сваки понуђач мора да има потребне услове из конкурсне документације у 

тренутку подношења понуде. Јавна набавка тј. закон који је уређује не познаје и не 

садржи накнадно испуњавање услова, тако да нема повреде Закона о јавној набавци 

члан 10., јер оваква обавеза доказивања логичне ствари у тренутку подношења понуда 

не представља дискриминаторски услов. 

 

На питање: 

На позицији 10 у јакој струји – ПУНТО 70W, MX ИП65 – нема количина. Да ли је 

грешка или не треба да нудимо? 

Одговор је: 

Ову позицију не треба узети у обзир и не треба давати понуду ( јединичну цену)  

 

НАВЕДЕНО ПОЈАШЊЕЊЕ ИЗВРШЕНО ЈЕ ДА БИ ОЛАКШАЛО ПОНУЂАЧИМА 

САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ. 

 

У Пландишту 25.11.2016.  


