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Јавно отварање понуда, 
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У просторијама Наручиоца, Управнa зградa, салa 
за састанке, III спрат, ул. Др Симе Милошевића 
бр. 4, Нови Сад дана 29.03.2019. године у  08.30 

часова 
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и члана 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 (бр. 05/09-233 од 
13.03.2019. године) и Решења о образовању Комисије која спроводи поступак јавне набавке 
(бр. 05/09-233/1 од 13.03.2019. године) припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Набавка услугa - текуће одржавање објеката Установе 

ЈН Ред. бр. 01/2019 
 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
Прилог 1. Општи подаци о јавној набавци, опис предмета јавне набавке, назив и ознака из 

општег речника набавке 

Прилог 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

Прилог 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Образац 1. Подаци о понуђачу 

Образац 2. Изјава о независној понуди 

Образац 3. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН - за понуђача 
Образац 4. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН - за подизвођача 
Образац 5. Изјава понуђача о ангажовању подизвођача 

Образац 6. Општи подаци о подизвођачу 

Образац 7. Општи подаци о члану групе понуђача 

Образац 8. Образац понуде 

Образац 9. Модел уговора 

Образац 10. Техничка спецификација 

Образац 11. Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

Образац 12. Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа  

Образац 13. Трошкови припреме понуде 

Образац 14. Менично писмо - овлашћење за корисника соло менице (пример) 

Образац 15. Списак извршених услуга 

Образац 16. Потврда Наручиоца (инвеститора) о реализацији закључених уговора 

Образац 17. Изјава о обиласку локације 

 

 

 

КОМИСИЈА 

1. Слађана Киковић, председник  
- Ивана Стеванов, заменик председника 

2. Адриан Барбу, члан 
- Ненад Лабудовић, заменик члана 

3. Адриана Бањанин, члан (службеник за јавне набавке) 
- Жељка Вретунић, заменик члана (службеник за јавне набавке) 
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Прилог 1. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Општи подаци о јавној набавци 
 
Назив Наручиоца: УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД  
Адреса Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 
Интернет страница Наручиоца: www.scns.rs 
Врста Наручиоца: градска и општинска управа 
 
2. Подаци о предмету набавке 
 
Предмет јавне набавке - текуће одржавање објеката Установе Студентски центар Нови Сад 
Опис предмета јавне набавке - услуге текућег одржавања и поправки објеката Установе 
Студентски центар Нови Сад 
Назив из општег речника набавке: услуге одржавања и поправки 
Ознака из општег речника набавке: 50000000 
Процењена вредност јавне набавке: 30.000.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Предметна набавка спроводи се у отвореном поступку. 
 
4. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекти за 
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 
инвалидитетом. 
 
5. Подношење електронске понуде није допуштено. 
 
6. Врста, опис и количина услуге дати су у техничкој спецификацији који је саставни део 
понуде.  
 
7. Лице за контакт: Бањанин Адриана, службеник за јавне набавке, факс. 021/458-926, e-
mail: javne.nabavke@scns.rs, сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 
14.00 часова. 
 
8. Претходно обавештење објављено дана 01.02.2019. године на Порталу јавних набавки: 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=2202829  
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Прилог 2. 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и ЧЛ. 76 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ИСТИХ 
 

 

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом.  
 
Пожељно је да Понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже 
траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати поједини листови, односно прилози. 
 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама.  
 
Члан 75 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
Напомена: Испуњеност услова од тачке 1) до 3) понуђач доказује ИЗЈАВОМ (Oбразац бр. 
3). 
 
Напомена: Испуњеност услова од тачке 1) до 3) подизвођач доказује ИЗЈАВОМ. 
 
Изјава којом се доказују услови из тачке 1) - 3) се подноси на обрасцу изјаве који чини 
саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног 
лица подизвођача и оверава печатом (Образац бр. 4). 
 
Изјава којом се доказује услов из тачке 4) се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни 
део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица 
понуђача и оверава печатом (Образац бр. 12). 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени 
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
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ОПШТЕ ОДРЕДНИЦЕ: 
 
Ако је Понуђач доставио изјаву из члана 77. ст. 4. овог Закона, Наручилац ће пре доношења 
Одлуке о додели Уговора од Понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи 
да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих 
Понуђача. Наручилац неће од Понуђача затражити достављање свих или појединих доказа 
уколико за истог Понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних 
набавки код Наручиоца. Ако Понуђач у остављеном року не достави тражене доказе, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Докази на основу члана 75. ЗЈН које је потребно доставити по позиву наручиоца су: 
 
1.Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум 
издавања извода) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода) 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
2.Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно 
и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана отварања 
понуда) и то: 
 
1) Извод из казнене евиденције, односно  Уверење основног суда (које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела противживотне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
2) Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.  
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
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којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. Захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих. 
 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (копија, не старија од 
два месеца од дана отварања понуда) 
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,  
кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (копија, не старија од два 
месеца од дана отварања понуда). Захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта.  
 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
3.Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
Ако понуђач у остављеном року не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су уписани у регистар Понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 
набавкама нису у обавези да по позиву Наручиоца достављају доказе о испуњености 
обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), али је препорука да у понуди наведу да 
су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за 
привредне регистре не морају да по позиву Наручиоца доставе доказ о испуњености услова 
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 

Члан 76. Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
5) Да располаже адекватним кадровским капацитетом: 
 
а) да има најмање 1 (једног) запосленог на одређено или неодређено време или уговорно 
ангажованог дипломираног инжењера архитектонске или грађевинске струке са личном 
лиценцом, односно:  

 400 Одговорног извођача радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација 
водовода и канализације или  

 401 Одговорног извођача радова архитектонско-грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње или  

 410 Одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или  

 411 Одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима високоградње или  

 412 Одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима нискоградње. 

 
Докази (достављају се уз понуду): 
 

 За лице у радном односу: фотокопија уговора о раду и фотокопија пријаве на 
обавезно социјално осигурање (М образац или М3А) и фотокопија лиценце и потврде 
Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа; 

 За уговорно ангажовано лице: фотокопија уговора о делу или уговора о обављању 
привремених и повремених послова или уговора о допунском раду или другог 
уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране Понуђача и фотокопија 
лиценце и потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа.  

 
б) да има најмање 1 (једног) запосленог на одређено или неодређено време или уговорно 
ангажованог дипломираног инжењера електротехничке струке са личном лиценцом, односно:  

 450 Одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег 
напона. 

 
Докази (достављају се уз понуду): 
 

 За лице у радном односу: фотокопија уговора о раду и фотокопија пријаве на 
обавезно социјално осигурање (М образац или М3А) и фотокопија лиценце и потврде 
Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа; 

 За уговорно ангажовано лице: фотокопија уговора о делу или уговора о обављању 
привремених и повремених послова или уговора о допунском раду или другог 
уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране Понуђача и фотокопија 
лиценце и потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа. 
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6) да располаже неопходним пословним капацитетом, односно: 
 
а) да је понуђач у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2018. године извршавао услуге текућег 
одржавања које су предмет набавке, на стамбено-пословним објектима чија укупна површина 
износи минимално 60.000 м2 по Наручиоцу или кориснику или инвеститору.  
 
Докази (достављају се уз понуду): 
 

 Списак извршених услуга (Образац бр. 15) и 
 Потврде издате и потписане од стране овлашћеног лица референтног 

наручиоца/корисника/инвеститора за објекте чија укупна површина износи 
минимално 60.000 м2  (Образац бр. 16) и 

 фотокопије Уговора о пружању услуга. 
 
 
7) да располаже довољним техничким капацитетом и то: 
 
а) да Понуђач има (у власништву, закупу или лизингу) најмање 1 мобилну независну машину, под 
притиском минимум 200 бара, са независним напајањем струје и резервоаром за воду. 
 
Докази: Фотокопија листе основних средстава (на листи обојити или јасно обележити 
машину), или уговора о закупу или лизингу машине. 
 
 

ПОСЕБАН ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА - УВИД У ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ 
(МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ПРУЖАЊА УСЛУГА) 

 
8) Понуђачи су обавезни да изврше увид у објекте у којима ће вршити предметне услуге уз 
претходну најаву на адресу електронске поште ivana.stevanov@scns.rs, како би потенцијални 
понуђачи могли да изврше сва неопходна мерења и друге неопходне радње, у циљу 
искључивања накнадних евентуалних примедби понуђача да нису били упознати са неким 
информацијама које су неопходне за припрему и прихватљивост понуде и евентуално касније 
позивање на одговорност Наручиоца. Особа за контакт је Ивана Стеванов, шеф службе за 
инвестиционо одржавање и стручне послове. Представник понуђача који ће вршити увид 
дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. 
О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава понуђача да је обишао 
предметне локације (Образац 17), коју ће му својим потписом оверити и овлашћени 
представник Наручиоца.  
 
Увид у објекте у којима ће се пружати предметне услуге могуће је извршити радним 
данима, од 15.03.2019. године закључно са 28.03.2019. (последњи радни дан пред рок за 
подношење понуда) године, у времену од 10.00 - 13.00 часова.  
 
Доказ (доставља се уз понуду): Образац изјаве који чини саставни део конкурсне 
документације, који се попуњава, потписује од стране понуђача и наручиоца и оверава 
печатом (Образац 17). 
 
Понуда понуђача који није извршио увид у објекте који су предмет одржавања и која не 
садржи оверен образац Изјаве понуђача да је извршио увид у добра која су предмет набавке 
биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање. 
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Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни додатне услове (тачка 5, 6 и 7) и самостално изврши увид (тачка 8) и 
достави набројане доказе. 
 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатне 
услове (тачка 5, 6 и 7) и да било који учесник из групе понуђача изврши увид (тачка 8) и 
достави доказ. 
 
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, Понуђач доказује 
достављањем конкретних доказа УЗ ПОНУДУ који су наведени испод сваког дефинисаног 
услова. 
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Прилог 3.  

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 
језику, Понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 
документа на српски језик. 
 
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном 
документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне 
документације. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум којим се понуђачи 
из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Уколико достављена понуда не садржи сву тражену документацију, обрасце, прилоге и 
споразум (ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, 
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  
 
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. Понуђач доставља понуду у писаном облику. 
 
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла 
да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и 
оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 
 
Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и 
то: 
- Уколико понуду подноси Понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача;  
- Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора 
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача - све обрасце из конкурсне документације могу 
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу 
овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом 
оверити обрасце из конкурсне документације (у ком случају је то потребно дефинисати 
споразум о заједничком наступу), изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању 
обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране 
сваког Понуђача из групе понуђача. 
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Обрасце који су у конкретном случају непримењиви т.ј. не односе се на понуду понуђача 
(нпр. подаци о подизвођачу, изјава о ангажовању подизвођача и слично), Понуђач није 
обавезан да потпише и овери. 
 
4. ПАРТИЈЕ 
 
Набавка није обликована партијама. 
 
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
Уколико Понуђач достави понуду са варијантама понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може поднети само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке.  
 
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
 
У Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ   
 
Уколико Понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан 
је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, као и 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће 
подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности 
понуде у складу са Законом о јавним набавкама . 
 
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 
75. став 1. ((тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на 
број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Наручилац може, на захтев 
подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети доспела 
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. 
 
Наручилац ће омогућити Понуђачу да приговори на захтев подизвођача наведен у 
претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може ангажовати као 
подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати 
средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац 
претрпео знатну штету. У том случају, Наручилац је дужан да обавести организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. 
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Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, ако то 
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
Наручиоца. 
 
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ - обавезно доставити споразум групе понуђача 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености 
услова из члана 75. став 1. (тачка 1, 2 и 4).  
 
Додатне услове из члана 76. овог Закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно.  
 
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке. 
 
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о: 
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, и 
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују 
и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.  
 
9. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА 
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може се сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на 
писарницу сваког радног дана од понедељка до петка, у периоду од 07.00 - 14.00 часова или 
путем поште на адресу Наручиоца: ул. Др Симе Милошевића бр. 4 у Новом Саду, са 
обавезном назнаком на лицу коверте "НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЈН Ред. бр. 01/2019", 
препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца.  
 
На полеђини коверте (пошиљке) навести назив и адресу Понуђача, особу за контакт и број 
телефона лица за контакт као и то да ли Понуђач наступа самостално или понуду подноси 
групе понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - представник 
групе Понуђача. 
 
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 29.03.2019. године до 
08.00 часова. 
 
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након 
истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде Комисија Наручиоца ће, по 
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачу са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
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10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 29.03.2019. 
године у 08.30 часова, на III спрату у ул. Др Симе Милошевића бр. 4 у Новом Саду. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
Понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење 
(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 
 
11. ЦЕНА 
 
Наручилац ће Уговор о јавној набавци закључити по јединичним ценама без ПДВ-а из 
понуде изабраног Понуђача, с тим да укупна вредност извршених услуга не може прећи 
износ процењене вредности.  

Коначна вредност Уговора ће бити утврђена на основу стварно извршених услуга и 
јединичних цена из Обрасца структуре цене. 
 
У цену урачунати цену предмета јавне набавке, транспортне трошкове, трошкове 
средстава за рад, као и потребног материјала и потрошног материјала за стручну и 
квалитетну реализацију уговорених услуга, као и све остале пратеће трошкове везане за 
пружање предметних услуга. 
 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. Цена коју Понуђач нуди, исказује се у динарима. 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену (збир јединичних цена) у 
динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Укупна понуђена цена (збир јединичних цена) у 
динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у обрасцу понуде, мора бити иста као укупна 
понуђена цена (збир јединичних цена) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у 
обрасцу структуре цена.  
 
Добијени збир представља цену за поређење према којој ће се вршити рангирање понуда.  
 
Понуде у којима укупна цена  без ПДВ-а прелази износ процењене вредности неће бити 
одбијене. Укупна цена служи искључиво за упоређивање/рангирање понуда и не 
представља износ који ће Наручилац потрошити за јавну набавку. Висина утрошка 
буџетских средстава је лимитирана процењеном вредношћу јавне набавке.  
 
У случају када је за текуће одржавање неопходна услуга која није предвиђена 
спецификацијом, Понуђач мора на захтев овлашћеног лица Наручиоца да достави понуду и 
важећи ценовник. Цене морају да буду тржишне. По писменом прихватању понуде од 
стране Наручиоца, Понуђач може да изврши услугу.  
 
Рок за достављање понуде је најдуже 2 календарска дана. 
 
Наручилац задржава право провере цена код других пружалаца предметних услуга. 
Уколико уочи већа одступања у ценама текућег одржавања и поправки, Наручилац може 
захтевати да Понуђач коригује своју понуду. 
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Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у 
смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и 
изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако 
Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према 
члану 92. ЗЈН. 
 
12. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
("Службени гласник РС", бр. 7/18), све фактуре које буду испостављене за Установу 
Студентски центар Нови Сад након 01.03.2018. године, морају бити регистроване у 
Централном регистру фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html). 
У супротном, испостављена фактура не може бити плаћена.   
 
Рок плаћања је до 45 календарских дана од дана испостављања исправне фактуре за 
извршене услуге, без рекламације (у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 
113/2017)). Уз фактуру се прилаже налог на основу ког су извршене услуге.  
 
Пружалац се обавезује да рачун за извршене услуге испостави најкасније до 5. (петог) у 
месецу за услуге извршене у претходном месецу. У случају да је 5. (пети) викенд или 
празник, рок се преноси на први наредни радни дан. У супротном, Корисник задржава 
право да Пружаоцу не плати за извршене услуге. 
 
Плаћање се врши сагласно степену реализације Уговора, по рачуну који се испоставља 
месечно уплатом на рачун Понуђача, за услуге пружене у претходном месецу.  
 
Рачун мора гласити на "Установа Студентски центар Нови Сад" и мора да садрже 
деловодни број Уговора о пружању услуга под којим је заведен у Студентском Центру Нови 
Сад, тачан назив услуга који је захтеван у Техничкој спецификацији, јединичне цене и 
остале услове усклађене са Уговором.  
 
Авансно плаћање није дозвољено. Уколико Понуђач у понуди захтева авансно плаћање, 
понуда ће бити одбијена. 
 
13. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 
Рок за извршење услуге је до 7 календарских дана од тренутка пријема захтева. 
 
Рок за хитне интервенције - У случају када је извршење услуге хитно, Пружалац мора 
приступити извршењу услуге најкасније у року до 2 часа од тренутка пријема захтева свим 
календарским данима, а услугу извршити најкасније до 24 часа од тренутка пријема 
захтева. 
 
Рок за извршење услуга се продужава на захтев Пружаоца у случају: 
- прекида радова који траје дуже од једног дана, а није изазван кривицом Пружаоца, 
- елементарних непогода и дејства више силе, 
- прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Пружалац. 
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Захтев за продужење рока за извршење услуге Пружалац подноси овлашћеном 
представнику корисника у року од 1 календарског дана од сазнања за околност. 
 
У случају да Пружалац не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 
Ако Пружалац падне у доцњу са извршењем услуге, нема право на продужење уговореног 
рока због околности које су настале у време доцње. 
 
Уколико Пружалац не изврши услугу која је предмет захтева Корисника у уговореном 
року, дужан је да плати Кориснику уговорну казну у висини 0,2 % од укупне вредности 
услуге коју изводи према захтеву Корисника за сваки дан закашњења, с тим што укупан 
износ казне не може бити већи од 5% од вредности услугу која је предмет захтева. 
 
14. КВАЛИТЕТ, ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ  И ГАРАНТНИ РОК 
 
Пружалац услугу врши на захтев овлашћеног представника Корисника и у присуству 
овлашћеног представника Корисника у објекту. 
 
Пружалац се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 
прописима, техничким прописима, стандардима, правилима струке и овим уговором. 
 
Пружалац се обавезује да се придржава одредби важећих процедура које су на снази код 
Корисника као део QМS у складу са СРПС ISO 9001:2015, као и других процедура везаних 
за приступ деловима објеката и организационих целина (ресторани) у складу са применом 
HACCP система. 
 
По обављеном послу Пружалац је дужан да припреми запис о извршеним услугама 
(обрачунски лист грађевинске књиге, радни налог и сл.) са тачно наведеним датумом и 
местом (објектом) где је услуга извршена, описом услуге са наведеним количинама. 
 
Квалитативну и квантитативну контролу извршених услуга спроводе овлашћени 
представник Корисника у објекту и/или лице које Корисник именује (стручни надзор). 
 
Запис о извршеним услугама оверава представник Пружаоца услуге и овлашћени 
представник Корисника  (Установе) у објекту и/или лице које Корисник (Установа) именује 
(стручни надзор). 
 
Корисник се обавезује да обезбеди несметан приступ објектима који су предмет одржавања 
и несметан рад запосленима Пружаоца услуге. 
 
Гарантни рок на извршене услуге је минимум 12 месеци од тренутка извршене услуге. 
 
Рекламација - Пружалац је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив 
Корисника, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном 
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима у року од 7 календарских 
дана. 
 
Мере заштите - Понуђач је дужан да приликом пружања услуга које су предмет јавне 
набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са законским одредбама: 
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- Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015); 
- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015) и Уредбе о 
Мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења 
(„Службени гласник СРС“ број 50/79); 
- Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014); Посебне узансе о грађењу („Службени лист СФРЈ”, бр. 18/77) и 
Правилник о начину и садржини вођења стручног надзора („Сл. гласник РС” , бр. 22/2015 и 
24/2017). 
 
15. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА - ОБЈЕКТИ УСТАНОВЕ 
 

Редни 
број 

Објекат Адреса Намена Површина (m2) 

1.  УПРАВНА ЗГРАДА пословни простор 

2.  „РЕСТОРАН 10‟ ресторан 

3.  „РЕСТОРАН 2‟ 

Др Симе Милошевића 
бр. 4 Нови Сад 

ресторан 

4.715,85 

4.  „БИФЕ 11‟ 
Булевар Михајла 

Пупина бр. 18 Нови Сад 
угоститељски објекат 87,00 

5.  „РЕСТОРАН 3‟ 
Владимира Перића 

Валтера бр. 5 Нови Сад 
ресторан 814,00 

6.  
СТУДЕНТСКИ ДОМ 

„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ‟ 
студентски дом 

7.  МАРКЕТ „ДОЛОРЕС” 

Др Симе Милошевића 
бр. 8 Нови Сад 

угоститељски објекат 
4.780,00 

8.  
СТУДЕНТСКИ ДОМ 

„СЛОБОДАН БАЈИЋ‟ 
Др Симе Милошевића 

бр. 10 Нови Сад 
студентски дом 9.955,50 

9.  
СТУДЕНТСКИ ДОМ 

„САЈМИШТЕ‟ 
студентски дом 

10.  
КАНТИНА 

„САЈМИШТЕ” 

Слободана Бајића бр. 17 
Нови Сад 

угоститељски објекат 
4.495,00 

11.  
СТУДЕНТСКИ ДОМ 

„ЖИВОЈИН ЋУЛУМ‟ 
студентски дом 

12.  
МБТС „СТУДЕНТСКИ 

ДОМ” 

Булевар Деспота 
Стефана бр. 5а Нови Сад 

трафо станица 
7.110,00 

13.  „АПАРТ ВИЛА‟ 
Булевар Деспота 

Стефана бр. 5 Нови Сад 
угоститељски објекат 

345,00 
 

14.  
СТУДЕНТСКИ ДОМ 

„ЦАР ЛАЗАР‟ 
студентски дом 

15.  МАРКЕТ „МСЦ 2” 

Булевар Деспота 
Стефана бр. 7 Нови Сад 

угоститељски објекат 
7.110,00 

16.  
СТУДЕНТСКИ ДОМ 
„НИКОЛА ТЕСЛА‟ 

Булевар Деспота 
Стефана бр. 7а Нови Сад 

студентски дом 7.883,00 

17.  
СТУДЕНТСКИ ДОМ 

„ФЕЈЕШ КЛАРА‟ 
Алексе Шантића бр. 4 

Нови Сад 
студентски дом 1.917,00 

18.  
СТУДЕНТСКИ ДОМ 

„23. ОКТОБАР‟ 
Данила Киша бр. 29 

Нови Сад 
студентски дом 2.150,00 

19.  
ДОМ ОСОБЉА 

УНИВЕРЗИТЕТА У 
НОВОМ САДУ 

Данила Киша бр. 27 
Нови Сад 

стамбени објекат 1.623,00 

20.  МАРКЕТ „МСЦ 1” угоститељски објекат 

21.  ДОМ ЗА СМЕШТАЈ 
МЛАДИХ НАУЧНИХ 

Булевар Цара Лазара 
бр.5 Нови Сад 

стамбени објекат 

4.500,00 
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РАДНИКА 

22.  
ЗТС „СТУДЕНТСКИ 

ЦЕНТАР‟ 
трафо станица 

23.  
СТУДЕНТСКИ ДОМ 

„ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ‟ 
студентски дом 

24.  
МБТС „СТУДЕНТСКИ 

ДОМ” 

Подгоричка бб Сомбор 
трафо станица 

3.779,00 

25.  
СТУДЕНТСКИ ДОМ 
„МИХАЈЛО ПРЕДИЋ 

ДР МИША‟ 
студентски дом 

26.  КАНТИНА „БАНАТ” 

Јована Поповића бр. 2ц 
Зрењанин 

угоститељски објекат 

2.150,00 

УКУПНО: 63.414,35 

 
16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
 
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач 
наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
 
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и 
сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. 
 
17. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
1. Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави средство обезбеђења за 
озбиљност понуде: 
 
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 10% процењене вредности јавне 
набавке без ПДВ-а, односно на износ 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
Рок важења банкарске гаранције је минимално исти колико и понуђени од стране сваког 
понуђача рок важења понуде, с тим да не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. 
 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна, неопозива и платива на 
први позив, без приговора. 
 
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након 
истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да 
потпише или благовремено не потпише уговор или не достави средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла прописано конкурсном документацијом. 
 
У случају да понуду подноси група понуђача, у споразуму о заједничком наступу се мора 
навести податак о понуђачу који ће у име групе дати средства. 
 
2. Изабрани Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави средство 
обезбеђења за добро извршење предмета јавне набавке:  
 
- бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране 
лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља 
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једнократно менично овлашћење да се меница може попунити у износу од 10% од 
процењене вредности јавне набавке (без ПДВ-а).  
 
Понуђач је дужан да уз одговарајућу меницу достави и: 
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате - менично овлашћење 
(Образац 14 - пример); 
- фотокопију Картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава - 
Агенције за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује бланко соло 
меницу и менично овлашћење, овлашћено за заступање Понуђача и да нема ограничења за 
исто; 
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ 
да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије. 
 
Рок важења менице за добро извршење посла је 30 дана дуже од рока извршења уговорених 
обавеза. 
 
Меница за добро извршење посла биће враћена изабраном Понуђачу, након истека рока од 
30 дана након извршења уговорних обавеза, без примедбе Наручиоца. 
 
Корисник ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани Понуђач не 
извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором. 
  
У случају да понуду подноси група понуђача, у споразуму о заједничком наступу се мора 
навести податак о Понуђачу који ће у име групе дати средства обезбеђења. 
 
 

18. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
 
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 
поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити 
у наставку поступка или касније. 
 
У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о 
понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у 
понуди.  
 
Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као 
поверљив и да то образложи.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени 
податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну 
ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». 
 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов заступник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати 
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датум и време и потписати се. Ако Понуђач у року који одреди Наручилац не опозове 
поверљивост документа, Наручилац ће понуду у целини одбити. Наручилац ће чувати као 
пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда. 
 
19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 
пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од три дана од дана 
пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници www.scns.rs. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и 
одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, 
са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН 01/2019" или 
послати факсом на број 021/458-926 или електронском поштом на адресу 
javne.nabavke@scns.rs, радним данима од понедељка до петка у времену од 07.00 до 14.00 
часова. 
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
 
20. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може, било на 
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, 
да измени или допуни конкурсну документацију. 
 
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу ЈН и на интернет 
страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. ЗЈН, 
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, 
представљају саставни део конкурсне документације.   
 
У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и Понуђача 
које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом 
крајњем року за подношење понуда. 
 
21.  ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, Понуђач може да у року за подношење понуде да 
измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 
пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о 
опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 
непосредно преко писарнице Наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: Др Симе 
Милошевића бр. 4 Нови Сад, са назнаком: "ИЗМЕНА или ДОПУНА или ОПОЗИВ 
ПОНУДЕ ЈН 01/2019 - НЕ ОТВАРАЈ". 
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Измене и допуне понуде се врше на тај начин што Понуђач подноси Наручиоцу измењене 
и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и 
печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне 
образложене.  
 
Опозив понуде Понуђач врши тако што Наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 
затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је 
потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 
понуда. 
 
22.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко 
других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у ком 
случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале 
понуду и печатом Понуђача. 
 
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као 
релевантну цену по јединици мере.  
 
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин: 
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати 
тачном.  
 
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, 
износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим. 
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
23. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача. 
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју 
тражити, нудити или дозволити промене у понуди. 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, 
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
 
Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна 
објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неприхватљива. 
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24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 
УГОВОРИМА  
 
Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82. Закона уколико поседује доказ који 
потврђује да је Понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда у поступку јавне набавке : 
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 
 
Доказ може бити: 
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или 
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 
25. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 84. 
ЗЈН уз примену критеријума "најнижа понуђена цена" сходно члану 85. ЗЈН. 
 
Уколико два или више понуђача имају нанижу понуђену цену, Комисија ће доделити 
уговор понуђачу који понуди дужи гарантни рок. 
 
Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену и исти најдужи 
гарантни рок, Комисија ће доделити уговор понуђачу извлачењем путем жреба. Наручилац 
ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Извлачење ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
који имају исти најдужи гарантни рок и исту најнижу понуђену цену исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру 
ће бити додељен уговор о јавној набавци. 
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26. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА  
 
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 
благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве. 
 
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 
 
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном 
у позиву за подношење понуда. 
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације. 
в) 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. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда ће бити одбијена: 
1) уколико није благовремена; 
2) уколико поседује битне недостатке; 
3) уколико није одговарајућа; 
4) уколико ограничава права наручиоца; 
5) уколико условљава права наручиоца; 
6) уколико ограничава обавезе понуђача; 
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 
 
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 
1)  уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2)  уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3)  уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4)  уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
27. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  
 
Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу да су 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. Накнаду за коришћење патената, као и 
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси 
искључиво понуђач. 
  
28. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. Захтев за 
заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, поштом, маилом или 
факсом, на адресу Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, препоручено са повратницом, 
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(javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926) радним данима од понедељка до петка у периоду 
од 07.00 до 14.00 часова, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема Захтева за 
заштиту права. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 ЗЈН указао 
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац није исте отклонио. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3. ЗЈН, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
После доношења Одлуке о додели Уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
 
Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. 
став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако 
Наручилац или Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на 
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. 
ЗЈН, као и да поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне 
таксе који се налази на сајту Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога;  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (120.000,00);  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1.  
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
 
29. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за 
заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити Понуђачу којем је додељен Уговор у року 
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
ЗЈН. 
 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити Уговор са 
Понуђачем у року од два дана од дана када Одлука о додели уговора буде објављена на 
Порталу јавних набавки. 
 
Наручилац ће изабраног Понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова 
за потписивање Уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење 
захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу Уговора у року од 3 радна 
дана од дана пријема позива Наручиоца. 
 
У случају одустајања или не одазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има 
право да закључи Уговор о набавци са Понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи. 
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30. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац доноси Одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу Уговора сходно члану 109. 
став 1. Закона о јавним набавкама. 
 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, из 
објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 
 
31. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без 
обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не, и не може тражити од Наручиоца 
накнаду трошкова У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни 
Наручиоца, Наручилац ће Понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
32. КОМУНИКАЦИЈА 
 
Сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама комуникација између Наручиоца и Понуђача у 
поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште 
или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени 
Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 
 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или Понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
 

Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој мејл као и радно време и особу за контакт, ради 
исправног/валидног достављања докумената. 
 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконски 
акти који регулишу ову материју. 
 

Контакт особа: Адриана Бањанин, службеник за јавне набавке, е-маил: 
javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926 радним данима од понедељка до петка у периоду од 
07.00 до 14.00 часова. 
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Образац 1. 
 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 

1)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3)   ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
                            (заокружити) 

 
 

Назив понуђача  

Седиште и адреса Понуђача  

Овлашћено лице за потписивање 
уговора 

 

Особа за контакт  

Телефон/факс  

Е-mail  

Радно време понуђача: 
(радни дан,викенд,празници) 

 

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 

 

 
 

               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

______________________________________                           
 

                                                                                                              Потпис овлашћеног  лица 
Датум:             
                                                        
______________________                           М.П.                         _____________________________ 
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 Образац 2. 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као овлашћено лице Понуђача,  
 
 
__________________________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса и матични број Понуђача) 
 
 
дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду број 
_____________ од_______ 2019. године, припремљену на основу позива за подношење понуда 
у предмету јавне набавке ЈН 01/2019 - услуге текућег одржавања објеката Установе, 
објављеног на Порталу за јавне набавке и на интернет страници Установе Студентског 
центра Нови Сад, као и на порталу "Службеног гласника Републике Србије" подносим 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
              
                                                                                                                       
Датум:                 Потпис овлашћеног лица: 
 
                                                               
____________________                               М.П.                         _____________________________ 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, 
Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се Изјава копира у довољном 
бројку примерака, да се попуни, овери печатом и потписом овлашћеног лица за сваког 
понуђача из групе понуђача.  
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Образац 3. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. ЗЈН  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЗА ПОНУЂАЧА 

 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице Понуђача дајем следећу  
 
 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач _________________________________________ из ________________________, 
Адреса: _______________________________________  , Матични број: _______________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН бр. 01/2019 и то 
да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси Понуђач самостално, овом Изјавом доказује да испуњава све 
услове из тачке 1 до 3. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве 
фотокопира у довољном броју примерака, попуни, овери печатом и потписом овлашћеног 
лица за сваког понуђача из групе понуђача. 
 
 
 
Датум:                                                  М.П.                  Потпис овлашћеног лица понуђача:  
 
_______________                                                                _______________________________ 
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Образац 4. 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗЈН У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач___________________________________________ из _________________________, 
Адреса: ______________________________________________  , Матични број: ____________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН бр. 01/2019 и то 
да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
Место и датум:                                М.П.                                 Потпис подизвођача 
 
______________                                                                          __________________ 
 
 
Напомена:  
 
Понуђач и Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене у тачкама 1 до 3 ове 
Изјаве.  
 
Уколико Понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за 
сваког подизвођача да попуне, овере печатом и потписом. 
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Образац 5. 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири 
ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за 
првог подизвођача). 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
ДЕО НАБАВКЕ КОЈУ 

РЕАЛИЗУЈЕ 

УЧЕШЋЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

У  ПОНУДИ 
(процентуално) 

 
 

 
 

  

 

 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

 
Датум:                                                                         Потпис овлашћеног  лица Понуђача 
 
_______________. године                  М.П.                   ________________________________ 
 
Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 
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Образац 6. 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 
Назив подизвођача 

 

Наслов и седиште подизвођача 
 

Овлашћено лице за потписивање 
уговора 

 

Особа за контакт 
 

Телефон/факс 
 

E-mail 
 

Радно време подизвођача: 
(радни дан,викенд,празници) 

 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 

 

 
 
 
                                                                                          Потпис овлашћеног лица Понуђача 
Датум:               
                                                             М.П. 
___________________                                                    _____________________________ 
 
                                                                                        Потпис овлашћеног лица Подизвођача 
 
                                                                                             _______________________________ 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја подизвођача. 
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Образац 7. 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
Понуђача 

 

Овлашћено лице  

Особа за контакт  

Телефон/факс  

Е-mail  

Радно време понуђача: 
(радни дан,викенд,празници) 

 

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 

 

 
  
 
 

Напомена: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 

 

                                                                                                                   Потпис овлашћеног  лица 
Датум:               
                                                      
_____________________                             М.П.                        _____________________________ 
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Образац 8.  
 
 

                                                         ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга за 
Наручиоца Установе СЦ Нови Сад ЈН 01/2019 – услуге текућег одржавања објеката 
Установе, подносимо 
                              
 

ПОНУДУ бр. ___________ (уписати број понуде) 

од ______________ (уписати датум) 

 
ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити):  
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 
(у динарима) 

 

ПДВ 
(у динарима) 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 
(у динарима) 

 

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: 
(у данима, не може бити краће од 60 дана) 

 

ГАРАНТНИ РОК: 
(минимум 12 месеци) 

 

 
 
 
 
Датум:                                                     М.П.                     Потпис овлашћеног лица понуђача:  
 
_______________________                                                      _______________________________ 
 
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, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац 9. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА  
 

(ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ И ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ МОДЕЛА 
УГОВОРА ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ) 

 

 
Закључен дана _______________ 2019. године у Новом Саду, између: 
 
1. Установе Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, 
мат.бр: 08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873, бр.т.рн: 840-547661-34 код 
Управе за трезор Нови Сад, ЈБКЈС 02327, с једне стране као Наручиоца (у даљем тексту: 
Корисник), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор Зоран Мартиновић, 
дипл. правник 
и 
2. _____________________________ из _____________________, ул._____________________ 
бр._____, мат.бр:__________________, шифра делатности: ___________, ПИБ: 
__________________, бр.т.рн: ______________________, код ________________________ банке 
с друге стране као Пружаоца услуге (у даљем тексту: Пружалац), а коју при закључивању 
овог Уговора заступа ______________________________ под следећим условима: 
 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
2.1. _____________________________ из _________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________, кога 
заступа ______________________________________.  
2.2. _____________________________ из _________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________, кога 
заступа _______________________________________. 
2.3. _____________________________ из _______________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________, кога 
заступа _______________________________________. 
 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- Да је Корисник на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за пружање услуга спровео отворени 
поступак јавне набавке - услуге текућег одржавања објеката Установе, ред. бр. ЈН 01/2019. 

- Да је Пружалац у својству Понуђача доставио Понуду број ________________ од 
___________________. године, која је заведена код Корисника под бројем ___________ од 
______________. године, а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора, 

- Да понуда Пружаоца у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне 
документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора, 

- Да је Корисник, Одлуком о додели уговора број ____________ од _____________________. 
године, доделио Уговор о јавној набавци Пружаоцу и да је истекао рок за подношење 
захтева за заштиту права. 
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Члан 1. 

 
Предмет Уговора су услуге текућег одржавања објеката Установе (у даљем тексту: услуге) 
које су ближе одређене усвојеном понудом Пружаоца број ________  од   _____________. 
године, по Јавној набавци, ред. бр. ЈН 01/2019, која чини саставни део овог Уговора и 
обрасцем структуре цена. 
 
Пружалац наступа са подизвођачем _______________________________________ из 
__________________________ ул. ________________________________________, који ће 
делимично извршити предметну набавку и то у делу _________________________________. 

 
Члан 2. 

 
Уговор се закључује по јединичним ценама услуга које чине предмет Уговора и  утврђене 
су у понуди Пружаоца из члана 1. овог Уговора. 
 
Цене услуга које су предмет ове набавке се могу мењати само из објективних разлога, у 
складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама. 
 
Коначна вредност Уговора ће се утврдити обрачуном стварно извршених услуга по 
уговореним јединичним ценама, с тим да тако укупна вредност не може прећи износ 
процењене вредности јавне набавке у износи од *************** динара без ПДВ-а. 
 
На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност, у складу са законом. 

 
Члан 3. 

 
Пружалац се обавезује да рачун за извршене услуге испостави најкасније до 5. (петог) у 
месецу, за услуге извршене у претходном месецу. У случају да је 5. (пети) викенд или 
празник, рок се преноси на први наредни радни дан. У супротном, Корисник задржава 
право да Пружаоцу не плати за извршене услуге.  
 
На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
("Службени гласник РС", бр. 7/18), све фактуре које буду испостављене за Установу 
Студентски центар Нови Сад након 01.03.2018. године, морају бити регистроване у 
Централном регистру фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html).  
У супротном, испостављена фактура не може бити плаћена.   
 
Фактура мора гласити на "Установа Студентски центар Нови Сад" и мора да садржи 
деловодни број Уговора о пружању услуга под којим је заведен у Студентском Центру Нови 
Сад, тачан назив услуге који је захтеван у Обрасцу структуре цене, јединичне цене и остале 
услове усклађене са Уговором. 
 
Плаћање ће се извршити у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре. 
Плаћање се врши сагласно степену реализације Уговора, по рачуну који се испоставља 
месечно, уплатом на рачун Пружаоца, за услуге пружене у претходном месецу. 
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Плаћање по овом Уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским планом за 2019. годину за ове намене. За обавезе које доспевају по овом 
уговору у 2020. години Корисник ће извршити плаћање Пружаоцу по обезбеђивању 
финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2020. годину или Одлуком о 
привременом финансирању, у супротном Уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања обавеза од стране Корисника. 
 
У случају када је за текуће одржавање неопходна услуга која није предвиђена 
спецификацијом, Пружалац мора на захтев овлашћеног лица Корисника да достави понуду 
и важећи ценовник. Цене морају да буду тржишне. По писменом прихватању понуде од 
стране Корисника, Пружалац може да изврши услугу. Рок за достављање понуде је најдуже 
2 календарска дана. 
 
Корисник задржава право провере цена код других пружалаца предметних услуга. Уколико 
уочи већа одступања у ценама текућег одржавања и поправки, Корисник може захтевати да 
Пружалац коригује своју понуду. 

 
Члан 4. 

 
Пружалац је дужан да у моменту закључења овог Уговора достави Кориснику, као 
финансијско обезбеђење за добро извршење посла, једну бланко соло меницу у висини од 
10% процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а што износи ********* динара, са роком 
важности 30 дана дуже од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла 
заједно са следећим документима: 
 
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Кориснику за попуњавање и 
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 
- фотокопију Картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава - 
Агенције за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује бланко соло 
меницу и менично овлашћење, овлашћено за заступање Пружаоца и да нема ограничења за 
исто; 
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ 
да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије. 
 
Меница за добро извршење посла биће враћена Пружаоцу након истека рока од 30 дана 
након извршења уговорних обавеза, без примедбе Корисника. Корисник ће уновчити 
меницу за добро извршење посла у случају да Пружалац не извршава уговорене обавезе на 
начин предвиђен Уговором.  
 

Члан 5. 
 
Рок за извршење услуге је до 7 календарских дана од тренутка пријема захтева. 
 
У случају када је извршење услуге хитно, Пружалац мора приступити извршењу услуге 
најкасније у року до 2 часа од тренутка пријема захтева свим календарским данима, а 
услугу извршити најкасније до 24 часа од тренутка пријема захтева. 
 
Рок за извршење услуге се продужава на захтев Пружаоца у случају: 
 
- прекида радова који траје дуже од једног дана, а није изазван кривицом Пружаоца, 
- елементарних непогода и дејства више силе, 
- прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Пружалац. 
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Захтев за продужење рока за извршење услуге Пружалац подноси овлашћеном 
представнику Корисника у року од 1 календарског дана од сазнања за околност. 
 
У случају да Пружалац не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 
Ако Пружалац падне у доцњу са извршењем услуге, нема право на продужење уговореног 
рока због околности које су настале у време доцње. 
 
Уколико Пружалац не изврши услугу која је предмет захтева Корисника у уговореном 
року, дужан је да плати Кориснику уговорну казну у висини 0,2 % од укупне вредности 
услуге коју изводи према захтеву Корисника за сваки дан закашњења, с тим што укупан 
износ казне не може бити већи од 5% од вредности услугу која је предмет захтева. 
 

Члан 6. 
 

Корисник се обавезује да обезбеди несметан приступ објектима који су предмет одржавања 
и несметан рад запосленима Пружаоца услуге. 
 
Пружалац услугу врши на захтев овлашћеног представника Корисника. 
 
Пружалац услуге врши у присуству овлашћеног представника Корисника у објекту. 
 
Пружалац се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 
прописима, техничким прописима, стандардима, правилима струке и овим уговором. 
 
Пружалац се обавезује да се придржава одредби важећих процедура које су на снази код 
Корисника као део QМS у складу са SRPS ISO 9001:2015, као и других процедура везаних за 
приступ деловима објеката и организационих целина (ресторани) у складу са применом 
HACCP система. 

 
Члан 7. 

 
По обављеном послу Пружалац је дужан да припреми запис о извршеним услугама 
(обрачунски лист грађевинске књиге, радни налог и сл.) са тачно наведеним датумом и 
местом (објектом) где је услуга извршена и описом услуге са наведеним количинама. 
 
Квалитативну и квантитативну контролу извршених услуга спроводе овлашћени 
представник Корисника у објекту и/или лице које Корисник именује (стручни надзор). 
 
Запис о извршеним услугама оверава представник Пружаоца услуге и овлашћени 
представник Корисника  (Установе) у објекту и/или лице које Корисник (Установа) именује 
(стручни надзор). 
 

Члан 8. 
 
Гарантни рок за извршене услуге износи __________ месеци од дана извршења услуге.  
 
Пружалац је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Корисника, отклони о 
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, 
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уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима у року од 7 календарских дана. 

 
Члан 9. 

 
Мере заштите - Понуђач је дужан да приликом пружања услуга које су предмет јавне 
набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са законским одредбама: 
 
- Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015); 
- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015) и Уредбе о 
Мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења 
(„Службени гласник СРС“ број 50/79); 
- Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 
132/2014 и145/2014); Посебне узансе о грађењу („Службени лист СФРЈ”, бр. 18/77) и 
Правилник о начину и садржини вођења стручног надзора („Сл. гласник РС” , бр. 22/2015 и 
24/2017). 
 

Члан 10. 
 
Ако се у току извршења овог Уговора покаже да се Пружалац не придржава одредаба овог 
Уговора и условима из конкурсне документације и своје понуде, односно да предмет 
Уговора не извршава у складу са правилима струке и да ће то има за последицу безбедно 
функционисање Корисника о тој чињеници Корисник ће упозорити Пружаоца и одредити 
му примерен рок да отклони недостатке. 
 
Ако до истека рока из става 1. овог члана Пружалац не поступи по захтеву Корисника, 
Пружалац је дужан да Кориснику плати номинални износ од 10% од процењене вредности 
јавне набавке без обрачунатог ПДВ-а. Корисник има право да наплати уговорни износ без 
посебног обавештавања Пружаоца, активирањем бланко соло менице за добро извршење 
посла.  
 

Члан 11. 
 

Уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне 
стране и закључује се на период до утрошка предвиђених средстава, а најкасније до годину 
дана од дана потписивања. 

Утрошком средстава Корисника за предметне услуге по овом Уговору пре истека рока из 
става 1. овога члана Уговора, овај Уговор престаје да важи, о чему Корисник писмено 
обавештава Пружаоца.   
 

Члан 12. 
 
Корисник задржава право да раскине Уговор, уколико Пружалац не испоштује рокове и 
динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог Уговора и 
условима из конкурсне документације и своје понуде. 

 
 
 

Члан  13. 
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Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од дана 
достављања писменог обавештења о отказу. 
 
Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне Уговора, као и прилога Уговора могу 
вршити искључиво у писменој форми путем Анекса, уз обострану сагласност и потпис 
овлашћених лица уговорних страна. 

Члан 14. 
 
Све евентуалне спорове који настану из/или поводом овог Уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно. За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе 
Закона о облигационим односима и други прописи који регулишу ову материју. 
 
Уколико спорови између Корисника и Пружаоца не буде решен споразумно, уговара се 
надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
 

Члан 15. 
 
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 
Пружалац, а 4 (четири) Корисник. 
 
 
  За Пружаоца:     М.П.                        За Корисника:            М.П. 
____________________________                                               _____________________________ 
 
 
Напомена: Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатира модел Уговора. Овај модел 
Уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем.  
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Образац 10.  
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

1. ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ 

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

1. 

Монтажа и демонтажа помоћне цевасте скеле у објекту, за рад 
у просторијама. Скела мора бити изведена по свим БЗР 
прописима. Користи се за све време трајања радова и плаћа 
само једанпут. Обрачун по m² хоризонталне површине. m² 1,00 

2. 

Пажљива демонтажа уграђеног плакара до P=10 m²,  
Демонтиране плакаре изнети, утоварити на камион и одвести 
на депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун 
по комаду плакара. ком. 1,00 

3. 
Монтажа демонтираног плакара до P=10 m².Обрачун по 
комаду плакара.  ком. 1,00 

4. 
Изношење постојећег намештаја, из простора који се адаптира. 
Обрачун по m² површине која се адаптира. m² 1,00 

5. 
Померање постојећег намештаја, из простора који се адаптира. 
Намештај по завршеним радовима вратити на првобитно 
место. Обрачун по m² површине просторије. m² 1,00 
Демонтажа прозора. Демонтиране прозоре утоварити на 
камион и одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену 
до 10 km. Обрачун по комаду прозора.   

a. до 2.00m² ком. 1,00 
6. 

b.  2.00m² ком. 1,00 

7. 
Демонтажа металних решетки прозора. Демонтирану решерку 
прозора утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m² решетке. m² 1,00 

8. 
Монтажа демонтиране решетке прозора.Обрачун по m² 
решетке. m² 1,00 
Демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана врата 
склопити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију 
где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду 
врата.   

a. до 2.00m² ком. 1,00 

9. 

b. до 2.00m² ком. 1,00 
Пажљива демонтажа врата, која се поново уграђују, пажљиво 
демонтирати водећи рачуна да се не оштете. Врата очистити и 
депоновати на покривену градилишну депонију Обрачун по 
комаду врата.   

a. до 2.00m² ком. 1,00 

10. 

b. до 2.00m² ком. 1,00 
Монажа демонтираних врата заједно са штоком. Обрачун по 
комаду врата.   

a. до 2.00m² ком. 1,00 
11. 

b. до 2.00m² ком. 1,00 

12. Скидање графита методом високог притиска m² 1,00 
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ЗИДАРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

13. 
Обијање epoxy монолитног под-a. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m² обијене површине. m² 1,00 

14. 

Израда epoxy монолитног под-a. Монолитни саморазливајући 
под на бази епокси смоле са потребном подлогом. 
Употребити на подним површинама где је потребна велика 
физички-хемијска и механичка отпорност, као и заводјење 
строгих естетских захтева. Ова врста пода задовољава 
HACCPстанрада. Под се уграђује у восокосјајној варијанти 
антистатик или противклизној варијанти. Под израдити у 
дебљини од 2,5 mm. Обрачун по m² израђеног пода m² 1,00 

15. 

Обијање малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и 
кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm. Површине опека 
очистити челичним четкама, опрати зидове водом.  Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун 
по m² зидова, отвори се одбијају. m² 1,00 

16. 

Обијање малтера са плафона. Обити  матер, шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m² плафона, 
отвори се одбијају. m² 1,00 
Скидање спуштеног плафона од гипс картонских плоча са 
конструкцијом. Издвојити употребљив материјал и сложити. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун 
по m² плафона.   

a. гипс картонске плоче m² 1,00 

17. 

b. плафон типа „Амстронг” m² 1,00 
Пажљива демонтажа кровног покривача. Елементе пажљиво 
демонтирати, спустити, очистити и сложити за поновну 
употребу. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. 
Обрачун по m² косе површине.   

a. од тегуле m² 1,00 

b. од црепа m² 1,00 

c. од салонитке m² 1,00 

18. 

d. од лима m² 1,00 

Монтажа демонтираног кровног покривача. Обрачун по m². 
  

a. од теголе m² 1,00 

b. од црепа m² 1,00 

c. од салонитке m² 1,00 

19. 

d. од лима m² 1,00 
Монтажа новог кровног покривача. У цену улази и набавка 
кровног покривача. Обрачун по m²   

a. од теголе m² 1,00 

b. од црепа m² 1,00 

c. од салонитке m² 1,00 

20. 

d. од лима. m² 1,00 

21. 
Ископ земље за коловоз дебљине 20 cm. Ископ извести према 
пројекту. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 
Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати m3 1,00 
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терен или утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m3 ископане 
земље  

22. 

Набавка и насипање туцаника. Насипање извести према 
пројекту. Преко испланираног терена насути и разастрети 
туцаник предвиђене гранулације у слојевима и извршити 
набијање моторним ваљком уз потребно квашење. Обрачун по 
m3 набијеног туцаника. m3 1,00 
Рушење зидова од опеке. Рушење зидова извести заједно са 
серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку 
очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити. 
изнети, утоварити на камион, одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m² зида, 
отвори се одбијају.  1,00 

a. дебљине 7 cm m² 1,00 

b. дебљине 10 cm m² 1,00 

c. дебљине 12 cm                                             m² 1,00 

d. дебљине 15 cm m² 1,00 

23. 

e. дебљине 25 cm m² 1,00 

24. 

Пробијање преградног зида од опеке за израду отвора врата. 
Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. 
Шут прикупити, изнети , утоварти на камион и одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. У цену 
улази и подупирање. Обрачун по m² зида. m² 1,00 

25. 

Зидање зидова, d=25cm и више, пуном опеком у продужном 
малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. 
Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до 
дубине 2 cm. Обрачун по m3 зида, отвори се одбијају. m3 1,00 
Зидање преградних зидова  пуном опеком у продужном 
малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са 
осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању 
спојнице очистити. Обрачун по m² зида, отвори се одбијају.   

a. дебљине 6,5 cm m2 1,00 

26. 

b. дебљине 12 cm m2 1,00 

27. 

Зидање  пуном  опеком прве класе у продужном малтеру 
размере 1:1:6. За зидање користити целе опеке и половине 
равно одсечених ивица. Спојнице извести користећи 
червртасту или кружну гвоздену шипку пресека који одговара 
дебљини спојница. Слог мора бити правилиан. Приликом 
зидања водити рачуна да не доде до цурења малтера. Спојнице 
обрадили цеменлним макером размере 1:2, по упутству 
пројектанта. У цену улази фуговање.  У цену улази помоћна 
скела. Обрачун по m3  m3 1,00 

28. 

Израда цементне кошуљице дебљине 4cm, као подлоге за под. 
Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и 
опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним 
шљунком „јединицом”, размере 1:3 и неговати је док не 
очврсне. Обрачун по m² кошуљице. m² 1,00 
Израда подлоге од лако армираног бетона  марке MB 20. 
Подлогу армирати мрежастом арматуром, по статичком 
прорачуну и бетонирати. Гоњу површину бетонске подлоге 
изравнати, а бетон неговати. У цену улази и арматура. 
Обрачун по m² подлоге.   

a. дебљине 6 cm m² 1,00 

b. дебљине 8 cm. m² 1,00 

c. дебљине 10 cm m² 1,00 

29. 

d. дебљине 12 cm m² 1,00 

30. 
Малтерисање кречним малтером у два слоја. Пре малтерисања 
површине очистити и испрскати разређеним малтером. Први m² 1,00 
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слој груни, радити кречним малтером размере 1:3 дебљине 
слоја до 2 cm од просејаног шљунка, „јединице” и креча. 
Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер 
нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања 
другог слоја. Други слој размере 1:3. справити са силним и 
чистим песком без примеса муља и органских материја. 
Пердашни уз квашење и глачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају биии равне, без прелома и 
таласа. а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и „прегоревања”. Обрачун по m² малтерисане 
површине. 

31. 

Малтерисање продужним малтером у два слоја, справљеним 
са гашеним кречом. Пре малтерисања површине очистити и 
испрскати млеком. Први слој грунд радити продужним 
малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка, 
„јединице” и гашеног креча, одлежалог најмање 30 дана. Креч 
растворили у води и процедити крозгусто сито, да не додје до 
„кокичења” и додати усуво припремљену мешавину цемента и 
песка. Малтер стално месати да се кречно млеко не издвоји. 
Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради 
бољег прихватања другог слоиа. Други слој справити са 
ситним и чистим песком. без примеса муља и органских 
материја. Пердашин уз квашење и глачање малим 
пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да 
дође до брзог сушења и „прегоревања”. Обрачун по m² 
малтерисане површине. m² 1,00 
Малтерисање цементним малтером размере 1:4 у два слоја. 
Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким 
цементним млеком. Први слој  грунт радити  цементним 
малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка 
„јединице” и цемента. Малтер стално мешати да се цементно 
млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати 
ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4 
справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и 
органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим 
пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да 
не доде до брзог сушениа и „прегоревања”. Обрачун по m² 
малтерисане површине.   

a. размере 1:4.                                        m² 1,00 

b. размере 1:3.                                            m² 1,00 

c. размере 1:2                                                m² 1,00 

32. 

d. размере 1:1.     m² 1,00 

33. 

Малтерисање зидова, подлоге за лепљење плочица продужним 
малтером. Пре малтерисања зидне површине добро очистити и 
испрскати цементним млеком. Нанети слој малтера справљен 
са просејаним шљунком, „јединицом” и изравнати га. 
Омалтерисане површине морају бити равне 1 рапаве. У цену 
улази и помоћна скела. Обрачун по m² малтерисане површине. m² 1,00 
Малтерисање зазиданих отвора продужним малтером у два 
слоја. Пре малтерисања зидне површине наквасити водом и 
испрскати цементним млеком, нанети слој малтера, справљен 
са просејаним шљунком, „јединицом”. На просушени први 
слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га 
испердашити уз квашење. Површине морају блти равне, без 
прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју 
бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m² 
малтерисане површине.   

34. 

a. зазиданих отвора m² 1,00 
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b. шлицева m 1,00 

c. крпљење шлицеве m 1,00 

35. 

Израда армирано бетонских косих плоча и степеника марке 
бетона МВ30. Израдити оплату косих плоча и степеника и 
армирати по пројекту и статици. Бетон уградити и неговати по 
пропису. У цену улази оплата и подупирачи. Обрачун по m² 
бетона. m² 1,00 
Израда армирано бетонске септичке јаме. Израдити оплату и 
јаму армирати. Оставити отвор и урадити поклопац јаме. 
Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, арматура, пењалице и помоћна скела. Обрачун по m3 

зидова јаме.   
a. МB 25 m3 1,00 

b. МB 35 m3 1,00 

36. 

c. МB 45 m3 1,00 
Разна бетонирања лако доступних површина уз коришћење 
потребне оплате. Обрачун по m3 уграђеног бетона.   

a. МB 25 m3 1,00 
b. МB 35 m3 1,00 

37. 

c. МB 45 m3 1,00 

38. 
Набавка и уградња даске d=2,4 cm за подашчавање крова са 
постављањем подлетве.Обрачун по m². m² 1,00 
Набавка и уградња OSB плоче за подашчавање крова са 
постављањем подлетве.Обрачун по m².   

a. d=1,5 cm m² 1,00 
39. 

b. d=1,8 cm m² 1,00 
Набавка и уградња стаклене минералне вуне за 
термоизолацију крова.Обрачун по m².   

a. d=5 cm m² 1,00 
40. 

b. d=10 cm m² 1,00 
Набавка и уградња камене минералне вуне за термоизолацију 
крова.Обрачун по m².   

a. d=5 cm m² 1,00 
41. 

b. d=10 cm m² 1,00 

42. 
Набавка и уградња унутрашњих врата Крафт мастер са 
бравама, квакама и первајз лајснама.Обрачун по ком. ком. 1,00 

43. 
Набавка и уградња шперованих унутрашњих врата  са 
бравама,квакама и первајз лајснама.Обрачун по ком. ком. 1,00 

44. 

Израда нове хидроизолације равног крова по следећем опису: 
- чишћење радне површине 
- обрада пликова и пукотина на старој хидроизолацији 
- основни хладни премаз Fimizol „S“ 
- постављање слоја висококвалитетне еластомерне 

битуменске траке 
са улошком од полиестерског филца типа Изолирка , 

ознаке квалитета Изоеласт Р-4, варен 100% за подлогу 

са глетовањем пре- 

клопа отвореним пламеном. 

- заштитни рефлектујући премаз сребрном бојом. 
Обрачун по m². m² 1,00 

45. 

Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације завареним 
битуменским тракама (кондор) дебљине 4mm са улошком од 
полиестерског филца, уз претходни премаз површина 
битулитом. Обрачун по m². m² 1,00 

46. 
Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације од 
високоеластичног премаза SikaLastic 1K или сличног. m² 1,00 
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Позицијом је обухваћена обрада споја пода и зида холкер 
траком. Обрачун по m² 

47. 
Израда хидроизолације од PVC мембране дебљине 1.5mm 
преко претходно постављеног гео-текстила. Обрачун по m² m² 1,00 

КЕРАМИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

48. 
Померање постојећег инвентара (опреме, намештаја и сл.) из 
простора који се адаптира. Инвентар по завршеним радовима 
вратити на првобитно место. Обрачун паушално. паушално 1,00 

49. 

Обијање зидних керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m² обијене површине, 
отвори се одбијају. m² 1,00 

50. 
Обијање подних керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km.Обрачун по m² обијене површине. m² 1,00 
Постављање зидних керамичких плочица, на лепак. Плочице I 
класе, домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на 
фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене 
површине морају бити равне и вертикаине. Постављене 
плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по m² плочица.   

a. димензија 20*30 cm m² 1,00 
b. димензија 15*15 cm m² 1,00 
c. димензија 25*33 cm                                              m² 1,00 
d. димензија 25*40 cm         m² 1,00 

51. 

e. димензија 25*50 cm                                              m² 1,00 
Постављање подних керамичких плочица,  Плочице I класе 
лепити лепком за плочице, у слогу по захтеву Наручиоца. 
Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. 
Постављене плочице фуговати и под очистити. У цену улази и 
набавка плочица. Обрачун по m² пода.   

a. димензија 20*30 cm m² 1,00 
b. димензија 33*33 cm m² 1,00 
c. димензија 10*20 cm неклизајуће m² 1,00 
d. димензија 40*40 cm m² 1,00 
e. димензија 45*45 cm m² 1,00 

52. 

f. димензија 30*60 cm m² 1,00 

53. 

Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 
15cm. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити 
равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу 
очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m1 
сокле. m1 1,00 
Облагање степеница керамичким плочицама. Облагање 
извести плочицама I класе. домаће производње у цементном 
малтеру, по избору пројектанта. Подлогу претходно испрскати 
цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно 
добрусити. Обложене површине морају бити равне. 
Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и 
набавка плочица. Обрачун по m2 степеника.   

a. степеница m2 1,00 
b. газишта степеника m2 1,00 

54. 

c. чела степеника m2 1,00 
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55. 

Облагање сокле степеница керамичким плочицама, висине до 
15cm Облагање извести плочицама I класе, домаће производње 
у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати 
цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно 
добрусити. Обложене површине морају бити равне. 
Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену 
улази и набавка плочица. Обрачун по m1 сокле. m1 1,00 
Набавка и поплочавање бехатон плочама, димензија 16*20 cm.  
Плоче поставити у слоју цементног малтера размере 1:2, а 
спојнице фуговати. Обрачун по m² постављене површине.   

a. D=3cm  m² 1,00 
56. 

b. D=5cm m² 1,00 

57. 

Замена оштећених зидних плочица. Оштећене зидне плочице 
заменити истим по узору на постојеће. Постојеће оштећене 
плочице са малтером пажљиво извадити, да се додирине 
плочице не оштете, уградити нове и фуговати. Обрачун по 
комаду плоцице. ком. 1,00 

58. 

Замена оштећених керамичких подних и зидних плочица. 
Оштећене зидне плочице заменити истим по узору на 
постојеће. Постојеће оштећене плоцице са малером пажљиво 
извадити, да се додирне плочице не оштете, уградити нове и 
фуговати. 
Обрачун по комаду плочице.  ком. 1,00 
Постављање подне гранитне керамике. Гранитну керамику I 
класе поставити у цементном малтеру, у слогу по избору 
наручиоца. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. 
Полагање извести равно и керамику залити цементним млеком. 
Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У 
цену улази и набавка керамике. Обрачун по m² пода.   

a. димензија 20*20 cm m² 1,00 
b. димензија 30*30 cm m² 1,00 
c. димензија 33*33 cm m² 1,00 

59. 

d. димензија 40*40 cm m² 1,00 

60. 

Постављање сокле од гранитне керамике, висине до 15 cm. 
Гранитну керамику поставити на лепак за плочице. Подлога 
мора бити равна и припремљена. Постављене плочице 
фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка керамике. 
Обрачун по m1 сокле. m1 1,00 
Скидање подних терацо плоца, постављених у цементном 
малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске 
конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. 
Обрачун по m² пода.   

a. од терацо плоча m² 1,00 

61. 

b. од тераца m² 1,00 

62. 

Обијање тераца са сокле. По извршеном обијању тераца 
спојнице кламфама очистити до дубине 2 cm, а површину 
сокле челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену 
до 10 km. Обрачун по m1сокле. m1 1,00 

63. 

Скидање терацо плоча са степеника. Обити плочице и скинути 
подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. m1 1,00 

64. 
Постављање полиране подне гранитне керамике, Гранитну 
керамику I класе поставити у цементном малтеру, у слогу по 
избору наручиоца. Подлогу претходно испрскати цементним 
млеком. Полагање извести равно и керамику залити цементним 
млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити 
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пиљевином. У цену улази и набавка керамике. Обрачун по m² 
пода. 

a. димензија 50*50 cm m² 1,00 
b. димензија 60*60 cm m² 1,00 
c. димензија 30*60 cm m² 1,00 

ЛИМАРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

65. 

Монтажа и демонтажа металне цевасте скеле, за радове , у 
свему по важећим прописима и мерама БЗРа. Скела мора бити 
статички стабилна, анкерована за објекат и прописно 
уземљена. На сваких 2 m висине поставити радне платформе 
од фосни, а са спољне стране платформи поставити фосне на 
„кант”. Користи се за све време трајања радова и плаћа само 
једанпут. Обрачун по m² хоризонталне површине. m² 1,00 

66. 

Монтажа и демонтажа конзолне скеле, за радове, у свему по 
важећим прописима и мерама БЗРа. Скела мора бити статички 
стабилна и прописно уземљена. Поставити радне платформе 
од фосни, а са спољне стране платформи поставити фосне на 
„кант”. Користи се за све време трајања радова и плаћа само 
једанпут. Обрачун по m 1 монтиране скеле. m1 1,00 

67. 

Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора, 
димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, 
упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун  по m1 
лимарије. m1 1,00 

68. 
Набавка и уградња тачкастих снегобрана за теголу, рађених 
од поцинкованог лима. Коришћење подизне корпе урачунати 
у цену . Обрачун по комаду уграђеног снегобрана.  ком. 1,00 

69. 
Набавка и уградња снегобрана од светловученог материјала са 
држачем за алу – минијумски равни кров са дупло фалцованим 
лимом.Обрачун по m1 m1 1,00 
Покривање кровних површина равним  лимом, дебљине 0,60 
mm. Покривање извести у тракама међусобно спојеним 
дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим 
лежећим у хоризонтаином правцу, смакнутим на пола. Испод 
лима поставити слој изолим траке, који улази у цену 
покривања. Обрачун по m² покривене површине.   

a. поцинкованим лимом m² 1,00 
b. бакарним лимом    m² 1,00 

70. 

c. алуминијумским бојеним лимом m² 1,00 
Покривање крова трапезастим алуминијумским 
пластифицираним лимом ТR 60/150, у боји по избору 
Наручиоца. Дебљина алуминијумског лима је d==0,80 mm. 
Обрачун по m² покривене површине.   

a. пластифицирани лим ТR 60/150. m² 1,00 
b. пласлифицирцми лим ТR 40/230. m² 1,00 
c. поцинковани лим ТR 60/175. m² 1,00 

71. 

d. поцинковани лим ТR 35/200. m² 1,00 
Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, алуминијумских 
бојеним лимом, дебљине 0,70 mm. Опшивање извести по 
пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m1 
кровне ивице.   

a. RŠ25 cm m1 1,00 
b. RŠ 33 cm  m1 1,00 

72. 

c. RŠ 40 cm m1 1,00 
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Опшивање увале поцинкованим лимом, дебљине 0,60 mm. 
Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. 
Испод лима на зиду поставити слој тер папира, који улази у 
цену опшиваниа. Обрачун по  m1 калкана.   

a. RŠ до 50 cm m1 1,00 
b. RŠ до 66 cm m1 1,00 

73. 

c. RŠ до80 cm m1 1,00 
Израда и монтажа висећих полукружних олука од 
поцинкованог лима, дебљине 0,60 mm. Олуке спајати нитнама, 
jeдноредно са максимаиним размаком 3 cm и летовати калајем 
од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од 
поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране 
олука нитнама 0,4 mm, на размаку до 80 cm. Обрачун по m1 
висећег олука.   

a. RŠдо 25 cm, ширине олука 10 cm m1 1,00 
b. RŠ до 33 cm, ширине олука 15 cm m1 1,00 

74. 

c. RŠ до 40 cm, ширине олука 20 cm m1 1,00 
Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од 
поцинкованог лима, дебљине 0,60 mm. Олуке спајати нитнама,  
једноредно са максималним размаком 3 cm и летовати калајем 
од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од 
поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране 
олука нитнама 0, 4 mm, на размаку до 80 cm. Обрачун по m1 
висећег олука.   

a. RŠ до 25 cm, ширине олука 8 cm m1 1,00 
b. RŠ до 33 cm, ширине олука 10 cm m1 1,00 
c. RŠ до 40 cm, ширине олука 12 cm m1 1,00 

75. 

d. RŠ до 50 cm, ширине олука 15 cm m1 1,00 
Израда и монтажа самплеха испод лежећег олука од 
поцинкованог лима,  дебљине 0,60 mm. Окапницу самплеха 
препустити преко ивице венца или предње летве 3 cm. 
Самплех постављен преко венца за подлогу причврстити преко 
пакница уграђених у виду ласиног репа или утипиовау, на 
размаку 33-50 cm. Поцинковане шрафове преклопити 
парчетом цинка и залетоваии. Обрачун по m1 самплеха.   

a. RŠ 25 cm. m1 1,00 
b. RŠ 33 cm m1 1,00 
c. RŠ 40 cm m1 1,00 
d. RŠ 50 cm m1 1,00 

76. 

e. KS 66 cm m1 1,00 
Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, дебљине 
0,60 mm. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи 
у вис до 25 mm, у шток прозора учврстити укивањем на 
размаку -50-80 mm. Предњу страну солбанка причврстити за 
дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне 
типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко 
главе холшрафа поставити „масницу” и залемити. Испод лима 
поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. 
Обрачун по m1 солбанка.   

a. RŠ 20 cm m1 1,00 
b. RŠ 25 cm m1 1,00 
c. RŠ 33 cm m1 1,00 
d. RŠ 40 cm m1 1,00 

77. 

e. RŠ 50 cm m1 1,00 

78. 
Опшивање надзидака поцинкованим лимом,  дебљине 0,60 
mm. Окапницу препустити за 3 cm. Испод лима поставити слој 
тер папира, који улази у цену опшивања. Обрачун по m1 
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надзидака. 

a. RŠ 25 cm m1 1,00 
b. RŠ 33 cm m1 1,00 
c. PJ S40 cm m1 1,00 
d. RŠ 50 cm m1 1,00 

79. 
Набавка и уградња електричних грејача за олуке. Обрачун по 
m1. m1 1,00 

80. 

Набавка материјала и уградња разних елемената 
(необухваћених претходним позицијама) од поцинкованог 
лима д=0.55mm. Цену дати по m1 израђеног елемента и то за 
RŠ =1cm, а обрачун вршити по m1 множећи јединичну цену 
стварно изведеном развијеном ширином елемента датом у cm. 

m1 за 
RŠ=1cm 1,00 

МОЛЕРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1.  2.  3.  4.  

81. 
Набавка материјала и бојење фасадних зидова  фасадном 
бојом у два премаза уз предходно грундирање и изравнавање 
спољасњим глетом. Обрачун по m².              m² 1,00 

82. 
Бојење плафона и зидова  полудисперзивном бојом 2 пута  у 
тону по избору пројектанта са предходним предрадњама и 
глетовањем до потпуне глаткоце. Обрачун по m².              m² 1,00 

83. 

Бојење „црнеˮ браварије (врата, ограде, решетке) лак уљаном 
бојом 2 пута у тону по избору пројектанта уз предходну 
припрему, отпрашивање и чишћење. Браварија је минизирана. 
Обрачун по m². m² 1,00 

84. 

Бојење „црнеˮ браварије (врата, ограде, решетке) лак нитро 
бојом 2 пута у тону по избору пројектанта уз предходну 
припрему, отпрашивање и чишћење. Браварија је минизирана. 
Обрачун по m². m² 1,00 

85. 
Стругање, отпрашивање, подлогирање, зидова плафона. 
Обрачун по m². m² 1,00 

86. 

Бојење зидова и плафона ПД бојом са извршеним свим 
потребним предрадњама (отварање пукотина, бандажирање, 
силиконисање делимично глетовање, заштићавање). Обрачун 
по m². m² 1,00 

87. 
Бојење зидова и плафона Fasakrilom 2x уз претходну 
припрему (стругање, прање, подлогирање). Обрачун по m². m² 1,00 

88. 

Бојење старе дрвенарије фарбом на воденој бази са 
претходном извршеном припремом. (стругање, шмирглање, 
гитовање, прајмерисање наношење боје у два слоја). Обрачун 
по m². m² 1,00 

89. 

Бојење старе дрвенарије фарбом на уљаној бази са претходном 
извршеном припремом. 
(стругање, шмирглање, гитовање, основна боја лакирање 2x). 
Обрачун по m². m² 1,00 

90. 
Бојење старих радијатора бојом за радијаторе са извршеним 
свим потребним предрадњама (стругање, отпрашивање). 
Обрачун по m². m² 1,00 

91. 
Бојење старих цеви радијатора бојом за радијаторе са 
извршеним свим потребним предрадњама (стругање, 
отпрашивање). Обрачун по m1 цеви. m1 1,00 

92. 

Обрада фасадних површина акрилним фасадним малтером 
зрнасте структуре (1.5mm) домаће производње са претходним 
наношењем акрилне подлоге са кварцним песком. Завршна 
обрада пеглање глетарицом. Обрачун по m². m² 1,00 

93. 
Обрада фасадних површина силиконским фасадним малтером 
зрнасте структуре (1.5 mm) домаће производње са претходним m² 1,00 
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наношењем силиконске подлоге са кварцним песком. Завршна 
обрада пеглање глетарицом. Обрачун по m². 

94. 
Бојење зидова и плафона посном белом бојом без глетовања. 
Обрачун по m². m² 1,00 
Набавка материјала и лепљење (са типловањем) 
термоизолационих плоча (стиропор и стиродур) на фасадне 
зидове, уз завршну обраду површина лепком са утапањем 
мрежице. У цену је урачуната и скела. Обрачун по m2.   

a.  стиропор 2cm m² 1,00 
b.  стиропор 3cm m² 1,00 
c.  стиропор 5cm m² 1,00 
d.  стиропор 8cm m² 1,00 
e.  стиропор 10cm m² 1,00 

95. 

f.  стриодур 3cm m² 1,00 

96. 

Завршна обрада фасадних површина (малтерисаних или 
обрађених лепком) декоративним малтером (заглађена 
фасада) гранулације 2-2.5mm у тону по избору Наручиоца. У 
цену је урачуната и скела. Обрачун по m2. m ² 1,00 

ГИПСАРСКЕ УСЛУГЕ 

97. 
Израда кутија са скривацем за расвету од гипс плоча 
д=12,5mm на металну концтрукцију. Обрачун по m2. m2 1,00 
Израда преградног зида обострано обложеног једним слојем 
ГК плоча д=12.5mm на металну конструкцију са 
постављањем изолације од минералне вуне. Обрачун по m².   

a. обичне плоче m² 1,00 
98. 

b. водоотпорне плоче m² 1,00 
Израда преградног зида обострано обложеног двоструким 
слојем ГК плоча д=12.5mm на металну конструкцију са 
постављањем изолације од минералне вуне и бандажирањем 
спојева испуњивачем и мрежастом траком. Обрачун по m².   

a. обичне плоче m² 1,00 

99. 

b. водоотпорне плоче m² 1,00 
Израда преградног зида обострано обложеног једним слојем 
ГК плоча д=9.5mm на металну конструкцију са постављањем 
изолације од минералне вуне и бандажирањем спојева 
испуњивачем и мрежастом траком.. Обрачун по m².   

100. 

 обичне плоче m² 1,00 
Облагање зидова лепљењем ГК плоча д=12.5mm са 
неопходном припремом површине (стругање и подлогирање) 
и бандажирањем спојева испуњивачем и мрежастом траком.   

a. обичне плоче m² 1,00 
101. 

b. водоотпорне плоче m² 1,00 
Облагање зидова ГК плочама д=12.5mm на металну 
потконструкцију са бандажирањем спојева испуњивачем и 
мрежастом траком. Обрачун по m².   

a. обичне плоче m² 1,00 
102. 

b. водоотпорне плоче m² 1,00 

Набавка и уградња ревизорних отвора. Обрачун по комаду. 
  

a. 30 x 30cm ком. 1,00 
103. 

b. 60 x 60cm ком. 1,00 

104. 
Постављање ALU лајсни на ивице уз употребу Fugenfilera са 
бандажирањем стакластом траком ширине 5 cm. Обрачун по 
m¹. m¹ 1,00 

105. 
Израда спустеног равног плафона типа HANTER DAGLAS 
(или одговарајући истог или бољег квалитета) на металну m² 1,00 
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конструкцију. Обрачун по m². 

106. 
Израда спустеног равног плафона типа ARMSTRONG (или 
одговарајући истог или бољег квалитета) на металну 
конструкцију. Обрачун по m². m² 1,00 

107. Замена ARMSTRONG плоча 60*60cm. Обрачун по комаду. 
ком. 1,00 

УСЛУГЕ УГРАДЊЕ PVC И АЛУМИНИЈУМСКЕ СТОЛАРИЈЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1.  2.  3.  4.  

108. 

Израда и постављање pvc столарије од петокоморног профила, 
минималне уградне ширине 70 mm, ојачаног челичним 
поцинкованим „U” профилом,  са спојевима у трајној 
заваривачкој техници по шеми столарије и детаљима 
Наручиоца . Столарију дихтовати трајно еластичном EPDM 
гумом вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по 
избору Наручиоца. Крила прозора застаклити термо флот 
стаклом d=4+16+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по 
m² отвора. m² 1,00 

109. 

Израда и постављање алуминијумске столарије од 
петокоморног профила, минималне уградне ширине 70 mm, по 
шеми столарије и детаљима Наручиоца . Столарију дихтовати 
трајно еластичном EPDM гумом вулканизованом на угловима. 
Оков и боја прозора, по избору Наручиоца. Крила прозора 
застаклити термо флот стаклом d=4+16+4mm и дихтовати 
EPDM гумом. Обрачун по m² отвора. m²  

 

2. ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ГРЕЈАЊА 

ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА  

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

Демонтажа водоводне мреже од поцинкованих цеви . 
Демонтирати водоводну мрежу, шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m1 цеви. 

  

a. Ø 3/8" m1 1,00 

b. Ø 1/2" m1 1,00 
c. Ø 3/4" m1 1,00 
d. Ø 1" m1 1,00 
e. Ø 5/4" m1 1,00 
f. Ø 6/4 " m1 1,00 
g. Ø 2" m1 1,00 
h. Ø 5/2 " m1 1,00 

1. 

i. Ø 3" m1 1,00 
Демонтажа вентила пречника. Демонтиран вентил,  шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију 
где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду 
вентила. 

  

 

a. Ø 3/8" ком. 1,00 
b. Ø 1/2" ком. 1,00 

2. 

c. Ø 3/4" ком. 1,00 
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d. Ø 1" ком. 1,00 
e. Ø 5/4" ком. 1,00 
f. Ø 6/4 " ком. 1,00 
g. Ø 2" ком. 1,00 
h. Ø 5/2 " ком. 1,00 
i. Ø 3" ком. 1,00 

3. 

Демонтажа батерије за воду и туш батерије. Демонтирати 
батерију  и одложити за поновну употребу или одвести на 
депонииу где Наручилац одреди удаљену до 10km. Обрачун по 
комаду батерије. ком. 1,00 

4. 
Монтажа демонтиране батерије за воду и туш батерије. 
Обрачун по комаду батерије. ком. 1,00 

5. 

Демонтажа умиваоника са сифоном. Демонтирати умиваоник и 
одложити за поновну употребу или одвести на депонииу где 
Наручилац одреди удаљену до 10km. Обрачун по комаду 
умиваоника. ком. 1,00 

6. 
Монтажа демонтираног умиваоника са сифоном. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

7. 

Демонтажа WC шоље  и цеви. Демонтирати WC шољу и цев и 
одложити за поновну употребу или одвести на депонииу где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km, Обрачун по комаду 
шоље. ком. 1,00 

8. Монтажа демонтиране WC шоље и цеви. Обрачун по комаду. 
ком. 1,00 

9. 

Демонтажа водокотлића и цеви. Демонтирати водокотлић и цев  
и одложити за поновну употребу или одвести на депонииу где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду 
водокотлића. ком. 1,00 

10. 
Монтажа демонтираног водокотлића и цеви. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

11. 

Пажљива демонтаза писоара са вентилом. Демонтирати писоар 
и вентил и одложити за поновну употребу или одвести на 
депонииу где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по 
комаду писоара. ком. 1,00 

12. 
Монтажа демонтираног писоара са вентилима. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

13. 

Демонтажа прибора за купатило. Демонтирати прибор за 
купатило и одложити за поновну употребу или одвести на 
депонииу где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по 
комаду прибора.                   ком. 1,00 

14. 
Демонтажа судопере. Демонтираии судоперу и одложити за 
поновну употребу или одвести на депонииу где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду судопере. ком. 1,00 

15. Монтажа демонтиране судопере. Обрачун по комаду. 
ком. 1,00 

16. 
Демонтажа противпожарног хидранта. Демонтирати 
противпожарни хидрант и одвести на депонииу где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду хидранта. ком. 1,00 

17. Демонтажа водомера. Обрачун по комаду.  ком. 
1,00 

18. Монтажа демонтираног водомера. Обрачун по комаду. ком. 
1,00 

Демонтажа керамичких канализационих и ливено гвоздених 
цеви. Демонтирати канализационе цеви, шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m1 цеви. 

  

 

a. Ø 70 mm m1 1,00 
b. Ø 100 mm m1 1,00 

19. 

c. Ø 125 mm m1 1,00 
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d. Ø 150 mm m1 1,00 
e. Ø 200 mm m1 1,00 
f. Ø 250 mm m1 1,00 

Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви,  заједно са 
фитингом, материјалом за спајање, финисом и кудељом. 
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете 
вентила батерија буду потпуно равне са завршном површином 
зида. Стемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажијиво, 
шут изнети и одвести на градску депонију. Цеви топле воде 
премазати 2 пута битуменом, обмотати филц траком и 
„Декорадол” или „Пластизол” траком, а цеви за хладну воду 
исто само без филц траке. Завршену водоводну мрезу испитати 
на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и 
испитивање мреже. Обрачун по m1 цеви. 

 

 

a. Ø 1/2" m1 1,00 
b. Ø 3/4" m1 1,00 
c. Ø 1" m1 1,00 
d. Ø 5/4" m1  1,00 
e. Ø 6/4 " m1 1,00 
f. Ø 2" m1 1,00 
g. Ø 3" m1 1,00 

20. 

h. Ø 4" m1 1,00 
Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, заједно са фитингом 
и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже 
водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне 
са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз 
цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску 
депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну 
изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на 
притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и 
испитивање мреже. Обрачун по m1 цеви. 

 

 

a. Ø 16 mm m1 1,00 
b. Ø 20 mm m1 1,00 
c. Ø 25 mm   m1 1,00 
d. Ø 32 mm m1 1,00 
e. Ø 40 mm       m1 1,00 
f. Ø 50 mm m1 1,00 
g. Ø 63 mm m1 1,00 
h. Ø 75 mm m1 1,00 

21. 

i. Ø 90 mm m1 1,00 
Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних 
поцинкованих цеви,  заједно са фитингом, материјалом за 
спајање, финисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 пута 
битуменом и обмотати терисаном јутом. По завршеној монтажи 
хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити 
записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по m1 цеви. 

  

 

a. Ø 2" m1 1,00 

22. 

b. Ø ½" m1 1,00 
Набавка и монтажа равног пропусног вентила,са точкићем. 
Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила 
буде на правилном одстојању од финалне површине зида. 
Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. 

  

 

 Ø 3/8". ком. 1,00 
 Ø 1/2" ком. 1,00 

23. 

 Ø 3/4". ком. 1,00 
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 Ø 1". ком. 1,00 
 Ø 5/4". ком. 1,00 
 Ø 6/4". ком. 1,00 
 Ø 2 ". ком. 1,00 
 Ø 5/2". ком. 1,00 
 Ø 3 ". ком. 1,00 

Набавка и монтажа угаоног пропусног вентииа, за водокотлић, 
пречника 1/2" xl /2", са ручком и хромираном цеви дужине 
l=270 mm. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић 
вентила буде на правилном одстојању од финалне површине 
зида ј да буде омогућен приступ вентилу и повезивање писоара 
и порављање розете. Вентил мора да има атест. Обрачун по 
комаду вентила. 

  

 

 Ø 1/2 "xl/2", 1=2 70 mm. ком. 1,00 
 Ø 1/2"x]/2", 1=420 mm. ком. 1,00 
 Ø 1/2 "xl/2 ", 1=520 mm. ком. 1,00 

24. 

 Ø 1/2"x3/8", 1=420 mm. ком. 1,00 
Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном 
славином, са точкићем. Вентил мора да има атест. Обрачун по 
комаду вентила. 

 
 

a. Ø 1/2". ком. 1,00 
b. Ø 3/4". ком. 1,00 
c. Ø 1". ком. 1,00 
d. Ø 5/4". ком. 1,00 
e. Ø 6/4 ". ком. 1,00 
f. Ø 2 ". ком. 1,00 
g. Ø 5/2 ". ком. 1,00 

25. 

h. Ø 3". ком. 1,00 
Набавка и монтажа вентила за хидрант,  са точкићем и 
холендером. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду 
вентила.   

 Ø 2 ". ком. 1,00 
26. 

 Ø 1 ½" ком. 1,00 
Набавка и монтажа регулационог вентила, пречника 1/2" 
Вентил за регулацију притиска воде у мрежи мора да буде 
квалитетан и да има атест. Обрачун по комаду вентила.   

a. Ø 1/2". ком. 1,00 
b. Ø 3/4". ком. 1,00 
c. Ø l". ком. 1,00 
d. Ø 5/4". ком. 1,00 
e. Ø 6/4 ". ком. 1,00 

27. 

f. Ø 2 ". ком. 1,00 
Набавка и монтажа кућног више млазног пропелерног водомера 
за хладну воду, са мокрим механизмом, "INSA" Београд или 
одговарајући. Максимаина температура воде је-до +40 С, за 
називни притисак NPlO класа А. Поставити и два равна 
пропусна вентила од којих један има испусну славину и 
одговарајући фитинг. Обрачун по комаду водомера. 

 

 

a. Ø 1/2". ком. 1,00 
b. Ø 3/4 ". ком. 1,00 
c. Ø 1". ком. 1,00 
d. Ø5 /4". ком. 1,00 

28. 

e. Ø 6/4 ". ком. 1,00 

29. 
Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 
бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку 
монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати 

ml 
1,00 
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чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити 
инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни 
притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. 
Ако притисак опадне, пронаћи место квара, орклонити и 
поново ставити инсиалацију под испитни притисак. 
Испитивање вршити уз обавезно присуство надзомог органа и 
овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун 
по мл испитане инсталације. 

30. 

Дезинфекција и испирање водоводне мреже, према техничким 
прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно 
тражити атест Санитаме службе за исправност воде. Обрачун 
по м1 водоводне мреже. 

ml 

1,00 
Набавка и монтажа хидрофора, У цену улазе пумпа, склопка, 
манометар, вентили, фитинг и комплетан електро прикључак. 
Обрачун по комаду хидрофора. 

  
 

 запремине 25 l. ком. 1,00 
 запремине 60 l. ком. 1,00 
 запремине 90 l. ком. 1,00 
 запремине 130 l. ком. 1,00 
 запремине 180 l. ком. 1,00 
 запремине 300 l. ком. 1,00 

31. 

 запремине 500 l. ком. 1,00 

32. 

Испорука и уградња спољњег прохром хидранта Ø 80 са једним 
изливом , Q комадом и бетонском стопом. Надземни део 
хидранта је висине по прописима градског водовода. Обрачун 
по комаду ком. 1,00 

ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

33. 

Прочишћавање (одгушење) вертикала и хоризонтала према 
излазу специјалном сајлом на електрични погон са коришћењем 
додатни висококвалитетних глодала различитих пречника за 
отклањање наноса камена уз коришћење п.п.хидранта 
хидрантским цревима са млазницама. . Обрачун по паушално. 

паушал 

1,00 

34. 

Прочишћавање (одгушење) вертикала и хоризонталног дела 
механичким бушилицама и глодалима наменски израђеним за 
ову врсту радова уз коришћење п.п.хидранта хидрантским 
цревима са млазницама . Обрачун по паушалн 

паушал 

1,00 

35. 
Отварање и формирање ревизионог отвора на ливено-гвозденим 
и керамичким цевима, сечење брусилицом ради убацивање 
електричне сајле. Обрачун по комаду ревизионог отвора. 

ком. 
1,00 

36. 

За евентуална загушења (спољне дворишне и унутрашње 
кишне канализације), која се не могу испирати електричном 
сајлом и механичким путем ангажовати специјално возило за 
испирање канализације под притиском. Обрачун по паушално 

паушал 

1,00 

37. 

Преглед канализационих цеви (у објекту и ван објекта) 
камером, како би се утврдило стање спојева који су од 
битумена или цементног малтера. Снимање се врши на 
потребном броју деоница. Обрачун по m1 прегледане цеви. 

m1 

1,00 

38. 

Набавка материјал , израда и монтажа недостајућих шахт 
поклопаца од ребрастог декапилираног лима д=4/5mm са 
писоруком ланаца и катанаца ради обезбеђења. Обрачун по 
комаду шахта. 

ком. 

1,00 
Набавка и замена поклопаца за шахт од ливеног гвођжа 
димензија 

  
 

a. Ø60(cm) ком. 1,00 

39. 

b. Ø80(cm) ком. 1,00 
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c. 80x80(cm) ком. 1,00 
Набавка и монтажа гвоздено ливених канализационих цеви,  
заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају 
атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и 
гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу 
испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. 
Цеви флксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 
Видљиве делове обојити два пута уљаном бојом. Обрачун по m1 
цеви. 

  

 

 Ø 50 mm. m1 1,00 
 Ø 75 mm. m1 1,00 
 Ø 100 mm. m1 1,00 
 Ø 125 mm. m1 1,00 

40. 

 Ø 150 mm. m1 1,00 
Набавка и монтажа pvc канализационих цеви од тврдог 
поливинил хлорида,  заједно са фазонским комадима и 
материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и 
фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно 
дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену 
канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити 
записник. што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити 
крпљења отвора и шлицева. Обрачун по мл цеви. 

  

 

a. Ø 50 mm. m1 1,00 
b. Ø 75 mm. m1 1,00 
c. Ø 110 mm. m1 1,00 
d. Ø 160 mm. m1 1,00 
e. Ø 200 mm. m1 1,00 

41. 

f. Ø 250 mm. m1 1,00 
Набавка и монтаза керамичких канализационих цеви, заједно са 
фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само 
исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте.Ревизионе 
комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим 
дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на 
притисак и сачинит записник, што улази у цену. Цеви 
фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева.Обрачун по 
m1 цеви. 

  

 

 Ø 75 mm. m1 1,00 
 Ø 100 mm. m1 1,00 
 Ø 125 mm. m1 1,00 
 Ø 150 mm. m1 1,00 
 Ø 200 mm. m1 1,00 
 Ø 250 mm. m1 1,00 
 Ø 300 mm. m1 1,00 
 Ø 350 mm. m1 1,00 

42. 

 Ø 400 mm. m1 1,00 

43. 
Испорука и уградња роста од прохрома димензија 15x15cm, 
дебљине 5mm. Обрачун по комаду 

ком. 
1,00 

44. 
Испопрука и уградња ревизионог отвора за инсталације 
водовода и канализације, димензија 20x20cm, израђеног од 
прохрома. Обрачун по комаду 

ком. 
1,00 

45. 

Набавка и монтаза pvc канализационих цеви од тврдог 
поливинил хлорида,  у рову заједно са фазонским комадима и 
малеријалом за спајање. Поставити само исправне цеви и 
фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно 
дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену 
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канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити 
записник, што улази у цену. Обрачун по m1 цеви. 

 Ø 50 mm. m1 1,00 
 Ø 75 mm. m1 1,00 
 Ø 110 mm. m1 1,00 
 Ø 125 mm. m1 1,00 
 Ø 160 mm. m1 1,00 
 Ø 200 mm. m1 1,00 
 Ø 250 mm. m1 1,00 

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, домаће 
производње 1 класе. Умиваоник за зид причврстити 
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко 
подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом 
хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом и чепом. 
Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника 
поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Умиваоник и 
опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду 
умиваоника, комплет. 

 

 
 Димензија 60x40 cm, стојечи, са једноручном 

батеријом и сифоном.          ком. 1,00 

 Пиколо 36x26cm, са једноручном батеријом и сифоном.    ком. 1,00 

46. 

 Димензија 60x40 cm, стојечи, са једноручном 
батеријом и сифоном.          ком. 1,00 

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

  

 

a. Симплон ком. 1,00 

47. 

b. Балтик ком. 1,00 

48. 

Набавка и постављање pvc водокотлића геберит или 
одговарујући. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са 
вентилом. У цену урачунати сав материјал за монтажу  Обрачун 
по комаду водокотлића. ком. 1,00 

49. 

Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, домаће 
производње 1 класе. Писоар преко гумених подметача 
причврстити одговарајућим типловима и месинганим 
шрафовима. Поставити хромирани пропусни вентил и сифон. 
Писоар наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду 
писоара. 

ком. 

1,00 
Набавка и монтажа проточног бојлера.  Електрични бојлер 
поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по 
комаду бојлера. 

 
 

a. Запремине 8 литара.  ком. 1,00 
50. 

b. Запремине 10 литара.   ком. 1,00 

51. 

Набавка и монтажа електричног бојлера, по избору пројектанта. 
уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и 
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хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати 
са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера. 

a. Запремине 10 литара ком. 1,00 

b. Запремине 50 литара ком. 1,00 

c. Запремине 80 лилара. ком. 1,00 

d. Запремине 120 литара. ком. 1,00 

52. 
Набавка и монтажа акрилне туш каде 80х80 cm 
Обрачун по ком. 

ком. 
1,00 

53. 
Набавка и монтажа акрилне туш каде 90х90 cm 
Обрачун по ком. 

ком 
1,00 

54. 
Набавка и монтажа акрилне туш каде  Р-90cm 
Обрачун по ком. 

ком 
1,00 

ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

Бушење рупа за поставијање инсталација. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду рупе. 

   

 пресека  до 20*20cm ком. 1,00 
55. 

 пресека преко 20*20cm ком. 1,00 

56. 

Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз инсталационих 
цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. 
Обраћун по m1 шлица. 

m1 

1,00 

57. 
Демонтажа цевне мреже грејања. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обраћун по m1 мреже. 

m1 
1,00 

Демонтажа грејних тела и осталих елемената. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду. 

 
 

a. вентила ком. 1,00 

b. држача радијатора ком. 1,00 

c. радијатора ком. 1,00 

d. циркулационе пумпе ком. 1,00 

e. експанзиционог суда ком. 1,00 

58. 

f. котла ком. 1,00 

59. 

Бојење нових радијатора, бојом за метал. Пре бојења са метала 
скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим 
све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по m²обојених радијатора. 

m² 

1,00 

60. 

Скидање старе боје и бојење радијатора, бојом за метал. Пре 
бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким 
средствима, брусити и очистити. На радијаторе нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по m² обојених радијатора. 

m² 

1,00 

61. 

Бојење нових цеви за грејање бојом за метал. Пре бојења са 
метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а 
затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети 
импрегнацију и основну боју а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по m1 обојених цеви. 

m1 

1,00 

62. 
Скидање старе боје са цеви за грејање и бојење  бојом за метал. 
Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и 

m1 
1,00 
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физичким средствима, брусити и очистити. На цеви нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по m1 обојених цеви. 

63. Пражњење мреже. Обрачун паушално. паушал 
1,00 

64. Хладна проба и пуштање у рад. Обрачун паушално. паушал 
1,00 

65. Испирање радијатора. Обрачун по комаду. ком. 
1,00 

Набавка и уградња црне шавне цеви. Обрачун по m1.  
 

a. Ø 2" m1 1,00 

b. Ø 6/4" m1 1,00 

c. Ø 5/4" m1 1,00 

d. Ø 1" m1 1,00 

e. Ø 3/4" m1 1,00 

66. 

f. Ø 1/2" m1 1,00 

Набавка и уградња радијаторских вентила. Обрачун по комаду  
 

a. Ø 3/4" равни ком. 1,00 

b. Ø 1/2" равни ком. 1,00 

c. Ø 3/8" равни ком. 1,00 

d. Ø 3/4" угаони ком. 1,00 

e. Ø 1/2" угаони ком. 1,00 

67. 

f. Ø 3/8" угаони ком. 1,00 

Набавка и уградња радијаторских навијака. Обрачун по комаду  
 

a. Ø 3/4" равни ком. 1,00 

b. Ø 1/2" равни ком. 1,00 

c. Ø 3/8" равни ком. 1,00 

d. Ø 3/4" угаони ком. 1,00 

e. Ø 1/2" угаони ком. 1,00 

68. 

f. Ø 3/8" угаони ком. 1,00 
Набавка и уградња термостатских радијаторских вентила и 
глава. Обрачун по комаду 

 
 

a. Ø 3/4"  ком. 1,00 

b. Ø 1/2"  ком. 1,00 

69. 

c. Ø 3/8"  ком. 1,00 
Набавка и уградња радијаторских редукција и чепова. Обрачун 
по комаду 

 
 

a. Fi 5/4"- 1/2" десни навој ком. 1,00 

b. Fi 5/4"- 1/2" леви навој ком. 1,00 

c. Fi 5/4"- 3/8" десни навој ком. 1,00 

70. 

d. Ø 5/4"- 3/8" леви навој ком. 1,00 
Набавка и уградња ручних радијаторских озрачних славина. 
Обрачун по комаду 

 
 

a. Ø 1/2"  ком. 1,00 
71. 

b. Ø 3/8"  ком. 1,00 

Набавка и уградња кугластих славина. Обрачун по комаду  
 

a. Ø 1/2"  ком. 1,00 
72. 

b. Ø 3/8"  ком. 1,00 

73. Демонтажа ливених радијаторских чепова. Обрачун по комаду. 
ком. 1,00 
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74. Набавка и уградња радијаторских  чепова. Обрачун по комаду 
ком. 1,00 

75. 
Набавка и уградња радијаторске редукције 5/4 - 1/2". Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

76. 
Набавка и уградња радијаторске славине за пуњење и 
пражњење 1/2". Обрачун по комаду. ком. 1,00 

77. 
Набавка и уградња радијаторских нипли 5/4". Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

78. 
Набавка и уградња ливених радијатора 600/120. Обрачун по 
чланку. 

чл. 
1,00 

79. 
Набавка и уградња ливених радијатора 600/160. Обрачун по 
чланку. 

чл. 
1,00 

80. 
Набавка и уградња алуминијумских  радијатора. Обрачун по 
чланку. 

чл. 
1,00 

81. 
Уградња пумпе. Пумпу обезбеђује Корисник Обрачун по 
комаду уграђене пумпе. 

ком. 
1,00 

 

3.  ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

Демонтажа електро опреме, Демонтирану опрему одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 км. Обрачун по 
комаду    

a. разводни орман ком. 1,00 

b. разводне табле ком. 1,00 

c. конзоле за мрежу ком. 1,00 

1.  

d. конзоле ком. 1,00 

2.  
Демонтажа светиљки. Демонтирати светиљке и одвести на 
депонију удаљену до 10 km. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

3.  
Демонтажа прекидача, утичница и слично. Демонтирати 
прекидаче и одвести на депонију где Наручилац одреди 
удаљену до 10 km. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

4.  
Монтажа демонтиране светиљке и електро галантерије. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

5.  
Ископ рова за полагање струјног кабла, дубине 0,8-1,2m. 
Насипање рова земљом по завршетку радова. Обрачун по m1 
рова m1 1,00 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

6.  
Испорука и полагање каблова дирекно у већ припремљен 
кабловски ров или кроз одговарајуће PVC цеви са свим 
повезивањима кабал типа PP00 4 x 150 mm2. Обрачун по m1.  m1 1,00 

7.  
Испорука и полагање каблова дирекно у већ припремљен 
кабловски ров или кроз одговарајуће PVC цеви са свим 
повезивањима кабал типа PPОО А 4 x 150 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

8.  
Испорука и полагање каблова дирекно у већ припремљен 
кабловски ров или кроз одговарајуће PVC цеви са свим m1 1,00 
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повезивањима кабал типа PPOO 4 x 95 mm2. Обрачун по m1.   

9.  

Испорука и полагање каблова дирекно на зид испод облоге 
зидова на већ припремљене носаче каблова или кроз 
одговарајуће PVC цеви са свим повезивањима кабал типа PP00 
4 x 150 mm2. Обрачун по m1.   m1 1,00 

10.  

Испорука и полагање каблова дирекно на зид испод облоге 
зидова на већ припремљене носаче каблова или кроз 
одговарајуће PVC цеви са свим повезивањима кабал типа PPОО 
А 4 x 150 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

11.  

Испорука и полагање каблова дирекно на зид испод облоге 
зидова на већ припремљене носаче каблова или кроз 
одговарајуће PVC цеви са свим повезивањима кабал типа PP00 
4 x 95 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

12.  

Испорука и полагање каблова дирекно на зид испод облоге 
зидова на већ припремљене носаче каблова или кроз 
одговарајуће PVC цеви са свим повезивањима кабал типа PP00 
4x50 mm2. Обрачун по m1.  m1 1,00 

13.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
N2XH 4x95 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

14.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 5x70 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

15.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 4x50 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

16.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 4x35 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

17.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 5x16 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

18.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 4x25 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

19.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 5x10 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

20.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free . 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 5x6 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

21.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 5X4 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

22.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 2x15 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

23.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 3x1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

24.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 4x1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

25.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen 
Free.Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши 
тип тип кабла N2XH 5x15 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

26.  
Испорука и полагање каблова Halogen Free. Kaблови се полажу 
дирекно на зид са свим рачвањима и повезивањима тип кабла 
N2XH 3x2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 
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27.  

Испорука и полагање каблова Halogen Free. Каблови се полажу 
дирекно на зид испод облоге зидова са свим рачвањима и 
повезивањима тип кабла N2XH 4X2,5 2 x 1,5 mm2. Обрачун по 
m1.. m1 1,00 

28.  
Испорука и полагање каблова. Каблови се полажу дирекно на 
зид испод облоге зидова са свим рачвањима и повезивањима 
тип кабла N2XH 5X2.5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

29.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију 
прикључница.Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPY 3 x 
1,5 mm2. Обрачун по m1.  m1 1,00 

30.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPY 3 x 
2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

31.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPY 5 x 
2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

32.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPY 5 x 4 
mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

33.  

Испорука и монтажа безхалогених енергетских каблова 
конструкција ових каблова је халогеног елемента , тако да не 
могу развијати токсичне димове и каблове . Каблови се полажу 
у грађевинску нишу кабла PPY 5x6 mm2. Обрачун по m1.   m1 1,00 

34.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница.Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPY 5 x 
10 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

35.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница.Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 3 
x 1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

36.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница.Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 4 
x 1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

37.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

38.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница.Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 7 
x 1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

39.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 3 
x 2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 
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40.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 4 
x 2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

41.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

42.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 4 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

43.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 6 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

44.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 10 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

45.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 16 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

46.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 4 
x 25 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

47.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 4 
x 35 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

48.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 1 
x 16 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

49.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 1 
x 25 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

50.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 1 
x 35 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

51.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 
1x50 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

52.  
Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и m1 1,00 
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прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 1 
x 95 mm2. Обрачун по m1. 

53.  

Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће 
спојнице за каблове до 16мм2, комплет са хилзнама и осталим 
неспецифицираним материјалом за израду наставка. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

54.  

Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће 
спојнице за каблове 4x10-35, комплет са хилзнама и осталим 
неспецифицираним материјалом за израду наставка. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

55.  

Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће 
спојнице за каблове 4x25-70, комплет са хилзнама и осталим 
неспецифицираним материјалом за израду наставка. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

56.  

Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће 
спојнице за каблове 4x70-120, комплет са хилзнама и осталим 
неспецифицираним материјалом за израду наставка. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

57.  

Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће 
спојнице за каблове 4x150-240, комплет са хилзнама и осталим 
неспецифицираним материјалом за израду наставка. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

58.  
Испорука и полагање у зидовима и подовима инсталационих 
ребрастих или глатких PVC цеви димензија цеви Ø 16 mm. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

59.  
Испорука и полагање у зидовима и подовима инсталационих 
ребрастих или глатких PVC цеви димензија цеви Ø 18 mm. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

60.  
Испорука и полагање у зидовима и подовима инсталационих 
ребрастих или глатких PVC цеви димензија цеви Ø 29 mm. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

61.  
Испорука и полагање у зидовима и подовима инсталационих 
ребрастих или глатких PVC цеви димензија цеви Ø 36 mm. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

62.  
Испорука и постављање PVC цеви пречника Ø 110 mm за увод 
каблова од зелене површине до кпк ормана. Обрачун по m1. m1 1,00 

63.  

Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк 
од топло поцинкованог лима перфорираног и прибором за 
настављање, рачавање и вешање димензије 50x50 mm. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

64.  

Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк 
од топло поцинкованог лима перфорираног и прибором за 
настављање, рачавање и вешање димензије 100x50 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

65.  
Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк 
од топло поцинкованог лима перфорираног и прибором за 
настављање, рачавање и вешање димензије 200x50 mm ком. 1,00 

66.  

Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк 
од топло поцинкованог лима перфорираног и прибором за 
настављање, рачавање и вешање димензије 300x50 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

67.  
Набавка и постављање поклопца за PNK димензије 50 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

68.  
Набавка и постављање поклопца за PNK димензије 100 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

69.  
Набавка и постављање поклопца за PNK димензије 200 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

70.  
Набавка и постављање поклопца за PNK димензије 300 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 
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РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

Испорука и уградња спратних разводних табли од PVC узидних 
и назидних са потребним бројем осигурача, шинама, водовима 
за шемирање, обележевањем елементата и потребним везним 
материјалом. Плаћа се комплет испорука и уградња. Обрачун 
по комаду.   

a. спратна табла са 10 ком аутоматских осигурача 6А – 25 
А ком. 1,00 

b. спратна табла са 16 ком аутоматских осигурача 6А – 25 
А ком. 1,00 

c. спратна табла са 18 ком аутоматских осигурача 6А – 25 
А ком. 1,00 

d. спратна табла са 24 ком аутоматских осигурача 6А – 25 
А ком. 1,00 

71.  

e. спратна табла са 36 ком аутоматских осигурача 6А – 25 
А ком. 1,00 

Испорука потребног материјала и израда мерно разводних 
ормара (МRO) мерне групе од 2 пута декапиралног лима за 
полуиндиректно мерење електричне енергије са монтажном 
плочом, струјним мерним трансформаторима, главним 
прекидачем,клемарником, шинама, мултифункционалним 
ел.бројилом 5А са максиграфом и осталим везним и спојним 
материјалом. Орман је узидан или назидан. Комплет материјал 
и рад плаћа се по комаду у IP54 изведби. . Обрачун по комаду.   

a. мерна група са GSM модемом и могућношћу даљинског 
очитавања са редукторима 100/5А ком. 1,00 

b. мерна група са GSM модемомом и могућношћу 
даљинског очитавања са редукторима  125/5А ком. 1,00 

c. мерна групаса GSM модемомом и могућношћу 
даљинског очитавања са редукторима  150/5А ком. 1,00 

d. мерна група са GSM модемомом и могућношћу 
даљинског очитавања са редукторима  200/5А ком. 1,00 

72.  

e. мерна група са GSM модемомом и могућношћу 
даљинског очитавања са редукторима 250/5А ком. 1,00 

Испорука потребног материјала и израда GRO (главног 
разводног ормара) 2 пута декапираног лима за развод са 
потребним бројем извода, монтажном плочом, сабирницама, 
НВО осигурачима, редним клемама, водовима за шемирање и 
осталним спојним и везним материјалом. Орман је у изведби 
IP54 назидан или узидан. . Обрачун по комаду.   

a. са једним изводом 25-100А  ком. 1,00 

b. са два извода 25-100А ком. 1,00 

c. са три извода 25-100А ком. 1,00 

d. са четири извода 25-100А ком. 1,00 

e. са пет извода 25-100А ком. 1,00 

73.  

f. са шест извода 25-100А ком. 1,00 

74.  
Испорука потребног материјала и израда и уградња кућишта 
разводног ормара у ИП54 заштити од 2 пута декапираног лима 
са пластификацијом истог, бравицом и кључем, уводницама, 
монтажном плочом и ситним спојним материјалом. Орман је 
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узидан или назидан потребних димензија за смештај опреме 
према једнополној шеми везе. Обрачун по комаду.  

a. 400x400x210 ком. 1,00 

b. 400x600x210 ком. 1,00 

c. 400x800x210 ком. 1,00 

d. 400x1000x210 ком. 1,00 

e. 500x500x210 ком. 1,00 

f. 500x600x210 ком. 1,00 

g. 500x1000x210 ком. 1,00 

h. 500x1200x210 ком. 1,00 

i. 600x600x210 ком. 1,00 

j. 600x800x210 ком. 1,00 

k. 600x1000x210 ком. 1,00 

l. 600x1200x210 ком. 1,00 

m. 600x1200x300 ком. 1,00 

n. 600x1400x210 ком. 1,00 

o. 600x1900x210 ком. 1,00 

p. 600x1900x300 ком. 1,00 

q. 800x800x210 ком. 1,00 

r. 800x1000x210 ком. 1,00 

s. 800x1200x210 ком. 1,00 

t. 800x1200x300 ком. 1,00 

u. 800x1400x210 ком. 1,00 

v. 800x1400x300 ком. 1,00 

w. 800x1900x210 ком. 1,00 

x. 800x1900x300 ком. 1,00 
Испорука и уградња у одабрана кућишта разводног ормара 
електричне опреме у свему према једнополној шеми везе. 
Комплет, испорука, уградња, повезивање и пуштање у исправан 
рад плаћа се по комаду уграђене опреме. Опрема мора бити 
квалитета SIMENS , SCHNAIDER , SCHRACK или 
одговарајући истог или бољег квалитета. Обрачун по m1/ 
комаду/комплет.   

a. Pf жица за шемирање 1 x 1.5mm  Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

b. Pf жица за шемирање 1 x 2.5 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

c. Pf жица за шемирање 1 x 4 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

d. Pf жица за шемирање 1 x 6 mm  Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

e. Pf жица за шемирање 1 x 16 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

f. Pf жица за шемирање 1 x 25 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

g. Pf жица за шемирање 1 x 50 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

h. Pf жица за шемирање 1 x 70 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

i. главни прекидач GS од 16-40А ком. 1,00 

j. главни прекидач са продуженим погоном од 63-125А ком. 1,00 

k. главни прекидач са продуженим погоном од 160-250А ком. 1,00 

75.  

l. FID склопке 25/05А до 63,05А ком. 1,00 
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m. FID склопке 25/0,03А до 63/0.03А ком. 1,00 

n. аутоматски осигурач 1P од 6-25А ком. 1,00 

o. аутоматски осигурач 1P од 32-63А ком. 1,00 

p. аутоматски осигурач 3P од 6-25А ком. 1,00 

q. аутоматски осигурач 3P од 32-63А ком. 1,00 

r. топљиви осигурач ЕZ од 6-25А ком. 1,00 

s. топљиви осигурач ЕZ од 35-63А ком. 1,00 

t. NVO осигурач са постољем од 100-250А ком. 1,00 

u. NVO осигурач самоуметак од 100-250А ком. 1,00 

v. NVO осигурач са постољем од 63-100А ком. 1,00 

w. NVO осигурач самоуметак од 32-63А ком. 1,00 

x. контактор од 12-25А ком. 1,00 

y. трополни прекидач 1,0,2 од 25 до 63А  ком. 1,00 

z. напонска шпулна – окидач  ком. 1,00 

aa. контактор до 12А ком. 1,00 

bb. контактор од 12-25А ком. 1,00 

cc. контактор од 25 - 40А ком. 1,00 

dd. контактор од 40 – 65А ком. 1,00 

ee. биметал до 12А ком. 1,00 

ff. биметал од 12-25А ком. 1,00 

gg. биметал од 25-65А ком. 1,00 

hh. тастери свих типова и напона ком. 1,00 

ii. тастер „све стоп” ком. 1,00 

jj. сигналне сијалице свих боја и напона ком. 1,00 

kk. редне стезаљке 2,5 до 4 mm 2 ком. 1,00 

ll. редне стезаљке 4 до 16 mm 2 ком. 1,00 

mm. клеме 6-16 mm 2 ком. 1,00 

nn. редне стезаљке 25 до 35 mm 2 ком. 1,00 

oo. гребенасти прекидач до 20А 1P 0-1 ком. 1,00 

pp. помоћни реле 24 – 230 V ком. 1,00 

qq. временски реле  ком. 1,00 

rr. степенишни аутомат ком. 1,00 

ss. тајмери аналогни са back up-om комплет 1,00 

76.  
Испорука и уградња KPK металног или пластичног ормана са 3 
комада NVO осигурача до 250А. Обрачун комплет. комплет 1,00 

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

Испорука и постављање изолационог материјала у pvc кутијама 
у зиду од опеке. Обрачун по комаду.   

a. прекидачи обични микро 10А, 250V ком. 1,00 

b. прекидачи наизменични микро 10A, 250V ком. 1,00 

c. сериjски микро прекидачи 10A, 250V ком. 1,00 
d. прегибни прекидач кип са сигналном сијалицом 16A, 

250V ком. 1,00 

77.  

e. тастер за звоно ком. 1,00 
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f. тастер за светло са сигналном сијалицом ком. 1,00 
g. прикључница са заштитним контактом микро 10/16A, 

250V ком. 1,00 

h. прикључница са заштитним контактом микро 10/16A, 
250V двострука ком. 1,00 

i. прикључница трофазна 16A, 380V ком. 1,00 

j. сирена 230V ком. 1,00 
Испорука и постављање инсталационог материјала на зид од 
опеке и бетона и повезивање. све прекидаче поставити на 
висини од 1,5 м од пода а прикључнице на 0,5 од пода .за 
технолошке прикључнице висину монтаже ускладити према 
условима из технолошког захтева произвођача. Обрачун по 
комаду.   

 прекидачи обични 10A, 250V OG ком. 1,00 

 прекидачи наизменични 10A, 250V OG ком. 1,00 

 унакрсни прекидачи 10A, 250V OG ком. 1,00 

 прикључница са заштитним контактом 16A, 250V OG ком. 1,00 

 прекидач серијски OG ком. 1,00 

 прикључница са заштитним контактом 16A, 380V OG ком. 1,00 

78.  

 разводна кутија OG са 4-6 увода ком. 1,00 

79.  

Испоручити и поставити на место назначено пројектом а 
испред улаза у купатило коплетну индикаторску гарнитуру. са 
три кип прекидача и са три сигналне сијалице. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

80.  
На местима назначеним пројектом поставити прикључак за веш 
машину . прикључак се поставља на висини од 1,6 м од пода на 
зиду у купатилу. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

81.  
Повезивање електричног броила и монофазних технолошких 
прикључака. Обрачун по комаду. ком. 1,00 
Испорука и уградња модуларних дозни за у зид. . Обрачун по 
комаду.   

a. дозна за 1 и 2 модула ком. 1,00 

b. дозна за 3 модула ком. 1,00 

c. дозна за 4 модула ком. 1,00 

d. дозна за 5 модула ком. 1,00 

82.  

e. дозна за 7 модула ком. 1,00 

Носач механизма. Обрачун по комаду.   
a. носач за 1 и 2 модула ком. 1,00 

b. носач за 3 модула ком. 1,00 

c. носач за 4 модула ком. 1,00 

d. носач за 5 модула ком. 1,00 

83.  

e. носач за 7 модула ком. 1,00 

Маска. . Обрачун по комаду.    
a. маска за 1 и 2 модула ком. 1,00 

b. маска за 3 модула ком. 1,00 

c. маска за 4 модула ком. 1,00 

d. маска за 5 модула ком. 1,00 

84.  

e. маска за 7 модула ком. 1,00 

85.  Утичница модуларна 250V 16A. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

86.  Утичница за TV модуларна. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

87.  Утичница за TV обична . Обрачун по комаду. ком. 1,00 

88.  Прекидач обичан модуларни 10A. Обрачун по комаду. ком. 1,00 
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89.  Прекидач обични серијски модуларни 10A. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

90.  Прекидач наизменични модуларни 10A. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

91.  Прекидач за бојлер модуларни 16A. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

92.  Слепа маска за један модул. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

93.  
Patch panel 24 порта Cat.6а непопуњен са са монтажом, (не 
подразумева конектовања каблова на конектор) . Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

94.  
Patch panel 24 порта Cat.6а непопуњен shielded са монтажом, 
(не подразумева конектовања каблова на конектор) . Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

95.  
Voice patch panel (Panel ISDN, Tel) 19", са 50 RJ45 модула, 
висине 1HU. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

96.  Patch guide, висине 1HU. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

97.  
Испорука и полагање каблова UTP  Cat6 произвођача Schrack, 
Belden, Brendrex или одговарајући истог или бољег квалитета. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

98.  
Connection module cat.6a RJ45 са уградњом у Patch panel или 
утичницу, подразумева и конектовање кабла. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

99.  
Connection module cat.6a RJ45 shielded са уградњом у Patch 
panel или утичницу, подразумева и конектовање кабла. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

100.  
Утичница, Cat.6a, комплет 1 порт са уградњом. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

101.  
Утичница, Cat.6a, комплет 1 порт shielded са уградњом. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

102.  
Утичница, Cat.6a, комплет 2 порта са уградњом. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

103.  
Утичница, Cat.6a, комплет 2 порта схиелдед са уградњом. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

104.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 1 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

105.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 2 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

106.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 3 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

107.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 5 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

108.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 7 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

109.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 10 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

110.  
Обележавање каблова, прикључака UTP и FO на оба краја. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

111.  
Тестирање LAN мреже по линији са инструментом за мерење 
Cat.6а. Обрачун комплет. комплет 1,00 

112.  
Испорука, монтажа и подешавање switch уређаја 8x10/100/1000, 
типа HP 1620-8G или одговарајући истог или бољег квалитета.  
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

113.  
Испорука, монтажа и подешавање switch уређаја 
24x10/100/1000, типа HP 1620-24G или одговарајући истог или 
бољег квалитета. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

114.  

Испорука, монтажа и подешавање switch уређаја управљиви L2, 
24x10/100 + 2x10/100/1000 + 2xSFP порта, типа HP 2530-24 
J9782А или одговарајући истог или бољег квалитета. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

115.  
Испорука и монтажа са подешавањем MINIGBIC, SFP 1000SX 
LC мм 850нм 550м, типа QSFPSX Schrack, (зa switch HP 2530-
24 J9782A) или одговарајући истог или бољег квалитета. ком. 1,00 
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Обрачун по комаду. 

116.  

Испорука и монтажа са подешавањем бежични firewall dual 
band 2.4 & 5GHz ruter, 1 x GigaWAN + 4 x GigaLAN 
100/1000Mb/s + 2 x USB (multi-function), 802.11ac, IP контрола 
брзине, WDS, 6 антена, типа TP-Link AC1750 Archer C7 
1.75Gbps или одговарајући истог или бољег квалитета. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

117.  

Испорука, монтажа и повезивање Gigabit Load Balance FireWall 
Ruter - 1 x WAN + 1 x LAN / hardware DMZ + 3 x WAN/LAN, 
intelligent load balance, bandwidth control, напредне сигурносне 
функције, 4KV пренапонска заштита, типа TP-Link TL-ER5120 
или одговарајући истог или бољег квалитета. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

118.  
Испорука и монтажа медија конвертор 1000 
BaseTX/1000BaseFX , типа MC200CM TP-Link или 
одговарајући истог или бољег квалитета. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

119.  
Испорука и полагање FO кабел MM 4 влакнa OM2, типа 
HSEAIBH045 Schrack или одговарајући истог или бољег 
квалитета. Обрачун по m1. m1 1,00 

120.  
Испорука и монтажа FO Patch kabl, duplex, LC/SC, 50/125nm, 
2m, OM2, типа HLP25LC02F Schrack или одговарајући истог 
или бољег квалитета. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

121.  
FO patch panel зa 4 MM FO влакна комплет са оптичком 
кутијом, pigtailovima и ситним материјалом, у постојећи rack у 
ИТ просторијама. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

122.  Сплајсовање MM FO влакна на pigtail. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

123.  Мерење-сертификација FO линкова. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

124.  

Испорука, повезивање и пуштање у рад UPS уређаја Line 
Interactive UPS сa AVR регулацијом 600VA/360W, типа Eaton 
Ellipse MAX 600 USBS DIN tower/rack или одговарајући истог 
или бољег квалитета. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

125.  

Испорука, повезивање и пуштање у рад UPS уређаја On-line 
double-conversion UPS 6000VA/4200W са батеријским 
кабинетом 20 x 12V/7.2Ah, типа Eaton E Series DX 6000HXL 
Long Backup Time (EDX6000HXL) или одговарајући истог или 
бољег квалитета. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

126.  
Подни алуминијски канал 105x65мм са поклопцем или сл. са 
уградњом. Обрачун по m1. m1 1,00 

127.  
Елоксажа - алуминијског канала 105x65 мм са поклопцем или 
сл у жељену металик боју. Обрачун по m1. m1 1,00 

128.  
Кабловски регал димензија 150x50мм, за полагање UTP/FO 
каблова, у дуплим таваницама ходника и просторија, комплет. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

129.  
Кабловски регал димензија 300x50мм, за полагање UTP/FO 
каблова, у дуплим таваницама ходника и просторија, комплет. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

130.  
Парапетни систем DLP, пластични канал 80x35 са поклопцем 
мм или сл. са уградњом. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

131.  
Парапетни систем DLP, пластични канал 105x35 са поклопцем 
мм или сл. са уградњом. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

132.  
Парапетни систем DLP, пластични канал 105x50 са поклопцем 
мм или сл. са уградњом. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

133.  
Парапетни систем DLP, пластицни канал 150x50 са поклопцем 
мм или сл. са уградњом. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

134.  PVC канал 30x20mm или сл. . Обрачун по комаду. ком. 1,00 
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135.  
Подне PVC каналице (полукрузне), 2 секције, са поклопцем. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

136.  
Подне PVC каналице (полукрузне), 4 секције, са поклопцем. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

137.  
Мини стуб са 4 преградна дела , висина 0.70. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

138.  Мини стуб додатни прибор. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

139.  
Комплет обујмица са завртњем и монтажним прибором за 
назидно вођење каблова (OG инсталација). Обрачун комплет. комплет 1,00 

140.  
Испорука и полагање каблова halogen free JH(St)H 2x2x0,6. 
Обрачун по m1.  m1 1,00 

141.  
Испорука и полагање каблова halogen free JH(St)H 10x2x0,6. 
Обрачун по m1.  m1 1,00 

142.  
Испорука и полагање каблова halogen free JH(St)H 50x2x0,6. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

ОРМАНИ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

143.  
Испорука и монтажа зидног мрежног ормана 9U, троделни са 
вентилаторима и PDU,  дименизије 600x478x573mm.  Oбрачун 
по комаду. ком. 1,00 

144.  
Испорука и монтажа зидног мрежног ормана 15U, троделни са 
вентилаторима и PDU, дименизије 600x746x573mm. Oбрачун 
по комаду. ком. 1,00 

145.  
Испорука и монтажа стајаћег  мрежног ормана 24U, са 
вентилаторима и PDU, димензије 600x600mm. Oбрачун по 
комаду. ком. 1,00 

146.  
Испорука и монтажа стајаћег  мрежног ормана 42U, са 
вентилаторима и PDUдимензије 600x800mm. Oбрачун по 
комаду. ком. 1,00 

147.  
Испорука и постављање вертикалног кабловског канала са 
поклопцем, 38U, 1800mm висине за Rittal орман. Oбрачун по 
комаду. ком. 1,00 

148.  
Испорука и постављање вертикалног кабловског канала 42U, 
2000 mm висине за Rittal орман. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

СВЕТИЉКЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

149.  
Испорука и монтажа светиљке са изводом на таваници са куком 
за вешање лустера са лустер клемама. Сијалица са грлом E 27 и 
бистром сијалицом 60W. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

150.  

Испорука и уградња сијалице инкадесцентна плафонска 
светиљка са метаслном базном конструкцијом са 2 порцеланска 
грла E 27 са заштитним стаклом и са две бистре сијалице од 75 
W у степену заштите IP 20 типа 5627 произвођач ,,Нитраˮ или 
одговарајући истог или бољег квалитета. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

151.  

Испорука и монтажа светиљке, инкадесцентна плафонска 
светиљка са металном базном констеукцијом са 2 порцеланска 
грла E 27 , са заштитним стаклом и бистром сијалицом од 60 W 
у степену заштите IP 20 типа 5627 проивођача ,,Нитраˮ или 
одговарајући истог или бољег квалитета. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 
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152.  
Испорука и монтажа светиљке, уградна флуросцентна FSH 
4x18 W са сјајним v растером, комплет са изворима светлости и 
стартерима. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

153.  
Испорука и монтажа светиљке, уградна флуросцентна FSH 
2x36 W са сјајним v растером, комплет са изворима светлости и 
стартерима. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

154.  

Испорука и монтажа светиљке, зидна декоративна за терасе са 
металном базном конструкцијом са порцеланским грлом E 27 са 
заштитним стаклом и бистром сијалицом од 60 W и степену 
заштите IP 44. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

155.  

Испорука и монтажа светиљке, инкадесцентна коса светиљка са 
белим опалним стаклом заштићена од влаге и прашине са 
порцеланским грлом E 27 и бистром сијалицом од 60 W и 
степену заштите IP 44 типа бродска. Светиљка се монтира у 
купатилу. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

156.  

Испорука и монтажа светиљке, инкадесцентна светиљка за 
спољну монтажу са провидним и заштитном мрежом и са 
бистром сијалицом 100-150W у степену заштите IP 44 типа 
бродска  
светиљка се монтира у подрумским просторијама. Oбрачун по 
комаду. ком 1,00 

157.  
Испорука и монтажа светиљке, равна купатилска ,порцеланска 
са опал куглом и навојном сијалицом од 60W , степена заштите 
IP 44. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

158.  

Испорука и монтажа светиљке, флуросцентна надградна 
светиљка са 4 x18W , електронским предспојним справама, 
спојним параположним растером и у степену заштите IP 20. 
Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

159.  
Испорука и монтажа светиљке, флуросцентна надградна 
светиљка са бистром капом дифузном и две цеви од 36 W и 
степену заштите IP 55. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

Набавка и уградња флуо цеви снаге. Oбрачун по комаду. 
  

a. 36 W ком. 1,00 
160.  

b. 18 W ком. 1,00 

ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРОУДАРА 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

161.  
Испорука и монтажа зидног мрежног ормана 9U, троделни са 
вентилаторима и PDU,  дименизије 600x478x573mm.  Oбрачун 
по комаду. ком. 1,00 
Набавка и уградња стартера за флуо цеви снаге. Oбрачун по 
комаду.   

a. S-10 ком. 1,00 
162.  

b. S-10 ком. 1,00 

Набавка и уградња пригушнице . Oбрачун по комаду. 
  

a. снаге 20w ком. 1,00 
163.  

b. снаге 40w ком. 1,00 

164.  

Испорука свог потребног материјала и израда спојних водова 
од уземљивача до сабирница за изједначење потенцијала. 
Инсталацију урадити по зиду испод малтера траком FeZn 25 x4 
mm. Обрачун по m1. m1 1,00 

165.  
Испорука свог потребног материјала и израда сабирнице за 
изједначавање потенцијала сип . сабирница је израђена од траке 
FeZn 50 x5 mm дужине 500 mm са највише 10 прикључних ком. 1,00 
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места. Oбрачун по комаду. 

166.  

Испорука свог потребног материјала и израда свих спојева са 
сабирницом за изједначавање потенцијала . проводник се 
полаже од сип-а до водовода, канализације грејања и разводних 
ормана кабл PPOO-Y 1 x 16 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

167.  

Испорука свог потребног материјала и израда свих спојева са 
сабирницом за изједначавање потенцијала . проводник се 
полаже од SIP-а до водовода, канализације грејања и разводних 
ормана кабл P/FJ 1 x 10 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

168.  
Испорука траке FeZn 25 x 4 mm и израда обујмице за водоводне 
цеви као и премоштење водомера бакарном плетеницом 
пресека 25 mm2. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

169.  
Испорука свог потребног материјала и повезивање телефонске 
концентрације са шином за изједначавање потенцијала каблом 
PPOO-Y 1 x 16 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

170.  

Испоручити и на место означено на цртежу на 30 cm од пода у 
зиду мокрог чвора уградити кутију за изједначавање 
потенцијала пс. кутија је снабдевена пластичним поклопцем и 
опремљена је са прикључним стежаљкама за проводник до 35 
mm2 и 6 прикључних места за прикључак водова до 6 mm2. 
Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

171.  

Проводник P/FJ 4 mm2 испод малтера у зиду и у поду извести 
од кутије пс изводе за повезивање металних делова у мокром 
чвору који нису саставни делови електричних уређаја и то 
посебно -за одводну цев умиваоника -за канализациону цев -за 
водоводну цев -за каду просечне дужине 4 m спајање на 
цевовод се врши помоћу шелне укупан број извода по једној 
кутији 5 проводник P/FJ 4 mm2 20 m. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

172.  

Испоручити и од заштитне сабирнице у разводном орману до 
кутије PS у мокром чвору положити проводник P/FJ mm2 у зиду 
од опеке просечна дужина проводника P/FJ 6 mm2 по једној 
кутији је 12 м. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

173.  

Испорука свог потребног материјала и израда галванских 
спојева на кабловским регалима . галванску инсталацију 
урадити проводником P/FJ 1 x 4 mm2 дужине 10 m. Обрачун по 
m1. m1 1,00 

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

174.  
Испорука и монтажа зидног мрежног ормана 9U, троделни са 
вентилаторима и PDU,  дименизије 600x478x573mm.  Oбрачун 
по комаду. ком. 1,00 

175.  
Испорука свог потребног материјала и израда темељног 
уземљивача од траке FeZn 25 x 4 mm. Обрачун по m1. m1 1,00 

176.  
Испорука свог потребног материјала и израда спојних 
громобранских водова поцинкованом траком FeYn 20 x3 мм . 
траку поставити уливањем у бетонске стубове. Обрачун по m1. m1 1,00 

177.  

Испорука свог потребног материјала и уградња укрсних комада 
ук постављених на свим местима међусобног спајања траке у 
темељу. По изради спојева сва места премазати средством 
против корозије. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

178.  

Испорука свог потребног материјала и постављање на 
фасадном зиду на местима означеним цртежом, лимене кутије 
за мерни спој и израда мерно раставног споја на висини од 1,75 
m од нивоа пода односно тротоара. Обрачун по комаду. ком. 1,00 
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179.  
Испорука материјала и израда земног уводника за спајање 
вертикалних одвода са уземљивача од траке FeZn 25 x 4 mm 
просечна дужина земног уводника 8 m. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

180.  
Испорука свог потребног материјала и монтажа обујмица за 
вертикални олук. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

181.  
Извршити испоруку и полагање траке FeZn 25 x 4 mm дужине 
10 m и повезивање вођица лифтова са темељним уземљивачем 
заваривањем. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

182.  
Испорука и монтажа зидног мрежног ормана 9U, троделни са 
вентилаторима и PDU,  дименизије 600x478x573mm.  Oбрачун 
по комаду. ком. 1,00 

183.  

Испорука и полагање Halogen Free напојног кабла NHXHX 
3x1.5 кроз Halogen Free бужир цеви, Halogen Free каналице или 
на Halogen Free обујмице за напајање централе за детекцију и 
дојаву пожара. Обрачун по m1. m1 1,00 

184.  

Испорука и полагање Halogen Freeе енергетског кабла 1x16мм2 
кроз Halogen Free бужир цеви, Halogen Free каналице или на 
Halogen Free обујмице за уземљење централе за детекцију и 
дојаву пожара. Обрачун по m1. m1 1,00 

185.  
Испорука и полагање Halogen Free обујмица за полагање 
каблова. Обрачун по m1. m1 1,00 

186.  
Испорука и монтажа Halogen Free бужир црева Ø 11 за 
полагање каблова у спуштеном плафону или у зид-таваницу 
испод малтера. Обрачун по m1. m1 1,00 

187.  
Испорука и монтажа Halogen Free бужир црева Ø 16 за 
полагање каблова у спуштеном плафону или у зид-таваницу 
испод малтера. Обрачун по m1. m1 1,00 

188.  
Испорука и монтажа Halogen Free бужир црева Ø 23 за 
полагање каблова у спуштеном плафону или у зид-таваницу 
испод малтера. Обрачун по m1. m1 1,00 

189.  
Испорука и монтажа Halogen Free бужир црева Ø 29 за 
полагање каблова у спуштеном плафону или у зид-таваницу 
испод малтера. Обрачун по m1. m1 1,00 

190.  
Испорука и монтажа Halogen Free каналица димензија 16x16 за 
полагање каблова. Обрачун по m1. m1 1,00 

191.  
Испорука и монтажа Halogen Free каналица димензија 25x25 за 
полагање каблова. Обрачун по m1. m1 1,00 

192.  
Испорука и монтажа Halogen Free каналица димензија 40x40 за 
полагање каблова. Обрачун по m1. m1 1,00 

193.  
Испорука и затезање пластифицирана сајла Ø 4mm. Обрачун по 
m1. m1 1,00 

194.  
Испорука и монтажа затега за самоносиви кабел. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

195.  
Испорука и полагање пластифицирано сапа црево Ø 13mm. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

196.  
Израда ватроотпорне заштите каблова ПП дојаве који пролазе 
из једног сектора у други. Обрачун по kg. kg 1,00 

РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦА 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 
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1. 2. 3. 4. 

197.  

Ревизија трафостанице 20/0,4 kV,   630 kVA са следећим 
радовима: 

- преглед трансформатора снаге са притезањем завртњева; 
- контрола трансформатора са испитивањем бухолц релеа; 
- вађење узорка трансформаторског уља за испитивање 

пробојности; 
- мерење отпора заштитног и радног уземљења; 
- чишћење изолатора трансформатора и прекидача; 
- преглед свих спојних места на прекидачима и растављачима;
- чишћење целокупног постројења и опреме; 
- испитивање функционалности опреме у трафостаници; 
- подмазивање контактних места прекидача и растављача; 
- преглед стабилности свих уређаја и опреме; 
- преглед спојева на доводима, одводима и трансформатору; 
- издавање извештаја о урађеној ревизији, пробојности уља и 

мерења отпора уземљења. 
- припремно завршни радови комплет 1,00 

198.  Доливање новог трансформаторског уља током ревизије 
l 1,00 

 

4.  ПАРКЕТАРСКЕ И СТОЛАРСКЕ УСЛУГЕ 

ПАРКЕТАРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1.  2.  3.  4.  

1. 

Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије, преко 
намештаја, ради заштите. Сва евентуална прљања или 
оштећења намештаја падају на терет извођача. Обрачун по 
паушално. паушално 1,00 

2. 
Изношење постојећег намештаја из простора. Намештај 
депоновати у оквиру објекта. Обрачун паушално. паушално 1,00 

3. 

Демонтажа прага врата. Праг демонтирати и очистити за 
поновну употребу или утоварити у камион и одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km.. Обрачун 
по комаду прага. ком. 1,00 

4. 

Пажљива демонтажа постојећег паркета на местима где се 
паркет одвојио од подлоге. Постојећи лепак састругати до 
подлоге. Демонтирани паркет одложити за поновну употребу. 
Обрачун по m2. m2 1,00 

5. 

Демонтажа оштећеног паркета и лајсни, стругање лепка до 
подлоге. Шут прикупити изнети, утоварити на камион и 
одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km.. 
Обрачун по m2. m2 1,00 

6. 

Изравнавање постојеће рапаве подлоге. Подлогу добро 
очистити и нанети масу за изравнање; да чврсто и трајно веже 
за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на 
притисак. Обрачун по m2. m2 1,00 

7. 
Набавка, постављање, стругање и лакирање  паркета преко 
бетонске подлоге. Поставити паркет 1 класе, дебљине 22 mm, 
у слогу по избору пројектанта, а преко претходно очишћене 
подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Винфлеx масе, 
што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске 
подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по 
целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашчица 
морају бити затворене. Између паркета и зида оставити 
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дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове 
лајсне 1 класе и на сваких 80 cm причврстити Их за зид. 
Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са 
три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. 
Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина 
буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. 
Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге 
паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу 
прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. 
После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмиргиом, 
опајати под и лакирати дмги пут. Потпуно осушени други слој 
лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. 
Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена 
лаком. Обрачун по m² пода. 

a. Храстов.                       m² 1,00 

b. Буков.    m² 1,00 

Израда и постављање  прагова, лепљењем. Дрво за прагове 
  

a. Храстов.                       m² 1,00 
8. 

b. Буков.    m² 1,00 
Израда и постављање  лајсни, на саставу пода и зидова. 
Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавања геровари. 
Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на 
размаку од 80 cm. Обрачун по мл лајсни.   

a. Храстове лајсне .                       m² 1,00 

9. 

b. Букове лајсне.    m² 1,00 
Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати 
машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи 
финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да 
остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или 
других трагова. Обрусити све лајсне. Обрачун по m² остругане 
површине.                                               

a. Постојећег паркета m² 1,00 

10. 

b. Новог паркета m² 1,00 
Лакирање паркета  лаком по избору пројектанта. Паркет 
лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом 
фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, 
опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет 
китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати 
други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, 
опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити 
рацуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м² 
лакиране површине.   

a. Постојећег паркета m² 1,00 

11. 

b. Новог паркета m² 1,00 

12. 

Крпљење пода од паркета на месту срушеног зида/нових 
врата. Набавити и поставити паркет по узору на постојеци. 
Пре постављања паркета подлогу очистити и припремити. 
Водити рачуна да састави постојећег и новоуграђеног паркета 
буду што мањи и да су спојнице измеду суседних дашчица 
паркета затворене. Обрачун по m2. m2 1,00 

13. 
Набавка и постављање подне облоге ламинат, по избору 
Наручиоца. Ламинатна подна облога поставља се као 
пливајући под. Ламинат мора да буде јак, траиан и 
високопресован. а носач плоча високе густине, HDF, ивице 
импрегниране. Подну облогу унети распаковати. и оставити 24 
часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Лепак мора 
бити квалитетан и стабилан. Преко припремљене подлоге 
поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе 
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спојнице ширине 10 mm. Лепак нанети равномерно на целу 
ширину фалца. Подну облогу пажљиво поставити и саставити. 
са потпуно затвореним спојницама. Обрисати лепак. Поред 
зидова поставити лајсне и на сваких 80 cm лајсне причврстити 
за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m² пода. 

a. Класа 33, д=11 mm, за најтежа оптерећење.  m² 1,00 

b. Класа 32, д=9,5 mm, за тешка оптерећења.  m² 1,00 

14. 
Постављање ламинат лајсне у дезену ламината по обиму 
просторије лајсне и на сваких 80 cm  лајсне причврстити за 
зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m'. 

m1 
 

СТОЛАРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1.  2.  3.  4.  

Пажљива демонтажа уграђеног плакара,  Демонтиране плакаре  
очистити и одложити за поновну употребу или утоварити у 
камион и одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену 
до 10 km.. Обрачун по комаду плакара.   

a. До 5,0 m² ком. 1,00 

15. 

b. Преко 5,0m² ком. 1,00 

Монтажа демонтираног плакара.Обрачун по комаду плакара. 
  

a. До 5,0 m² ком. 1,00 
16. 

b. Преко 5,0 m² ком. 1,00 

17. 

Израда и постављање  дрвеног рукохвата степенишне ограде 
Рукохват израдити од првокласне суве храстовине по 
упутству пројектанта.Саставе рукохвата геровати,шмирглати 
и лакирати два пута. Обрачун по m1 . m1 1,00 

18. 

Израда и постављање  зидне одбојне даске као заштите од 
удара од универ панела д=18mm, по упутству пројектанта у 
боји по захтеву Наручиоца. Даску кантовати ABS траком д=2 
mm у одговарајућој боји. Даску причврстити за зид 
типловима. Обрачун по m2. m2 1,00 
Израда и постављање   лајсни на зидовима . Лајсне израдити и 
профилисати по датим детаљима од првокласног и сувог  
дрвета. Обрачун по m1 лајсни.   

 Јелове лајсне.    m1 1,00 
19. 

 Храстове лајсне.   m1 1,00 

20. 

Израда и постављање зидних полица од универ плоча 
д=18mm у боји по захтеву Наручиоца. Полице израдити по 
упутству пројектанта. Полице кантовати АБС траком д=2 mm 
у одговарајућој боји и монтирати, са свим предрадњама и 
материјалом. Обрачун по м2. m2 1,00 

21. 

Израда и постављање зидних полица од универ плоча д=22 
mm у боји по захтеву Наручиоца. Полице израдити по 
упутству пројектанта. Полице кантовати АБС траком д=2 mm 
у одговарајућој боји и монтирати, са свим предрадњама  и 
материјалом. Обрачун по m2. m2 1,00 

22. 

Пажљива демонтажа плоче радног стола са металних ногара,  
Демонтиране плоче  очистити и одложити за поновну 
употребу или утоварити у камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km.. Обрачун по  комаду 
стола. ком. 1,00 

23. 
Израда и монтажа плоче радног стола од универ плоча у боји 
по захтеву Наручиоца д=18мм на постојеће металне ногаре. 
Уунивер  плоче кантовати АБС траком д=2 mm. Обрачун по  m2 1,00 
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m2. 

24. 

Пажљива демонтажа инокс судопере са намештаја од универ 
плоча. Судопере одложити за поновну употребу. 
Демонтиране плоче  очистити и одложити за поновну 
употребу  или утоварити у камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km.. Обрачун по  комаду 
стола. ком. 1,00 

25. 

Израда и монтажа судопере од универ плоча д=18mm у боји 
по захтеву Наручиоца. Корпус, врата и полице израдити од 
универ  плоче кантовати ABS траком д=2 mm у одговарајућој 
боји .  Монтирати демонтирану инокс судоперу и  завршно 
обрадити са свим предрадњама, поставити оков, шарке, 
бравице и остали ситан прибор све по избору Наручиоца 
укључени у цену. Обрачун по  m2. m2 1,00 

26. 

Израда и монтажа плочастог намештаја од универ плоча 
д=18mm. Корпус, врата и полице израдити од универ  плоча 
кантовати ABS траком д=2 mm у одговарајућој боји , а леђа 
плакара од оплемењеног лесонита, по упутству пројектанта у 
боји по захтеву Наручиоца.  Плочасти намештај завршно 
обрадити са свим предрадњама, поставити оков, шарке, 
бравице и остали силан прибор све по избору пројектанта 
укључени у цену. Обрачун по  m2. m2 1,00 
Израда и постављане унутрашњих обострано шперованих 
врата.  Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а 
рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити 
шпер плочом дебљине 4 mm, по шеми столарије и детаљима. 
Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. 
Поставити оков од елоксираног алуминијум, браву 
укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по 
избору Наручиоца. Врата заштитити безбојним премазом за 
импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.  Обрачун 
по комаду врата. 

  

 

a. Димензија 70x205 cm ком. 1,00 

b. Димензија 80x205 cm ком. 1,00 

27. 

c. Димензија 90x205 cm ком. 1,00 

Израда и постављање унутрашњих врата са надсветлом, од 
пуног дрвета, Врата израдити од првокласне и суве јеле и 
смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у 
ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од 
елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа. 
три усадне шарке по кнлу, по избору пројектанта. Надсветло 
застаклити равним провидним стаклом дебљине 4 mm. Врата 
заштитити безбојним премазом за импрегнацију.. Обрачун по 
комаду врата. 

  

 

a. Димензија 70x205+60 cm ком. 1,00 

b. Димензија 80x205+60 cm ком. 1,00 

28. 

c. Димензија 90x205+60 cm ком. 1,00 

Постојећа врата, прегледати и ампасовати. Фалц и ивице 
врата обрадити да.крило фино належе, дихтује и лако се 
затвара. По потреби подесити браву врата. Обрачун по 
комаду врата.   

 Димензија 70x205 cm ком. 1,00 

 Димензија 80x205 cm ком. 1,00 

29. 

 Димензија 90x205cm ком. 1,00 

30. 
Лепљење расушених дрвених столица. Обрачун по комаду 
столице. ком. 1,00 
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5. СТАКЛАРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1.  2.  3.  4.  

Набавка и постављање равног провидног стакла 1. класе, 
дебљине 3 mm. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића 
и оштећења. Стакло је мање за 2-3 nn од фалца, да не би 
пуцало. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. 
Обрачун по m² стакла. 

  

 

 Дебљине 3 mm m² 1,00 

 Дебљине 4/5 mm m² 1,00 

 Дебљине 5/6 mm m² 1,00 

 Дебљине 8 mm m² 1,00 

1. 

 Дебљине 10 мм. m² 1,00 
Замена равног провидног стакла 1 класе,  са скидањем 
постојећег стакла и чишћењем фалца од кита. Стакло мора 
бити равно, без таласа, мехурића и оштећења. Стакло је мање 
за 2-3mm од фалца, да не би пуцало. Стакло пнчврстити и 
заптити одговарајућим китом. Обрачун по m² стакла. 

  

 

a. Дебљине 3 mm m² 1,00 

b. Дебљине 4/5 mm m² 1,00 

c. Дебљине 5/6 mm m² 1,00 

d. Дебљине 8 mm m² 1,00 

2. 

e. Дебљине 10 mm m² 1,00 
Набавка и постављање термоизолационог стакла. Термо 
сендвич израдити од равног провидног стакла, без таласа, 
мехурића и оштећења. Термо стакло приликом изградње 
поставити на подметаче од нерђајућег материјала (олово. 
дрво, пластични материјаи). Китовати одговарајућим 
пластичним китом, метални оквир термо стакла не сме да се 
види. Обрачун по m² термо стакла. 

  

 

a. Дебљине 4+12+4 mm m² 1,00 

b. Дебљине 5+12+5 mm m² 1,00 

c. Дебљине 6+12+6 mm m² 1,00 

d. Дебљине 8+12+8 mm m² 1,00 

3. 

e. Дебљме. 10-12+10 mm m² 1,00 
Набавка и постављање термоизолационог стакла, дебљине 
4+12+4 mm. Термо сендвич израдити од безбојног, провидног 
FIot 1 STOPSOL стакла. Термо стакло приликом уградње 
поставити на подметаче од нерђајућег материјала (олово, 
дрво, пластични материјал). Китовати одговарајућим 
пластичним китом, метални оквир термо стакла не сме да се 
види. Обрачун по m² термо стакла. 

  

 

a. Дебљине 4+12+4 mm m² 1,00 

b. Дебљине 4+12+5 mm m² 1,00 

c. Дебљине 4+12+6 mm m² 1,00 

d. Дебљине 6+12+5 mm m² 1,00 

4. 

e. Дебљине 6+12+6 mm m² 1,00 

5. 

Набавка и постављање армираног стакла на прозорима, 
дебљине 6/7 mm. Стакло мора бити без мехурића и оштећења 
и мање за 2-3 mm од фалца да не би пуцало. Стакло 
причврстити и заптити одговарајућим китом. Обрачун по m² 
стакла. 
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a. На прозорима. m² 1,00 

b. На вратима. m² 1,00 

c. На огради. m² 1,00 

d. На надстрешници. m² 1,00 
Набавка и постављање огледала полукристал, дебљине 3mm, 
увозно. Огледала поставити по пројекту и детаљима. Обрачун 
по m² огледала. 

  
 

a. Дебљине 3mm.                                            m² 1,00 

b. Деблине 4 m.            m² 1,00 

c. Дебљине 5 m.          m² 1,00 

d. Дебљине 6 m.               m² 1,00 

e. Дебљине 8 mm.     m² 1,00 

6. 

f. Дебљине 10 mm.     m² 1,00 

7. 
Заливање фуга силиконом. Фуге пре заливања очистити, 
залити и по везивању силикона обрадити скалпелом или 
оштрим ножем. Обрачун по m1 заливених фуга. 

m1 
1,00 

8. 
 

Пескирање стакла по шеми и упутству пројектанта. Цена 
стакла и уградња плаћа се посебно. Обрачун по m² стакла. 

m² 
1,00 

9. Демонтажа врата од SECURIT стакла. Обрачун по комаду ком. 
1,00 

10. 
Набавка и постављање SECURIT стакла дебљине 4/5 mm. 
Обрачун по m² 

m² 
1,00 

11. 
Набавка и постављање сецурит стакла дебљине 10 mm. 
Обрачун по m² 

m² 
1,00 

12. 
Застакљивање памплеx стаклом дебљине 2x4mm. Обрачун по 
m² 

m² 
1,00 

13. 
Застакљивање стакленим призмама димензија 20x20x8 cm. 
Обрачун по m² 

m² 
1,00 

14. 
Матирање стакла по датом шаблону и упутству пројектанта. 
Обрачун по m². 

m² 
1,00 

 
6.  ОДРЖАВАЊЕ ОКОВА НА СТОЛАРИЈИ (PVC, АЛУМИНИЈУМ И МЕТАЛ), 
РОЛЕТНИ, ВЕНЕЦИЈАНЕРА, ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА И КОМАРНИКА 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

1.  2.  3.  4.  

1. 
Штеловање окова на PVC прозорима. Обрачун по комаду 
прозора. ком. 1,00 

2. Замена окова на PVC прозорима. Обрачун по комаду окова. 
ком. 1,00 

3. 
Штеловање окова на PVC терасним вратима. Обрачун по 
комаду врата. ком. 1,00 

4. 
Замена окова на PVC терасним вратима. Обрачун по комаду 
окова. ком. 1,00 

5. 
Штеловање окова на PVC улазним вратима. Обрачун по 
комаду врата. ком. 1,00 

6. 
Замена окова на PVC улазним вратима. Обрачун по комаду 
окова. ком. 1,00 

7. 
Штеловање окова на алуминијумским улазним вратима. 
Обрачун по комаду врата. ком. 1,00 

8. 
Замена окова на алуминијумским улазним вратима. Обрачун 
по комаду окова. ком. 1,00 

9. 
Замена дихтунга на PVC прозорима и терасним вратима. 
Обрачун по m1 замењеног дихтунга. m1 1,00 

10. 
Замена аутомата на PVC улазним вратима. Обрачун по 
комаду аутомата. ком. 1,00 
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11. 
Замена аутомата на алуминијумским улазним вратима. 
Обрачун по комаду аутомата. ком. 1,00 

12. Штеловање сигурносних врата. Обрачун по комаду врата. 
ком. 1,00 

13. Замена окова сигурносних врата. Обрачун по комаду окова. 
ком. 1,00 

14. Замена браве сигурносних врата. Обрачун по комаду браве. 
ком. 1,00 

15. Штеловање ролетни. Обрачун по комаду ролетни. 
ком. 1,00 

16. 
Демонтажа  ролетни. Ролетне пажљиво демонтирати да не 
дође до оштећења, очистити, сложити, упаковати за поновну 
употребу и монтирати. Обрачун по m² ролетни. m²  1,00 
Израда и монтажа еслингер ролетни, од PVC профилисаних, 
просторних ламела пуњених полиуретаном, по избору 
Наручиоца. Покретни рам, оквир ролетни урадити од „U” 
профила.. Ролетне опремити аутоматима са гуртном. Рам 
очистити, минизирати и обојити. Обрачун по m² површине 
отвора.   

 од PVC      m² 1,00 

17. 
 

 од алуминијума       m² 1,00 

18. 

Израда и монтажа венецијанер ролетни од алуминијумских 
површинских ламела, по избору Наручиоца. Ролетне 
опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање 
нагиба ламела. Обрачун по m² површине отвора.  m² 1,00 

19. 

Израда и монтажа роло ролетни-решетке. Врата израдити од 
висококвалитетне челичне жице пречника 8 mm. Величина 
окна решетке су 95x65 mm. Врата заштитити печеном 
пластифлкацијом. Решетку пластифицирати по избору 
пројектанта. Обрачун по m² роло ролетне-решетке.  m² 1,00 

20. 
Набавка и постављање тракастих завеса. Опремити 
механизмом за скупљање и подешавање. Обрачун по m² 
површине отвора.  m² 1,00 

21. 
Набавка и постављање фиксних комарника. Обрачун по m² 
површине отвора.  m² 1,00 

22. Израда алуминијумских ролетни за прозоре. Обрачун по m² 
m² 1,00 

23. Поправка тракастих завеса. Обрачун по m² 
m² 1,00 

24. Поправка венецијанера. Обрачун по m² 
m² 1,00 

25. 
Поправка ролетни са заменом аутомата, лагера и гуртни. 
Обрачун по m². m² 1,00 

26. 
Прање венецијанер ролетни. Постојеће венецијанер ролетне 
пажљиво скинути, опрати је поново поставити. Обрачун по m² 
ролетни. m² 1,00 

27. 

Прање тракастих завеса. Постојеће тракасте ролетне пажљиво 
скинути, опрати и поново поставити. Откинуте ланчиће и 
остали оштећен прибор заменити. Обрачун по m² тракастих 
завеса. m² 1,00 

28. Замена квака на PVC прозорима. Обрачун по комаду. 
ком. 1,00 

29. 
Поправка и силиконисање угаоне покривне лајсне. Обрачун 
по m² m² 1,00 

30. 
Заштита силиконисањем споља и изнутра. Обрачун по 
прозору. ком. 1,00 

 
Датум:                                          М.П.                      Потпис овлашћеног лица Понуђача:  

 
_____________                                                                 ______________________________ 
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Образац 11. 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 

1. ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ 

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1. 2. 3. 4. 5.  6.  

1. 

Монтажа и демонтажа помоћне цевасте скеле у објекту, за рад 
у просторијама. Скела мора бити изведена по свим БЗР 
прописима. Користи се за све време трајања радова и плаћа 
само једанпут. Обрачун по m² хоризонталне површине. m² 1,00 

  

2. 

Пажљива демонтажа уграђеног плакара до P=10 m²,  
Демонтиране плакаре изнети, утоварити на камион и одвести 
на депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. 
Обрачун по комаду плакара. ком. 1,00 

  

3. 
Монтажа демонтираног плакара до P=10 m².Обрачун по 
комаду плакара.  ком. 1,00 

  

4. 
Изношење постојећег намештаја, из простора који се 
адаптира. Обрачун по m² површине која се адаптира. m² 1,00 

  

5. 
Померање постојећег намештаја, из простора који се адаптира. 
Намештај по завршеним радовима вратити на првобитно 
место. Обрачун по m² површине просторије. m² 1,00 

  

Демонтажа прозора. Демонтиране прозоре утоварити на 
камион и одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену 
до 10 km. Обрачун по комаду прозора.   

  

 до 2.00m² ком. 1,00   
6. 

 до 2.00m² ком. 1,00   

7. 
Демонтажа металних решетки прозора. Демонтирану решерку 
прозора утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m² решетке. m² 1,00 

  

8. 
Монтажа демонтиране решетке прозора.Обрачун по m² 
решетке. m² 1,00 
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Демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана врата 
склопити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију 
где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду 
врата.   

  

a. до 2.00m² ком. 1,00   

9. 

b. до 2.00m² ком. 1,00   

Пажљива демонтажа врата, која се поново уграђују, пажљиво 
демонтирати водећи рачуна да се не оштете. Врата очистити и 
депоновати на покривену градилишну депонију Обрачун по 
комаду врата.   

  

a. до 2.00m² ком. 1,00   

10. 

b. до 2.00m² ком. 1,00   

Монажа демонтираних врата заједно са штоком. Обрачун по 
комаду врата.   

  

a. до 2.00m² ком. 1,00   11. 

b. до 2.00m² ком. 1,00   

12. Скидање графита методом високог притиска m² 1,00   

 
ЗИДАРСКЕ УСЛУГЕ 

 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

13. 
Обијање epoxy монолитног под-a. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m² обијене површине. m² 1,00 

  

14. 

Израда epoxy монолитног под-а. Монолитни саморазливајући 
под на бази епокси смоле. Употребити на подним 
површинама где је потребна велика физички-хемијска и 
механичка отпорност, као и заводјење строгих естетских 
захтева. Ова врста пода задовољава HACCP станрада. Под се 
уграђује у восокосјајној варијанти антистатик или 
противклизној варијанти. Под израдити у дебљини од 2,5mm. 
Обрачун по m² израђеног пода m² 1,00 

  

15. 

Обијање малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и 
кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm. Површине опека 
очистити челичним четкама, опрати зидове водом.  Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на m² 1,00 
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депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун 
по m² зидова, отвори се одбијају. 

16. 

Обијање малтера са плафона. Обити  матер, шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m² плафона, 
отвори се одбијају. m² 1,00 

  

Скидање спуштеног плафона од гипс картонских плоча са 
конструкцијом. Издвојити употребљив материјал и сложити. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун 
по m² плафона.   

  

 гипс картонске плоче m² 1,00   

17. 

 плафон типа „Амстронг” m² 1,00   

Пажљива демонтажа кровног покривача. Елементе пажљиво 
демонтирати, спустити, очистити и сложити за поновну 
употребу. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. 
Обрачун по m² косе површине.   

  

 од тегуле m² 1,00   

 од црепа m² 1,00   

 од салонитке m² 1,00   

18. 

 од лима m² 1,00   

Монтажа демонтираног кровног покривача. Обрачун по m². 
  

  

a. од теголе m² 1,00   

b. од црепа m² 1,00   

c. од салонитке m² 1,00   

19. 

d. од лима m² 1,00   

Монтажа новог кровног покривача. У цену улази и набавка 
кровног покривача. Обрачун по m²   

  

a. од теголе m² 1,00   

b. од црепа m² 1,00   

c. од салонитке m² 1,00   

20. 

d. од лима. m² 1,00   

21. 

Ископ земље за коловоз дебљине 20 cm. Ископ извести према 
пројекту. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 
Ископану земљу превести колицима,  насути и нивелисати 
терен или утоварити на камион и одвести на депонију где m3 1,00 
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Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m3 ископане 
земље  

22. 

Набавка и насипање туцаника. Насипање извести према 
пројекту. Преко испланираног терена насути и разастрети 
туцаник предвиђене гранулације у слојевима и извршити 
набијање моторним ваљком уз потребно квашење. Обрачун по 
m3 набијеног туцаника. m3 1,00 

  

Рушење зидова од опеке. Рушење зидова извести заједно са 
серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку 
очистити и сложити на градилишну депонију. Шут 
прикупити. изнети, утоварити на камион, одвести на депонију 
где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m² зида, 
отвори се одбијају.  1,00 

  

 дебљине 7 cm m² 1,00   

 дебљине 10 cm m² 1,00   

 дебљине 12 cm                                             m² 1,00   

 дебљине 15 cm m² 1,00   

23. 

 дебљине 25 cm m² 1,00   

24. 

Пробијање преградног зида од опеке за израду отвора врата. 
Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. 
Шут прикупити, изнети , утоварти на камион и одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. У цену 
улази и подупирање. Обрачун по m² зида. m² 1,00 

  

25. 

Зидање зидова, d=25cm и више, пуном опеком у продужном 
малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. 
Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до 
дубине 2 cm. Обрачун по m3 зида, отвори се одбијају. m3 1,00 

  

Зидање преградних зидова  пуном опеком у продужном 
малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са 
осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању 
спојнице очистити. Обрачун по m² зида, отвори се одбијају.   

  

a. дебљине 6,5 cm m2 1,00   

26. 

b. дебљине 12 cm m2 1,00   

27. 

Зидање  пуном  опеком прве класе у продужном малтеру 
размере 1:1:6. За зидање користити целе опеке и половине 
равно одсечених ивица. Спојнице извести користећи 
червртасту или кружну гвоздену шипку пресека који одговара 
дебљини спојница. Слог мора бити правилиан. Приликом 
зидања водити рачуна да не доде до цурења малтера. 
Спојнице обрадили цеменлним макером размере 1:2, по m3 1,00 
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упутству пројектанта. У цену улази фуговање.  У цену улази 
помоћна скела. Обрачун по m3  

28. 

Израда цементне кошуљице дебљине 4cm, као подлоге за под. 
Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и 
опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним 
шљунком „јединицом”, размере 1:3 и неговати је док не 
очврсне. Обрачун по m² кошуљице. m² 1,00 

  

Израда подлоге од лако армираног бетона  марке MB 20. 
Подлогу армирати мрежастом арматуром, по статичком 
прорачуну и бетонирати. Гоњу површину бетонске подлоге 
изравнати, а бетон неговати. У цену улази и арматура. 
Обрачун по m² подлоге.   

  

a. дебљине 6 cm m² 1,00   

b. дебљине 8 cm. m² 1,00   

c. дебљине 10 cm m² 1,00   

29. 

d. дебљине 12 cm m² 1,00   

30. 

Малтерисање кречним малтером у два слоја. Пре малтерисања 
површине очистити и испрскати разређеним малтером. Први 
слој груни, радити кречним малтером размере 1:3 дебљине 
слоја до 2 cm од просејаног шљунка, „јединице” и креча. 
Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер 
нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања 
другог слоја. Други слој размере 1:3. справити са силним и 
чистим песком без примеса муља и органских материја. 
Пердашни уз квашење и глачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају биии равне, без прелома и 
таласа. а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и „прегоревања”. Обрачун по m² малтерисане 
површине. m² 1,00 

  

31. 

Малтерисање продужним малтером у два слоја, справљеним 
са гашеним кречом. Пре малтерисања површине очистити и 
испрскати млеком. Први слој грунд радити продужним 
малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка, 
„јединице” и гашеног креча, одлежалог најмање 30 дана. Креч 
растворили у води и процедити крозгусто сито, да не додје до 
„кокичења” и додати усуво припремљену мешавину цемента и 
песка. Малтер стално месати да се кречно млеко не издвоји. 
Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради 
бољег прихватања другог слоиа. Други слој справити са 
ситним и чистим песком. без примеса муља и органских 
материја. Пердашин уз квашење и глачање малим m² 1,00 
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пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да 
дође до брзог сушења и „прегоревања”. Обрачун по m² 
малтерисане површине. 
Малтерисање цементним малтером размере 1:4 у два слоја. 
Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким 
цементним млеком. Први слој  грунт радити  цементним 
малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка 
„јединице” и цемента. Малтер стално мешати да се цементно 
млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати 
ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4 
справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и 
органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим 
пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да 
не доде до брзог сушениа и „прегоревања”. Обрачун по m² 
малтерисане површине.   

  

 размере 1:4.                                        m² 1,00   

 размере 1:3.                                            m² 1,00   

 размере 1:2                                                m² 1,00   

32. 

 размере 1:1.     m² 1,00   

33. 

Малтерисање зидова, подлоге за лепљење плочица 
продужним малтером. Пре малтерисања зидне површине 
добро очистити и испрскати цементним млеком. Нанети слој 
малтера справљен са просејаним шљунком, „јединицом” и 
изравнати га. Омалтерисане површине морају бити равне 1 
рапаве. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m² 
малтерисане површине. m² 1,00 

  

Малтерисање зазиданих отвора продужним малтером у два 
слоја. Пре малтерисања зидне површине наквасити водом и 
испрскати цементним млеком, нанети слој малтера, справљен 
са просејаним шљунком, „јединицом”. На просушени први 
слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га 
испердашити уз квашење. Површине морају блти равне, без 
прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју 
бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m² 
малтерисане површине.   

  

 зазиданих отвора m² 1,00   

 шлицева m 1,00   

34. 

 крпљење шлицеве m 1,00   
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35. 

Израда армирано бетонских косих плоча и степеника марке 
бетона МВ30. Израдити оплату косих плоча и степеника и 
армирати по пројекту и статици. Бетон уградити и неговати по 
пропису. У цену улази оплата и подупирачи. Обрачун по m² 
бетона. m² 1,00 

  

Израда армирано бетонске септичке јаме. Израдити оплату и 
јаму армирати. Оставити отвор и урадити поклопац јаме. 
Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, арматура, пењалице и помоћна скела. Обрачун по m3 

зидова јаме.   

  

 МB 25 m3 1,00   

 МB 35 m3 1,00   

36. 

 МB 45 m3 1,00   

Разна бетонирања лако доступних површина уз коришћење 
потребне оплате. Обрачун по m3 уграђеног бетона.   

  

a. МB 25 m3 1,00   

b. МB 35 m3 1,00   
37. 

c. МB 45 m3 1,00   

38. 
Набавка и уградња даске d=2,4 cm за подашчавање крова са 
постављањем подлетве.Обрачун по m². m² 1,00 

  

Набавка и уградња OSB плоче за подашчавање крова са 
постављањем подлетве.Обрачун по m².   

  

a. d=1,5 cm m3 1,00   39. 

b. d=1,8 cm m3 1,00   

Набавка и уградња стаклене минералне вуне за 
термоизолацију крова.Обрачун по m².   

  

a. d=5 cm m3 1,00   40. 

b. d=10 cm m3 1,00   

Набавка и уградња камене минералне вуне за термоизолацију 
крова.Обрачун по m².   

  

a. d=5 cm m3 1,00   41. 

b. d=10 cm m3 1,00   

42. 
Набавка и уградња унутрашњих врата Крафт мастер са 
бравама, квакама и первајз лајснама.Обрачун по ком. ком. 1,00 

  

43. 
Набавка и уградња шперованих унутрашњих врата  са 
бравама,квакама и первајз лајснама.Обрачун по ком. ком. 1,00 

  

44. 
Израда нове хидроизолације равног крова по следећем опису: 

- чишћење радне површине m² 1,00 
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- обрада пликова и пукотина на старој хидроизолацији 
- основни хладни премаз Fimizol „S“ 
- постављање слоја висококвалитетне еластомерне 

битуменске траке 
са улошком од полиестерског филца типа Изолирка , 

ознаке квалитета Изоеласт Р-4, варен 100% за подлогу 

са глетовањем пре- 

клопа отвореним пламеном. 

- заштитни рефлектујући премаз сребрном бојом. 
Обрачун по m². 

45. 

Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације завареним 
битуменским тракама (кондор) дебљине 4mm са улошком од 
полиестерског филца, уз претходни премаз површина 
битулитом. Обрачун по m². m² 1,00 

  

46. 

Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације од 
високоеластичног премаза SikaLastic 1K или сличног. 
Позицијом је обухваћена обрада споја пода и зида холкер 
траком. Обрачун по m² m² 1,00 

  

47. 
Израда хидроизолације од PVC мембране дебљине 1.5mm 
преко претходно постављеног гео-текстила. Обрачун по m² m² 1,00 

  

 

КЕРАМИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

48. 
Померање постојећег инвентара (опреме, намештаја и сл.) из 
простора који се адаптира. Инвентар по завршеним радовима 
вратити на првобитно место. Обрачун паушално. паушално 1,00 

  

49. 

Обијање зидних керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m² обијене површине, 
отвори се одбијају. m² 1,00 

  

50. 

Обијање подних керамичких плочица. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km.Обрачун по m² обијене 
површине. m² 1,00 
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Постављање зидних керамичких плочица, на лепак. Плочице I 
класе, домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на 
фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене 
површине морају бити равне и вертикаине. Постављене 
плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка 
плочица. Обрачун по m² плочица.   

  

a. димензија 20*30 cm m² 1,00   

b. димензија 15*15 cm m² 1,00   

c. димензија 25*33 cm                                              m² 1,00   

d. димензија 25*40 cm         m² 1,00   

51. 

e. димензија 25*50 cm                                              m² 1,00   

Постављање подних керамичких плочица,  Плочице I класе 
лепити лепком за плочице, у слогу по захтеву Наручиоца. 
Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. 
Постављене плочице фуговати и под очистити. У цену улази и 
набавка плочица. Обрачун по m² пода.   

  

a. димензија 20*30 cm m² 1,00   

b. димензија 33*33 cm m² 1,00   

c. димензија 10*20 cm неклизајуће m² 1,00   

d. димензија 40*40 cm m² 1,00   

e. димензија 45*45 cm m² 1,00   

52. 

f. димензија 30*60 cm m² 1,00   

53. 

Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 
15cm. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити 
равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу 
очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m1 
сокле. m1 1,00 

  

Облагање степеница керамичким плочицама. Облагање 
извести плочицама I класе. домаће производње у цементном 
малтеру, по избору пројектанта. Подлогу претходно испрскати 
цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно 
добрусити. Обложене површине морају бити равне. 
Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и 
набавка плочица. Обрачун по m2 степеника.   

  

a. степеница m2 1,00   

b. газишта степеника m2 1,00   

54. 

c. чела степеника m2 1,00   
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55. 

Облагање сокле степеница керамичким плочицама, висине до 
15cm Облагање извести плочицама I класе, домаће 
производње у цементном малтеру. Подлогу претходно 
испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица 
ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне. 
Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену 
улази и набавка плочица. Обрачун по m1 сокле. m1 1,00 

  

Набавка и поплочавање бехатон плочама, димензија 16*20 cm.  
Плоче поставити у слоју цементног малтера размере 1:2, а 
спојнице фуговати. Обрачун по m² постављене површине.   

  

a. D=3cm  m² 1,00   
56. 

b. D=5cm m² 1,00   

57. 

Замена оштећених зидних плочица. Оштећене зидне плочице 
заменити истим по узору на постојеће. Постојеће оштећене 
плочице са малтером пажљиво извадити, да се додирине 
плочице не оштете, уградити нове и фуговати. Обрачун по 
комаду плоцице. ком. 1,00 

  

58. 

Замена оштећених керамичких подних и зидних плочица. 
Оштећене зидне плочице заменити истим по узору на 
постојеће. Постојеће оштећене плоцице са малером пажљиво 
извадити, да се додирне плочице не оштете, уградити нове и 
фуговати. 
Обрачун по комаду плочице.  ком. 1,00 

  

Постављање подне гранитне керамике. Гранитну керамику I 
класе поставити у цементном малтеру, у слогу по избору 
наручиоца. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. 
Полагање извести равно и керамику залити цементним 
млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити 
пиљевином. У цену улази и набавка керамике. Обрачун по m² 
пода.   

  

a. димензија 20*20 cm m² 1,00   

b. димензија 30*30 cm m² 1,00   

c. димензија 33*33 cm m² 1,00   

59. 

d. димензија 40*40 cm m² 1,00   

60. 

Постављање сокле од гранитне керамике, висине до 15 cm. 
Гранитну керамику поставити на лепак за плочице. Подлога 
мора бити равна и припремљена. Постављене плочице 
фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка керамике. 
Обрачун по m1 сокле. m1 1,00 
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Скидање подних терацо плоца, постављених у цементном 
малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске 
конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. 
Обрачун по m² пода.   

  

a. од терацо плоча m² 1,00   

61. 

b. од тераца m² 1,00   

62. 

Обијање тераца са сокле. По извршеном обијању тераца 
спојнице кламфама очистити до дубине 2 cm, а површину 
сокле челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на депонију где Наручилац одреди 
удаљену до 10 km. Обрачун по m1сокле. m1 1,00 

  

63. 

Скидање терацо плоча са степеника. Обити плочице и скинути 
подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. m1 1,00 

  

Постављање полиране подне гранитне керамике, Гранитну 
керамику I класе поставити у цементном малтеру, у слогу по 
избору наручиоца. Подлогу претходно испрскати цементним 
млеком. Полагање извести равно и керамику залити 
цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под 
очистити пиљевином. У цену улази и набавка керамике. 
Обрачун по m² пода.   

  

a. димензија 50*50 cm m² 1,00   
b. димензија 60*60 cm m² 1,00   

64. 

c. димензија 30*60 cm m² 1,00   

 
ЛИМАРСКЕ УСЛУГЕ 

 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

65. 

Монтажа и демонтажа металне цевасте скеле, за радове , у 
свему по важећим прописима и мерама БЗРа. Скела мора бити 
статички стабилна, анкерована за објекат и прописно 
уземљена. На сваких 2m висине поставити радне платформе 
од фосни, а са спољне стране платформи поставити фосне на 
„кант”. Користи се за све време трајања радова и плаћа само m² 1,00 
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једанпут. Обрачун по m² хоризонталне површине. 

66. 

Монтажа и демонтажа конзолне скеле, за радове, у свему по 
важећим прописима и мерама БЗРа. Скела мора бити статички 
стабилна и прописно уземљена. Поставити радне платформе 
од фосни, а са спољне стране платформи поставити фосне на 
„кант”. Користи се за све време трајања радова и плаћа само 
једанпут. Обрачун по m 1 монтиране скеле. m1 1,00 

  

67. 

Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора, 
димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, 
упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун  по m1 
лимарије. m1 1,00 

  

68. 
Набавка и уградња тачкастих снегобрана за теголу, рађених 
од поцинкованог лима. Коришћење подизне корпе урачунати 
у цену . Обрачун по комаду уграђеног снегобрана.  ком. 1,00 

  

69. 

Набавка и уградња снегобрана од светловученог материјала са 
држачем за алу –  
минијумски равни кров са дупло фалцованим лимом.Обрачун 
по m1 m1 1,00 

  

Покривање кровних површина равним  лимом, дебљине 0,60 
mm. Покривање извести у тракама међусобно спојеним 
дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим 
лежећим у хоризонтаином правцу, смакнутим на пола. Испод 
лима поставити слој изолим траке, који улази у цену 
покривања. Обрачун по m² покривене површине.   

  

 поцинкованим лимом m² 1,00   

 бакарним лимом    m² 1,00   

70. 

 алуминијумским бојеним лимом m² 1,00   

Покривање крова трапезастим алуминијумским 
пластифицираним лимом ТR 60/150, у боји по избору 
Наручиоца. Дебљина алуминијумског лима је d==0,80 mm. 
Обрачун по m² покривене површине.   

  

 пластифицирани лим ТR 60/150. m² 1,00   

 пласлифицирцми лим ТR 40/230. m² 1,00   

 поцинковани лим ТR 60/175. m² 1,00   

71. 

 поцинковани лим ТR 35/200. m² 1,00   

72. 
Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, алуминијумских 
бојеним лимом, дебљине 0,70 mm. Опшивање извести по 
пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m1 
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кровне ивице. 

 RŠ25 cm m1 1,00   

 RŠ 33 cm  m1 1,00   

 RŠ 40 cm m1 1,00   

Опшивање увале поцинкованим лимом, дебљине 0,60 mm. 
Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. 
Испод лима на зиду поставити слој тер папира, који улази у 
цену опшиваниа. Обрачун по  m1 калкана.   

  

 RŠ до 50 cm m1 1,00   

 RŠ до 66 cm m1 1,00   

73. 

 RŠ до80 cm m1 1,00   

Израда и монтажа висећих полукружних олука од 
поцинкованог лима, дебљине 0,60 mm. Олуке спајати нитнама, 
jeдноредно са максимаиним размаком 3 cm и летовати калајем 
од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од 
поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране 
олука нитнама 0,4 mm, на размаку до 80 cm. Обрачун по m1 
висећег олука.   

  

 RŠдо 25 cm, ширине олука 10 cm m1 1,00   

 RŠ до 33 cm, ширине олука 15 cm m1 1,00   

74. 

 RŠ до 40 cm, ширине олука 20 cm m1 1,00   

Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од 
поцинкованог лима, дебљине 0,60 mm. Олуке спајати нитнама,  
једноредно са максималним размаком 3 cm и летовати калајем 
од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од 
поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране 
олука нитнама 0, 4 mm, на размаку до 80 cm. Обрачун по m1 
висећег олука.   

  

 RŠ до 25 cm, ширине олука 8 cm m1 1,00   

 RŠ до 33 cm, ширине олука 10 cm m1 1,00   

 RŠ до 40 cm, ширине олука 12 cm m1 1,00   

75. 

 RŠ до 50 cm, ширине олука 15 cm m1 1,00   

76. 
Израда и монтажа самплеха испод лежећег олука од 
поцинкованог лима,  дебљине 0,60 mm. Окапницу самплеха 
препустити преко ивице венца или предње летве 3 cm. 
Самплех постављен преко венца за подлогу причврстити 
преко пакница уграђених у виду ласиног репа или утипиовау, 
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на размаку 33-50 cm. Поцинковане шрафове преклопити 
парчетом цинка и залетоваии. Обрачун по m1 самплеха. 

 RŠ 25 cm. m1 1,00   

 RŠ 33 cm m1 1,00   

 RŠ 40 cm m1 1,00   

 RŠ 50 cm m1 1,00   

 KS 66 cm m1 1,00   

Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, дебљине 
0,60 mm. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи 
у вис до 25 mm, у шток прозора учврстити укивањем на 
размаку -50-80 mm. Предњу страну солбанка причврстити за 
дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне 
типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко 
главе холшрафа поставити „масницу” и залемити. Испод лима 
поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. 
Обрачун по m1 солбанка.   

  

a. RŠ 20 cm m1 1,00   

b. RŠ 25 cm m1 1,00   

c. RŠ 33 cm m1 1,00   

d. RŠ 40 cm m1 1,00   

77. 

e. RŠ 50 cm m1 1,00   

Опшивање надзидака поцинкованим лимом,  дебљине 0,60 
mm. Окапницу препустити за 3 cm. Испод лима поставити слој 
тер папира, који улази у цену опшивања. Обрачун по m1 
надзидака.   

  

 RŠ 25 cm m1 1,00   

 RŠ 33 cm m1 1,00   

 PJ S40 cm m1 1,00   

78. 

 RŠ 50 cm m1 1,00   

79. 
Набавка и уградња електричних грејача за олуке. Обрачун по 
m1. m1 1,00 

  

80. 

Набавка материјала и уградња разних елемената 
(необухваћених претходним позицијама) од поцинкованог 
лима д=0.55mm. Цену дати по m1 израђеног елемента и то за 
RŠ =1cm, а обрачун вршити по m1 множећи јединичну цену 
стварно изведеном развијеном ширином елемента датом у cm. 

m1 за 
RŠ=1cm 1,00 
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МОЛЕРСКЕ УСЛУГЕ 

 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 

81. 
Набавка материјала и бојење фасадних зидова  фасадном 
бојом у два премаза уз предходно грундирање и изравнавање 
спољасњим глетом. Обрачун по m².              m² 1,00 

  

82. 
Бојење плафона и зидова  полудисперзивном бојом 2 пута  у 
тону по избору пројектанта са предходним предрадњама и 
глетовањем до потпуне глаткоце. Обрачун по m².              m² 1,00 

  

83. 

Бојење „црнеˮ браварије (врата, ограде, решетке) лак уљаном 
бојом 2 пута у тону по избору пројектанта уз предходну 
припрему, отпрашивање и чишћење. Браварија је 
минизирана. Обрачун по m². m² 1,00 

  

84. 

Бојење „црнеˮ браварије (врата, ограде, решетке) лак нитро 
бојом 2 пута у тону по избору пројектанта уз предходну 
припрему, отпрашивање и чишћење. Браварија је 
минизирана. Обрачун по m². m² 1,00 

  

85. 
Стругање, отпрашивање, подлогирање, зидова плафона. 
Обрачун по m². m² 1,00 

  

86. 

Бојење зидова и плафона ПД бојом са извршеним свим 
потребним предрадњама (отварање пукотина, бандажирање, 
силиконисање делимично глетовање, заштићавање). Обрачун 
по m². m² 1,00 

  

87. 
Бојење зидова и плафона Fasakrilom 2x уз претходну 
припрему (стругање, прање, подлогирање). Обрачун по m². m² 1,00 

  

88. 

Бојење старе дрвенарије фарбом на воденој бази са 
претходном извршеном припремом. (стругање, шмирглање, 
гитовање, прајмерисање наношење боје у два слоја). Обрачун 
по m². m² 1,00 

  

89. 

Бојење старе дрвенарије фарбом на уљаној 
бази са претходном извршеном припремом. 
(стругање, шмирглање, гитовање, основна боја лакирање 2x). 
Обрачун по m². m² 1,00 

  

90. 
Бојење старих радијатора бојом за радијаторе са извршеним 
свим потребним предрадњама (стругање, отпрашивање). 
Обрачун по m². m² 1,00 
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91. 
Бојење старих цеви радијатора бојом за радијаторе са 
извршеним свим потребним предрадњама (стругање, 
отпрашивање). Обрачун по m1 цеви. m1 1,00 

  

92. 

Обрада фасадних површина акрилним фасадним малтером 
зрнасте структуре (1.5mm) домаће производње са претходним 
наношењем акрилне подлоге са кварцним песком. Завршна 
обрада пеглање глетарицом. Обрачун по m². m² 1,00 

  

93. 

Обрада фасадних површина силиконским фасадним малтером 
зрнасте структуре (1.5 mm) домаће производње са 
претходним наношењем силиконске подлоге са кварцним 
песком. Завршна обрада пеглање глетарицом. Обрачун по m². m² 1,00 

  

94. 
Бојење зидова и плафона посном белом бојом без глетовања. 
Обрачун по m². m² 1,00 

  

Набавка материјала и лепљење (са типловањем) 
термоизолационих плоча (стиропор и стиродур) на фасадне 
зидове, уз завршну обраду површина лепком са утапањем 
мрежице. У цену је урачуната и скела. Обрачун по m2.   

  

  стиропор 2cm m² 1,00   

  стиропор 3cm m² 1,00   

  стиропор 5cm m² 1,00   

  стиропор 8cm m² 1,00   

  стиропор 10cm m² 1,00   

95. 

  стриодур 3cm m² 1,00   

96. 

Завршна обрада фасадних површина (малтерисаних или 
обрађених лепком) декоративним малтером (заглађена 
фасада) гранулације 2-2.5mm у тону по избору Наручиоца. У 
цену је урачуната и скела. Обрачун по m2. m ² 1,00 

  

 
ГИПСАРСКЕ УСЛУГЕ 

 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 

97. 
Израда кутија са скривацем за расвету од гипс плоча 
д=12,5mm на металну концтрукцију. Обрачун по m2. m2 1,00 

  

98. 

Израда преградног зида обострано обложеног једним слојем 
ГК плоча д=12.5mm на металну конструкцију са 
постављањем изолације од минералне вуне. Обрачун по m².   
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a. обичне плоче m² 1,00   

b. водоотпорне плоче m² 1,00   

Израда преградног зида обострано обложеног двоструким 
слојем ГК плоча д=12.5mm на металну конструкцију са 
постављањем изолације од минералне вуне и бандажирањем 
спојева испуњивачем и мрежастом траком. Обрачун по m².   

  

a. обичне плоче m² 1,00   

99. 

b. водоотпорне плоче m² 1,00   

Израда преградног зида обострано обложеног једним слојем 
ГК плоча д=9.5mm на металну конструкцију са постављањем 
изолације од минералне вуне и бандажирањем спојева 
испуњивачем и мрежастом траком.. Обрачун по m².   

  

100. 

a. обичне плоче m² 1,00   

Облагање зидова лепљењем ГК плоча д=12.5mm са 
неопходном припремом површине (стругање и подлогирање) 
и бандажирањем спојева испуњивачем и мрежастом траком.   

  

a. обичне плоче m² 1,00   
101. 

b. водоотпорне плоче m² 1,00   

Облагање зидова ГК плочама д=12.5mm на металну 
потконструкцију са бандажирањем спојева испуњивачем и 
мрежастом траком. Обрачун по m².   

  

a. обичне плоче m² 1,00   
102. 

b. водоотпорне плоче m² 1,00   

Набавка и уградња ревизорних отвора. Обрачун по комаду. 
  

  

a. 30 x 30cm ком. 1,00   103. 

b. 60 x 60cm ком. 1,00   

104. 
Постављање ALU лајсни на ивице уз употребу Fugenfilera са 
бандажирањем стакластом траком ширине 5 cm. Обрачун по 
m¹. m¹ 1,00 

  

105. 
Израда спустеног равног плафона типа HANTER DAGLAS 
(или одговарајући истог или бољег квалитета) на металну 
конструкцију. Обрачун по m². m² 1,00 

  

106. 
Израда спустеног равног плафона типа ARMSTRONG (или 
одговарајући истог или бољег квалитета) на металну 
конструкцију. Обрачун по m². m² 1,00 

  

107. Замена ARMSTRONG плоча 60*60cm. Обрачун по комаду. 
ком. 1,00 
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УСЛУГЕ УГРАДЊЕ PVC И АЛУМИНИЈУМСКЕ СТОЛАРИЈЕ 

 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

108. 

Израда и постављање pvc столарије од петокоморног 
профила, минималне уградне ширине 70 mm, ојачаног 
челичним поцинкованим „U” профилом,  са спојевима у 
трајној заваривачкој техници по шеми столарије и детаљима 
Наручиоца . Столарију дихтовати трајно еластичном EPDM 
гумом вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по 
избору Наручиоца. Крила прозора застаклити термо флот 
стаклом d=4+16+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по 
m² отвора. m² 1,00 

  

109. 

Израда и постављање алуминијумске столарије од 
петокоморног профила, минималне уградне ширине 70 mm, 
по шеми столарије и детаљима Наручиоца . Столарију 
дихтовати трајно еластичном EPDM гумом вулканизованом 
на угловима. Оков и боја прозора, по избору Наручиоца. 
Крила прозора застаклити термо флот стаклом d=4+16+4mm и 
дихтовати EPDM гумом. Обрачун по m² отвора. m² 1,00 

  

Укупно без пдв-а (дин.): 
  

Укупан пдв (дин.): 
  

Укупно са пдв-ом (дин.): 
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2. ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ГРЕЈАЊА 

ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА  

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1. 2. 3. 4. 5.  6.  

Демонтажа водоводне мреже од поцинкованих цеви . 
Демонтирати водоводну мрежу, шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m1 цеви. 

  

  

a. Ø 3/8" m1 1,00   

b. Ø 1/2" m1 1,00   

c. Ø 3/4" m1 1,00   

d. Ø 1" m1 1,00   

e. Ø 5/4" m1 1,00   

f. Ø 6/4 " m1 1,00   

g. Ø 2" m1 1,00   

h. Ø 5/2 " m1 1,00   

1. 

i. Ø 3" m1 1,00   

Демонтажа вентила пречника. Демонтиран вентил,  шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију 
где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду 
вентила. 

  

 

  

a. Ø 3/8" ком. 1,00   

b. Ø 1/2" ком. 1,00   

c. Ø 3/4" ком. 1,00   

d. Ø 1" ком. 1,00   

e. Ø 5/4" ком. 1,00   

f. Ø 6/4 " ком. 1,00   

g. Ø 2" ком. 1,00   

h. Ø 5/2 " ком. 1,00   

2. 

i. Ø 3" ком. 1,00   
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3. 

Демонтажа батерије за воду и туш батерије. Демонтирати 
батерију  и одложити за поновну употребу или одвести на 
депонииу где Наручилац одреди удаљену до 10km. Обрачун по 
комаду батерије. ком. 1,00 

  

4. 
Монтажа демонтиране батерије за воду и туш батерије. 
Обрачун по комаду батерије. ком. 1,00 

  

5. 

Демонтажа умиваоника са сифоном. Демонтирати умиваоник 
и одложити за поновну употребу или одвести на депонииу где 
Наручилац одреди удаљену до 10km. Обрачун по комаду 
умиваоника. ком. 1,00 

  

6. 
Монтажа демонтираног умиваоника са сифоном. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

7. 

Демонтажа WC шоље  и цеви. Демонтирати WC шољу и цев и 
одложити за поновну употребу или одвести на депонииу где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km, Обрачун по комаду 
шоље. ком. 1,00 

  

8. Монтажа демонтиране WC шоље и цеви. Обрачун по комаду. 
ком. 1,00 

  

9. 

Демонтажа водокотлића и цеви. Демонтирати водокотлић и 
цев  и одложити за поновну употребу или одвести на депонииу 
где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду 
водокотлића. ком. 1,00 

  

10. 
Монтажа демонтираног водокотлића и цеви. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

11. 

Пажљива демонтаза писоара са вентилом. Демонтирати писоар 
и вентил и одложити за поновну употребу или одвести на 
депонииу где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун 
по комаду писоара. ком. 1,00 

  

12. 
Монтажа демонтираног писоара са вентилима. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

13. 

Демонтажа прибора за купатило. Демонтирати прибор за 
купатило и одложити за поновну употребу или одвести на 
депонииу где Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун 
по комаду прибора.                   ком. 1,00 

  

14. 
Демонтажа судопере. Демонтираии судоперу и одложити за 
поновну употребу или одвести на депонииу где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду судопере. ком. 1,00 

  

15. Монтажа демонтиране судопере. Обрачун по комаду. 
ком. 1,00 

  

16. 
Демонтажа противпожарног хидранта. Демонтирати 
противпожарни хидрант и одвести на депонииу где Наручилац ком. 1,00 
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одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду хидранта. 

17. Демонтажа водомера. Обрачун по комаду.  ком. 
1,00 

  

18. Монтажа демонтираног водомера. Обрачун по комаду. ком. 
1,00 

  

Демонтажа керамичких канализационих и ливено гвоздених 
цеви. Демонтирати канализационе цеви, шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по m1 цеви. 

  

   

a. Ø 70 mm m1 1,00   

b. Ø 100 mm m1 1,00   

c. Ø 125 mm m1 1,00   

d. Ø 150 mm m1 1,00   

e. Ø 200 mm m1 1,00   

19. 

f. Ø 250 mm m1 1,00   

Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви,  заједно са 
фитингом, материјалом за спајање, финисом и кудељом. 
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете 
вентила батерија буду потпуно равне са завршном површином 
зида. Стемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажијиво, 
шут изнети и одвести на градску депонију. Цеви топле воде 
премазати 2 пута битуменом, обмотати филц траком и 
„Декорадол” или „Пластизол” траком, а цеви за хладну воду 
исто само без филц траке. Завршену водоводну мрезу испитати 
на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и 
испитивање мреже. Обрачун по m1 цеви. 

 

 

  

a. Ø 1/2" m1 1,00   

b. Ø 3/4" m1 1,00   

c. Ø 1" m1 1,00   

d. Ø 5/4" m1  1,00   

e. Ø 6/4 " m1 1,00   

f. Ø 2" m1 1,00   

g. Ø 3" m1 1,00   

20. 

h. Ø 4" m1 1,00   

21. 
Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, заједно са фитингом 
и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже 
водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне 
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са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз 
цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску 
депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и 
акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу 
испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и 
изолација и испитивање мреже. Обрачун по m1 цеви. 

a. Ø 16 mm m1 1,00   

b. Ø 20 mm m1 1,00   

c. Ø 25 mm   m1 1,00   

d. Ø 32 mm m1 1,00   

e. Ø 40 mm       m1 1,00   

f. Ø 50 mm m1 1,00   

g. Ø 63 mm m1 1,00   
h. Ø 75 mm m1 1,00   
i. Ø 90 mm m1 1,00   

Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних 
поцинкованих цеви,  заједно са фитингом, материјалом за 
спајање, финисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 пута 
битуменом и обмотати терисаном јутом. По завршеној 
монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и 
сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање 
мреже. Обрачун по m1 цеви. 

  

 

  

a. Ø 2" m1 1,00   

22. 

b. Ø ½" m1 1,00   

Набавка и монтажа равног пропусног вентила,са точкићем. 
Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила 
буде на правилном одстојању од финалне површине зида. 
Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. 

  

 

  

 Ø 3/8". ком. 1,00   

 Ø 1/2" ком. 1,00   

 Ø 3/4". ком. 1,00   

 Ø 1". ком. 1,00   

 Ø 5/4". ком. 1,00   

 Ø 6/4". ком. 1,00   

 Ø 2 ". ком. 1,00   
 Ø 5/2". ком. 1,00   

23. 

 Ø 3 ". ком. 1,00   
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Набавка и монтажа угаоног пропусног вентииа, за водокотлић, 
пречника 1/2" xl /2", са ручком и хромираном цеви дужине 
l=270 mm. Приликом монтаже вентила водити рачуна да 
точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне 
површине зида ј да буде омогућен приступ вентилу и 
повезивање писоара и порављање розете. Вентил мора да има 
атест. Обрачун по комаду вентила. 

  

 

  

 Ø 1/2 "xl/2", 1=2 70 mm. ком. 1,00   

 Ø 1/2"x]/2", 1=420 mm. ком. 1,00   

 Ø 1/2 "xl/2 ", 1=520 mm. ком. 1,00   

24. 

 Ø 1/2"x3/8", 1=420 mm. ком. 1,00   
Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном 
славином, са точкићем. Вентил мора да има атест. Обрачун по 
комаду вентила. 

 
 

  

a. Ø 1/2". ком. 1,00   

b. Ø 3/4". ком. 1,00   

c. Ø 1". ком. 1,00   

d. Ø 5/4". ком. 1,00   

e. Ø 6/4 ". ком. 1,00   

f. Ø 2 ". ком. 1,00   
g. Ø 5/2 ". ком. 1,00   

25. 

h. Ø 3". ком. 1,00   
Набавка и монтажа вентила за хидрант,  са точкићем и 
холендером. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду 
вентила.   

  

 Ø 2 ". ком. 1,00   
26. 

 Ø 1 ½" ком. 1,00   
Набавка и монтажа регулационог вентила, пречника 1/2" 
Вентил за регулацију притиска воде у мрежи мора да буде 
квалитетан и да има атест. Обрачун по комаду вентила.   

  

a. Ø 1/2". ком. 1,00   

b. Ø 3/4". ком. 1,00   

c. Ø l". ком. 1,00   

d. Ø 5/4". ком. 1,00   

e. Ø 6/4 ". ком. 1,00   

27. 

f. Ø 2 ". ком. 1,00   

28. 

Набавка и монтажа кућног више млазног пропелерног 
водомера за хладну воду, са мокрим механизмом, "INSA" 
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Београд или одговарајући. Максимаина температура воде је-до 
+40 С, за називни притисак NPlO класа А. Поставити и два 
равна пропусна вентила од којих један има испусну славину и 
одговарајући фитинг. Обрачун по комаду водомера. 

a. Ø 1/2". ком. 1,00   

b. Ø 3/4 ". ком. 1,00   

c. Ø 1". ком. 1,00   

d. Ø5 /4". ком. 1,00   

e. Ø 6/4 ". ком. 1,00   

29. 

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

ml 

1,00 

  

30. 

Дезинфекција и испирање водоводне мреже, према техничким 
прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно 
тражити атест Санитаме службе за исправност воде. Обрачун 
по м1 водоводне мреже. 

ml 

1,00 

  

Набавка и монтажа хидрофора, У цену улазе пумпа, склопка, 
манометар, вентили, фитинг и комплетан електро прикључак. 
Обрачун по комаду хидрофора. 

  
   

 запремине 25 l. ком. 1,00   

 запремине 60 l. ком. 1,00   

 запремине 90 l. ком. 1,00   

 запремине 130 l. ком. 1,00   

 запремине 180 l. ком. 1,00   

 запремине 300 l. ком. 1,00   

31. 

 запремине 500 l. ком. 1,00   

32. 

Испорука и уградња спољњег прохром хидранта Ø 80 са 
једним изливом , Q комадом и бетонском стопом. Надземни 
део хидранта је висине по прописима градског водовода. 
Обрачун по комаду ком. 1,00 
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ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

2.  3.  4.  5.  6.  

33. 

Прочишћавање (одгушење) вертикала и хоризонтала према 
излазу специјалном сајлом на електрични погон са 
коришћењем додатни висококвалитетних глодала различитих 
пречника за отклањање наноса камена уз коришћење 
п.п.хидранта хидрантским цревима са млазницама. . Обрачун 
по паушално. 

паушал 

1,00 

  

34. 

Прочишћавање (одгушење) вертикала и хоризонталног дела 
механичким бушилицама и глодалима наменски израђеним за 
ову врсту радова уз коришћење п.п.хидранта хидрантским 
цревима са млазницама . Обрачун по паушалн 

паушал 

1,00 

  

35. 

Отварање и формирање ревизионог отвора на ливено-
гвозденим и керамичким цевима, сечење брусилицом ради 
убацивање електричне сајле. Обрачун по комаду ревизионог 
отвора. 

ком. 

1,00 

  

36. 

За евентуална загушења (спољне дворишне и унутрашње 
кишне канализације), која се не могу испирати електричном 
сајлом и механичким путем ангажовати специјално возило за 
испирање канализације под притиском. Обрачун по паушално 

паушал 

1,00 

  

37. 

Преглед канализационих цеви (у објекту и ван објекта) 
камером, како би се утврдило стање спојева који су од 
битумена или цементног малтера. Снимање се врши на 
потребном броју деоница. Обрачун по m1 прегледане цеви. 

m1 

1,00 

  

38. 

Набавка материјал , израда и монтажа недостајућих шахт 
поклопаца од ребрастог декапилираног лима д=4/5mm са 
писоруком ланаца и катанаца ради обезбеђења. Обрачун по 
комаду шахта. 

ком. 

1,00 

  

Набавка и замена поклопаца за шахт од ливеног гвођжа 
димензија 

  
 

  

a. Ø60(cm) ком. 1,00   

b. Ø80(cm) ком. 1,00   
39. 

c. 80x80(cm) ком. 1,00   

40. 
Набавка и монтажа гвоздено ливених канализационих цеви,  
заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају 
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атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и 
гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу 
испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. 
Цеви флксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 
Видљиве делове обојити два пута уљаном бојом. Обрачун по 
m1 цеви. 

a. Ø 50 mm. m1 1,00   

b. Ø 75 mm. m1 1,00   

c. Ø 100 mm. m1 1,00   

d. Ø 125 mm. m1 1,00   

e. Ø 150 mm. m1 1,00   

Набавка и монтажа pvc канализационих цеви од тврдог 
поливинил хлорида,  заједно са фазонским комадима и 
материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и 
фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде 
правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. 
Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и 
сачинити записник. што улази у цену. Цеви фиксирати и 
извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по мл цеви. 

  

 

  

a. Ø 50 mm. m1 1,00   

b. Ø 75 mm. m1 1,00   

c. Ø 110 mm. m1 1,00   

d. Ø 160 mm. m1 1,00   

e. Ø 200 mm. m1 1,00   

41. 

f. Ø 250 mm. m1 1,00   

Набавка и монтаза керамичких канализационих цеви, заједно 
са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити 
само исправне цеви и фазонске комаде, који имају 
атесте.Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и 
гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу 
испитати на притисак и сачинит записник, што улази у цену. 
Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и 
шлицева.Обрачун по m1 цеви. 

  

   

 Ø 75 mm. m1 1,00   

 Ø 100 mm. m1 1,00   

 Ø 125 mm. m1 1,00   

42. 

 Ø 150 mm. m1 1,00   
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 Ø 200 mm. m1 1,00   

 Ø 250 mm. m1 1,00   

 Ø 300 mm. m1 1,00   

 Ø 350 mm. m1 1,00   

 Ø 400 mm. m1 1,00   

43. 
Испорука и уградња роста од прохрома димензија 15x15cm, 
дебљине 5mm. Обрачун по комаду 

ком. 
1,00 

  

44. 
Испопрука и уградња ревизионог отвора за инсталације 
водовода и канализације, димензија 20x20cm, израђеног од 
прохрома. Обрачун по комаду 

ком. 
1,00 

  

Набавка и монтаза pvc канализационих цеви од тврдог 
поливинил хлорида,  у рову заједно са фазонским комадима и 
малеријалом за спајање. Поставити само исправне цеви и 
фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде 
правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. 
Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и 
сачинити записник, што улази у цену. Обрачун по m1 цеви. 

  

   

 Ø 50 mm. m1 1,00   

 Ø 75 mm. m1 1,00   

 Ø 110 mm. m1 1,00   

 Ø 125 mm. m1 1,00   

 Ø 160 mm. m1 1,00   

 Ø 200 mm. m1 1,00   

45. 

 Ø 250 mm. m1 1,00   

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1. 2.  3.  4.  5.  6.  

46. 

Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, домаће 
производње 1 класе. Умиваоник за зид причврстити 
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко 
подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом 
хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом и чепом. 
Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника 
поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Умиваоник и 
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опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду 
умиваоника, комплет. 

 Димензија 60x40 cm, стојечи, са једноручном 
батеријом и сифоном.          ком. 1,00 

  

 Пиколо 36x26cm, са једноручном батеријом и 
сифоном.     ком. 1,00 

  

 Димензија 60x40 cm, стојечи, са једноручном 
батеријом и сифоном.          ком. 1,00 

  

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

  

 

  

a. Симплон ком. 1,00   

47. 

b. Балтик ком. 1,00   

48. 

Набавка и постављање pvc водокотлића геберит или 
одговарујући. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са 
вентилом. У цену урачунати сав материјал за монтажу  
Обрачун по комаду водокотлића. ком. 1,00 

  

49. 

Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, домаће 
производње 1 класе. Писоар преко гумених подметача 
причврстити одговарајућим типловима и месинганим 
шрафовима. Поставити хромирани пропусни вентил и сифон. 
Писоар наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду 
писоара. 

ком. 

1,00 

  

Набавка и монтажа проточног бојлера.  Електрични бојлер 
поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по 
комаду бојлера. 

 
 

  

a. Запремине 8 литара.  ком. 1,00   
50. 

b. Запремине 10 литара.   ком. 1,00   

51. 

Набавка и монтажа електричног бојлера, по избору 
пројектанта. уз бојлер испоручити и поставити сигурносни 
вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити 
и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду 
бојлера. 
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a. Запремине 10 литара ком. 1,00   

b. Запремине 50 литара ком. 1,00   

c. Запремине 80 лилара. ком. 1,00   

d. Запремине 120 литара. ком. 1,00   

52. 
Набавка и монтажа акрилне туш каде 80х80 cm 
Обрачун по ком. 

ком. 
1,00 

  

53. 
Набавка и монтажа акрилне туш каде 90х90 cm 
Обрачун по ком. 

ком 
1,00 

  

54. 
Набавка и монтажа акрилне туш каде  Р-90cm 
Обрачун по ком. 

ком 
1,00 

  

ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Бушење рупа за поставијање инсталација. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду рупе. 

   
  

 пресека  до 20*20cm ком. 1,00   
55. 

 пресека преко 20*20cm ком. 1,00   

56. 

Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз инсталационих 
цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km. 
Обраћун по m1 шлица. 

m1 

1,00 

  

57. 
Демонтажа цевне мреже грејања. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију где Наручилац 
одреди удаљену до 10 km. Обраћун по m1 мреже. 

m1 
1,00 

  

Демонтажа грејних тела и осталих елемената. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km. Обрачун по комаду. 

 
 

  

a. вентила ком. 1,00   

b. држача радијатора ком. 1,00   

c. радијатора ком. 1,00   

58. 

d. циркулационе пумпе ком. 1,00   
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e. експанзиционог суда ком. 1,00   

f. котла ком. 1,00   

59. 

Бојење нових радијатора, бојом за метал. Пре бојења са метала 
скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим 
све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по m²обојених радијатора. 

m² 

1,00 

  

60. 

Скидање старе боје и бојење радијатора, бојом за метал. Пре 
бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким 
средствима, брусити и очистити. На радијаторе нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по m² обојених радијатора. 

m² 

1,00 

  

61. 

Бојење нових цеви за грејање бојом за метал. Пре бојења са 
метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а 
затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети 
импрегнацију и основну боју а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по m1 обојених цеви. 

m1 

1,00 

  

62. 

Скидање старе боје са цеви за грејање и бојење  бојом за метал. 
Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и 
физичким средствима, брусити и очистити. На цеви нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по m1 обојених цеви. 

m1 

1,00 

  

63. Пражњење мреже. Обрачун паушално. паушал 
1,00 

  

64. Хладна проба и пуштање у рад. Обрачун паушално. паушал 
1,00 

  

65. Испирање радијатора. Обрачун по комаду. ком. 
1,00 

  

Набавка и уградња црне шавне цеви. Обрачун по m1.  
 

  

a. Ø 2" m1 1,00   

b. Ø 6/4" m1 1,00   

c. Ø 5/4" m1 1,00   

d. Ø 1" m1 1,00   

e. Ø 3/4" m1 1,00   

66. 

f. Ø 1/2" m1 1,00   

Набавка и уградња радијаторских вентила. Обрачун по комаду  
 

  
67. 

a. Ø 3/4" равни ком. 1,00   
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b. Ø 1/2" равни ком. 1,00   

c. Ø 3/8" равни ком. 1,00   

d. Ø 3/4" угаони ком. 1,00   

e. Ø 1/2" угаони ком. 1,00   

f. Ø 3/8" угаони ком. 1,00   

Набавка и уградња радијаторских навијака. Обрачун по комаду  
 

  

a. Ø 3/4" равни ком. 1,00   

b. Ø 1/2" равни ком. 1,00   

c. Ø 3/8" равни ком. 1,00   

d. Ø 3/4" угаони ком. 1,00   

e. Ø 1/2" угаони ком. 1,00   

68. 

f. Ø 3/8" угаони ком. 1,00   

Набавка и уградња термостатских радијаторских вентила и 
глава. Обрачун по комаду 

 
 

  

a. Ø 3/4"      

b. Ø 1/2"      
69. 

c. Ø 3/8"      

Набавка и уградња радијаторских редукција . Обрачун по 
комаду 

 
 

  

a. Fi 5/4"- 1/2" десни навој ком. 1,00   

b. Fi 5/4"- 1/2" леви навој ком. 1,00   

c. Fi 5/4"- 3/8" десни навој ком. 1,00   

70. 

d. Ø 5/4"- 3/8" леви навој ком. 1,00   

Набавка и уградња ручних радијаторских озрачних славина. 
Обрачун по комаду 

 
 

  

a. Ø 1/2"  ком. 1,00   71. 

b. Ø 3/8"  ком. 1,00   

Набавка и уградња кугластих славина. Обрачун по комаду  
 

  

a. Ø 1/2"  ком. 1,00   72. 

b. Ø 3/8"  ком. 1,00   

73. Демонтажа ливених радијаторских чепова. Обрачун по комаду. 
ком. 1,00 

  

74. Набавка и уградња радијаторских  чепова. Обрачун по комаду 
ком. 1,00 
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75. 
Набавка и уградња радијаторске редукције 5/4 - 1/2". Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

76. 
Набавка и уградња радијаторске славине за пуњење и 
пражњење 1/2". Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

77. 
Набавка и уградња радијаторских нипли 5/4". Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

78. 
Набавка и уградња ливених радијатора 600/120. Обрачун по 
чланку. 

чл. 
1,00 

  

79. 
Набавка и уградња ливених радијатора 600/160. Обрачун по 
чланку. 

чл. 
1,00 

  

80. 
Набавка и уградња алуминијумских  радијатора. Обрачун по 
чланку. 

чл. 
1,00 

  

81. 
Уградња пумпе. Пумпу обезбеђује Корисник Обрачун по 
комаду уграђене пумпе. 

ком. 
1,00 

  

Укупно без пдв-а (дин.): 
  

Укупан пдв (дин.): 
  

Укупно са пдв-ом (дин.): 
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3. ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Демонтажа електро опреме, Демонтирану опрему одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 км. Обрачун по 
комаду   

   

a. разводни орман ком. 1,00   

b. разводне табле ком. 1,00   

c. конзоле за мрежу ком. 1,00   

1.  

d. конзоле ком. 1,00   

2.  
Демонтажа светиљки. Демонтирати светиљке и одвести на 
депонију удаљену до 10 km. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

3.  
Демонтажа прекидача, утичница и слично. Демонтирати 
прекидаче и одвести на депонију где Наручилац одреди 
удаљену до 10 km. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

4.  
Монтажа демонтиране светиљке и електро галантерије. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

5.  
Ископ рова за полагање струјног кабла, дубине 0,8-1,2m. 
Насипање рова земљом по завршетку радова. Обрачун по m1 
рова m1 1,00 

  

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

6.  
Испорука и полагање каблова дирекно у већ припремљен 
кабловски ров или кроз одговарајуће PVC цеви са свим 
повезивањима кабал типа PP00 4 x 150 mm2. Обрачун по m1.  m1 1,00 

  

7.  
Испорука и полагање каблова дирекно у већ припремљен 
кабловски ров или кроз одговарајуће PVC цеви са свим 
повезивањима кабал типа PPОО А 4 x 150 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 
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8.  
Испорука и полагање каблова дирекно у већ припремљен 
кабловски ров или кроз одговарајуће PVC цеви са свим 
повезивањима кабал типа PPOO 4 x 95 mm2. Обрачун по m1.   m1 1,00 

  

9.  

Испорука и полагање каблова дирекно на зид испод облоге 
зидова на већ припремљене носаче каблова или кроз 
одговарајуће PVC цеви са свим повезивањима кабал типа PP00 
4 x 150 mm2. Обрачун по m1.   m1 1,00 

  

10.  

Испорука и полагање каблова дирекно на зид испод облоге 
зидова на већ припремљене носаче каблова или кроз 
одговарајуће PVC цеви са свим повезивањима кабал типа PPОО 
А 4 x 150 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

11.  

Испорука и полагање каблова дирекно на зид испод облоге 
зидова на већ припремљене носаче каблова или кроз 
одговарајуће PVC цеви са свим повезивањима кабал типа PP00 
4 x 95 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

12.  

Испорука и полагање каблова дирекно на зид испод облоге 
зидова на већ припремљене носаче каблова или кроз 
одговарајуће PVC цеви са свим повезивањима кабал типа PP00 
4x50 mm2. Обрачун по m1.  m1 1,00 

  

13.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
N2XH 4x95 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

14.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 5x70 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

15.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 4x50 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

16.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 4x35 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

17.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 5x16 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

18.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 4x25 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

19.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 5x10 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 
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20.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free . 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 5x6 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

21.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 5X4 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

22.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 2x15 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

23.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 3x1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

24.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen Free. 
Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши тип 
кабла N2XH 4x1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

25.  
Испорука и полагање енергетских каблова Halogen 
Free.Каблови се полажу на носаче каблова у грађевинској ниши 
тип тип кабла N2XH 5x15 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

26.  
Испорука и полагање каблова Halogen Free. Kaблови се полажу 
дирекно на зид са свим рачвањима и повезивањима тип кабла 
N2XH 3x2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

27.  

Испорука и полагање каблова Halogen Free. Каблови се полажу 
дирекно на зид испод облоге зидова са свим рачвањима и 
повезивањима тип кабла N2XH 4X2,5 2 x 1,5 mm2. Обрачун по 
m1.. m1 1,00 

  

28.  
Испорука и полагање каблова. Каблови се полажу дирекно на 
зид испод облоге зидова са свим рачвањима и повезивањима 
тип кабла N2XH 5X2.5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

29.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију 
прикључница.Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPY 3 x 
1,5 mm2. Обрачун по m1.  m1 1,00 

  

30.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPY 3 x 
2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

31.  
Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге m1 1,00 
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зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPY 5 x 
2,5 mm2. Обрачун по m1. 

32.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPY 5 x 4 
mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

33.  

Испорука и монтажа безхалогених енергетских каблова 
конструкција ових каблова је халогеног елемента , тако да не 
могу развијати токсичне димове и каблове . Каблови се полажу 
у грађевинску нишу кабла PPY 5x6 mm2. Обрачун по m1.   m1 1,00 

  

34.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница.Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPY 5 x 
10 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

35.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница.Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 3 
x 1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

36.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница.Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 4 
x 1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

37.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

38.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница.Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 7 
x 1,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

39.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 3 
x 2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 
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40.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 4 
x 2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

41.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 2,5 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

42.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 4 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

43.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 6 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

44.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 10 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

45.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 5 
x 16 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

46.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 4 
x 25 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

47.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 4 
x 35 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 
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48.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 1 
x 16 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

49.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 1 
x 25 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

50.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 1 
x 35 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

51.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 
1x50 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

52.  

Испорука и полагање каблова са бакарним проводницима PVC 
изолацијом и PVC плаштом за инсталацију осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу дирекно на зид испод облоге 
зидова са свим рачвањима и повезивањима тип кабла PPOO-Y 1 
x 95 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

53.  

Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће 
спојнице за каблове до 16мм2, комплет са хилзнама и осталим 
неспецифицираним материјалом за израду наставка. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

54.  

Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће 
спојнице за каблове 4x10-35, комплет са хилзнама и осталим 
неспецифицираним материјалом за израду наставка. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

55.  

Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће 
спојнице за каблове 4x25-70, комплет са хилзнама и осталим 
неспецифицираним материјалом за израду наставка. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

56.  

Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће 
спојнице за каблове 4x70-120, комплет са хилзнама и осталим 
неспецифицираним материјалом за израду наставка. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 
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57.  

Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће 
спојнице за каблове 4x150-240, комплет са хилзнама и осталим 
неспецифицираним материјалом за израду наставка. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

58.  
Испорука и полагање у зидовима и подовима инсталационих 
ребрастих или глатких PVC цеви димензија цеви Ø 16 mm. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

  

59.  
Испорука и полагање у зидовима и подовима инсталационих 
ребрастих или глатких PVC цеви димензија цеви Ø 18 mm. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

  

60.  
Испорука и полагање у зидовима и подовима инсталационих 
ребрастих или глатких PVC цеви димензија цеви Ø 29 mm. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

  

61.  
Испорука и полагање у зидовима и подовима инсталационих 
ребрастих или глатких PVC цеви димензија цеви Ø 36 mm. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

  

62.  
Испорука и постављање PVC цеви пречника Ø 110 mm за увод 
каблова од зелене површине до кпк ормана. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

63.  

Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк 
од топло поцинкованог лима перфорираног и прибором за 
настављање, рачавање и вешање димензије 50x50 mm. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

64.  

Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк 
од топло поцинкованог лима перфорираног и прибором за 
настављање, рачавање и вешање димензије 100x50 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

65.  
Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк 
од топло поцинкованог лима перфорираног и прибором за 
настављање, рачавање и вешање димензије 200x50 mm ком. 1,00 

  

66.  

Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк 
од топло поцинкованог лима перфорираног и прибором за 
настављање, рачавање и вешање димензије 300x50 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

67.  
Набавка и постављање поклопца за PNK димензије 50 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

68.  
Набавка и постављање поклопца за PNK димензије 100 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

69.  
Набавка и постављање поклопца за PNK димензије 200 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

70.  
Набавка и постављање поклопца за PNK димензије 300 mm. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 
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РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Испорука и уградња спратних разводних табли од PVC узидних 
и назидних са потребним бројем осигурача, шинама, водовима 
за шемирање, обележевањем елементата и потребним везним 
материјалом. Плаћа се комплет испорука и уградња. Обрачун 
по комаду.  

   

a. спратна табла са 10 ком аутоматских осигурача 6А – 25 
А ком. 1,00 

  

b. спратна табла са 16 ком аутоматских осигурача 6А – 25 
А ком. 1,00 

  

c. спратна табла са 18 ком аутоматских осигурача 6А – 25 
А ком. 1,00 

  

d. спратна табла са 24 ком аутоматских осигурача 6А – 25 
А ком. 1,00 

  

71.  

e. спратна табла са 36 ком аутоматских осигурача 6А – 25 
А ком. 1,00 

  

Испорука потребног материјала и израда мерно разводних 
ормара (МRO) мерне групе од 2 пута декапиралног лима за 
полуиндиректно мерење електричне енергије са монтажном 
плочом, струјним мерним трансформаторима, главним 
прекидачем,клемарником, шинама, мултифункционалним 
ел.бројилом 5А са максиграфом и осталим везним и спојним 
материјалом. Орман је узидан или назидан. Комплет материјал 
и рад плаћа се по комаду у IP54 изведби. . Обрачун по комаду.  

   

f. мерна група са GSM модемом и могућношћу даљинског 
очитавања са редукторима 100/5А ком. 1,00 

  

g. мерна група са GSM модемомом и могућношћу 
даљинског очитавања са редукторима  125/5А ком. 1,00 

  

h. мерна групаса GSM модемомом и могућношћу 
даљинског очитавања са редукторима  150/5А ком. 1,00 

  

72.  

i. мерна група са GSM модемомом и могућношћу 
даљинског очитавања са редукторима  200/5А ком. 1,00 

  



Страна 122 од 155 
 

j. мерна група са GSM модемомом и могућношћу 
даљинског очитавања са редукторима 250/5А ком. 1,00 

  

Испорука потребног материјала и израда GRO (главног 
разводног ормара) 2 пута декапираног лима за развод са 
потребним бројем извода, монтажном плочом, сабирницама, 
НВО осигурачима, редним клемама, водовима за шемирање и 
осталним спојним и везним материјалом. Орман је у изведби 
IP54 назидан или узидан. . Обрачун по комаду.  

   

a. са једним изводом 25-100А  ком. 1,00   

b. са два извода 25-100А ком. 1,00   

c. са три извода 25-100А ком. 1,00   

d. са четири извода 25-100А ком. 1,00   

e. са пет извода 25-100А ком. 1,00   

73.  

f. са шест извода 25-100А ком. 1,00   

Испорука потребног материјала и израда и уградња кућишта 
разводног ормара у ИП54 заштити од 2 пута декапираног лима 
са пластификацијом истог, бравицом и кључем, уводницама, 
монтажном плочом и ситним спојним материјалом. Орман је 
узидан или назидан потребних димензија за смештај опреме 
према једнополној шеми везе. Обрачун по комаду.   

   

a. 400x400x210 ком. 1,00   

b. 400x600x210 ком. 1,00   

c. 400x800x210 ком. 1,00   

d. 400x1000x210 ком. 1,00   

e. 500x500x210 ком. 1,00   

f. 500x600x210 ком. 1,00   

g. 500x1000x210 ком. 1,00   

h. 500x1200x210 ком. 1,00   

i. 600x600x210 ком. 1,00   

j. 600x800x210 ком. 1,00   

k. 600x1000x210 ком. 1,00   

l. 600x1200x210 ком. 1,00   

m. 600x1200x300 ком. 1,00   

n. 600x1400x210 ком. 1,00   

74.  

o. 600x1900x210 ком. 1,00   
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p. 600x1900x300 ком. 1,00   

q. 800x800x210 ком. 1,00   

r. 800x1000x210 ком. 1,00   

s. 800x1200x210 ком. 1,00   

t. 800x1200x300 ком. 1,00   

u. 800x1400x210 ком. 1,00   

v. 800x1400x300 ком. 1,00   

w. 800x1900x210 ком. 1,00   

x. 800x1900x300 ком. 1,00   

Испорука и уградња у одабрана кућишта разводног ормара 
електричне опреме у свему према једнополној шеми везе. 
Комплет, испорука, уградња, повезивање и пуштање у исправан 
рад плаћа се по комаду уграђене опреме. Опрема мора бити 
квалитета SIMENS , SCHNAIDER , SCHRACK или 
одговарајући истог или бољег квалитета. Обрачун по m1/ 
комаду/комплет.  

   

a. Pf жица за шемирање 1 x 1.5mm  Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

  

b. Pf жица за шемирање 1 x 2.5 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

  

c. Pf жица за шемирање 1 x 4 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

  

d. Pf жица за шемирање 1 x 6 mm  Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

  

e. Pf жица за шемирање 1 x 16 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

  

f. Pf жица за шемирање 1 x 25 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

  

g. Pf жица за шемирање 1 x 50 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

  

h. Pf жица за шемирање 1 x 70 mm Cu са израдом 
завршница m1 1,00 

  

i. главни прекидач GS од 16-40А ком. 1,00   

j. главни прекидач са продуженим погоном од 63-125А ком. 1,00   

k. главни прекидач са продуженим погоном од 160-250А ком. 1,00   

l. FID склопке 25/05А до 63,05А ком. 1,00   

75.  

m. FID склопке 25/0,03А до 63/0.03А ком. 1,00   
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n. аутоматски осигурач 1P од 6-25А ком. 1,00   

o. аутоматски осигурач 1P од 32-63А ком. 1,00   

p. аутоматски осигурач 3P од 6-25А ком. 1,00   

q. аутоматски осигурач 3P од 32-63А ком. 1,00   

r. топљиви осигурач ЕZ од 6-25А ком. 1,00   

s. топљиви осигурач ЕZ од 35-63А ком. 1,00   

t. NVO осигурач са постољем од 100-250А ком. 1,00   

u. NVO осигурач самоуметак од 100-250А ком. 1,00   

v. NVO осигурач са постољем од 63-100А ком. 1,00   

w. NVO осигурач самоуметак од 32-63А ком. 1,00   

x. трополни прекидач 1,0,2 до 25А  ком. 1,00   

y. трополни прекидач 1,0,2 од 25 до 63А  ком. 1,00   

z. напонска шпулна – окидач  ком. 1,00   

aa. контактор до 12А ком. 1,00   

bb. контактор од 12-25А ком. 1,00   

cc. контактор од 25 - 40А ком. 1,00   

dd. контактор од 40 – 65А ком. 1,00   

ee. биметал до 12А ком. 1,00   

ff. биметал од 12-25А ком. 1,00   

gg. биметал од 25-65А ком. 1,00   

hh. тастери свих типова и напона ком. 1,00   

ii. тастер „све стоп” ком. 1,00   

jj. сигналне сијалице свих боја и напона ком. 1,00   

kk. редне стезаљке 2,5 до 4 mm 2 ком. 1,00   

ll. редне стезаљке 4 до 16 mm 2 ком. 1,00   

mm. клеме 6-16 mm 2 ком. 1,00   

nn. редне стезаљке 25 до 35 mm 2 ком. 1,00   

oo. гребенасти прекидач до 20А 1P 0-1 ком. 1,00   

pp. помоћни реле 24 – 230 V ком. 1,00   

qq. временски реле  ком. 1,00   

rr. степенишни аутомат ком. 1,00   

ss. тајмери аналогни са back up-om комплет 1,00   



Страна 125 од 155 
 

76.  
Испорука и уградња KPK металног или пластичног ормана са 3 
комада NVO осигурача до 250А. Обрачун комплет. комплет 1,00 

  

 

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Испорука и постављање изолационог материјала у pvc кутијама 
у зиду од опеке. Обрачун по комаду.  

   

a. прекидачи обични микро 10А, 250V ком. 1,00   

b. прекидачи наизменични микро 10A, 250V ком. 1,00   

c. сериjски микро прекидачи 10A, 250V ком. 1,00   

d. прегибни прекидач кип са сигналном сијалицом 16A, 
250V ком. 1,00 

  

e. тастер за звоно ком. 1,00   

f. тастер за светло са сигналном сијалицом ком. 1,00   

g. прикључница са заштитним контактом микро 10/16A, 
250V ком. 1,00 

  

h. прикључница са заштитним контактом микро 10/16A, 
250V двострука ком. 1,00 

  

i. прикључница трофазна 16A, 380V ком. 1,00   

77.  

j. сирена 230V ком. 1,00   

Испорука и постављање инсталационог материјала на зид од 
опеке и бетона и повезивање. све прекидаче поставити на 
висини од 1,5 м од пода а прикључнице на 0,5 од пода .за 
технолошке прикључнице висину монтаже ускладити према 
условима из технолошког захтева произвођача. Обрачун по 
комаду.  

   

 прекидачи обични 10A, 250V OG ком. 1,00   

 прекидачи наизменични 10A, 250V OG ком. 1,00   

 унакрсни прекидачи 10A, 250V OG ком. 1,00   

 прикључница са заштитним контактом 16A, 250V OG ком. 1,00 
  

78.  

 прекидач серијски OG ком. 1,00   
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 прикључница са заштитним контактом 16A, 380V OG ком. 1,00   

 разводна кутија OG са 4-6 увода ком. 1,00   

79.  

Испоручити и поставити на место назначено пројектом а 
испред улаза у купатило коплетну индикаторску гарнитуру. са 
три кип прекидача и са три сигналне сијалице. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

80.  
На местима назначеним пројектом поставити прикључак за веш 
машину . прикључак се поставља на висини од 1,6 м од пода на 
зиду у купатилу. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

81.  
Повезивање електричног броила и монофазних технолошких 
прикључака. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

Испорука и уградња модуларних дозни за у зид. . Обрачун по 
комаду.  

   

a. дозна за 1 и 2 модула ком. 1,00   

b. дозна за 3 модула ком. 1,00   

c. дозна за 4 модула ком. 1,00   

d. дозна за 5 модула ком. 1,00   

82.  

e. дозна за 7 модула ком. 1,00   

Носач механизма. Обрачун по комаду.     

a. носач за 1 и 2 модула ком. 1,00   

b. носач за 3 модула ком. 1,00   

c. носач за 4 модула ком. 1,00   

d. носач за 5 модула ком. 1,00   

83.  

e. носач за 7 модула ком. 1,00   

Маска. . Обрачун по комаду.      

f. маска за 1 и 2 модула ком. 1,00   

g. маска за 3 модула ком. 1,00   

h. маска за 4 модула ком. 1,00   

i. маска за 5 модула ком. 1,00   

84.  

j. маска за 7 модула ком. 1,00   

85.  Утичница модуларна 250V 16A. Обрачун по комаду. ком. 1,00   

86.  Утичница за TV модуларна. Обрачун по комаду. ком. 1,00   

87.  Утичница за TV обична . Обрачун по комаду. ком. 1,00   

88.  Прекидач обичан модуларни 10A. Обрачун по комаду. ком. 1,00   

89.  Прекидач обични серијски модуларни 10A. Обрачун по комаду. ком. 1,00   
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90.  Прекидач наизменични модуларни 10A. Обрачун по комаду. ком. 1,00   

91.  Прекидач за бојлер модуларни 16A. Обрачун по комаду. ком. 1,00   

92.  Слепа маска за један модул. Обрачун по комаду. ком. 1,00   

93.  
Patch panel 24 порта Cat.6а непопуњен са са монтажом, (не 
подразумева конектовања каблова на конектор) . Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

94.  
Patch panel 24 порта Cat.6а непопуњен shielded са монтажом, (не 
подразумева конектовања каблова на конектор) . Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

95.  
Voice patch panel (Panel ISDN, Tel) 19", са 50 RJ45 модула, 
висине 1HU. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

96.  Patch guide, висине 1HU. Обрачун по комаду. ком. 1,00   

97.  
Испорука и полагање каблова UTP  Cat6 произвођача Schrack, 
Belden, Brendrex или одговарајући истог или бољег квалитета. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

  

98.  
Connection module cat.6a RJ45 са уградњом у Patch panel или 
утичницу, подразумева и конектовање кабла. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

99.  
Connection module cat.6a RJ45 shielded са уградњом у Patch 
panel или утичницу, подразумева и конектовање кабла. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

100.  
Утичница, Cat.6a, комплет 1 порт са уградњом. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

101.  
Утичница, Cat.6a, комплет 1 порт shielded са уградњом. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

102.  
Утичница, Cat.6a, комплет 2 порта са уградњом. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

103.  
Утичница, Cat.6a, комплет 2 порта схиелдед са уградњом. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

104.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 1 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

105.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 2 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

106.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 3 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

107.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 5 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

108.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 7 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 
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109.  
Patch cord Cat.6a U/UTP, LSOH, 10 м сиве боје. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

110.  
Обележавање каблова, прикључака UTP и FO на оба краја. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

111.  
Тестирање LAN мреже по линији са инструментом за мерење 
Cat.6а. Обрачун комплет. комплет 1,00 

  

112.  
Испорука, монтажа и подешавање switch уређаја 8x10/100/1000, 
типа HP 1620-8G или одговарајући истог или бољег квалитета.  
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

113.  
Испорука, монтажа и подешавање switch уређаја 
24x10/100/1000, типа HP 1620-24G или одговарајући истог или 
бољег квалитета. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

114.  

Испорука, монтажа и подешавање switch уређаја управљиви L2, 
24x10/100 + 2x10/100/1000 + 2xSFP порта, типа HP 2530-24 
J9782А или одговарајући истог или бољег квалитета. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

115.  

Испорука и монтажа са подешавањем MINIGBIC, SFP 1000SX 
LC мм 850нм 550м, типа QSFPSX Schrack, (зa switch HP 2530-
24 J9782A) или одговарајући истог или бољег квалитета. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

116.  

Испорука и монтажа са подешавањем бежични firewall dual 
band 2.4 & 5GHz ruter, 1 x GigaWAN + 4 x GigaLAN 
100/1000Mb/s + 2 x USB (multi-function), 802.11ac, IP контрола 
брзине, WDS, 6 антена, типа TP-Link AC1750 Archer C7 
1.75Gbps или одговарајући истог или бољег квалитета. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

117.  

Испорука, монтажа и повезивање Gigabit Load Balance FireWall 
Ruter - 1 x WAN + 1 x LAN / hardware DMZ + 3 x WAN/LAN, 
intelligent load balance, bandwidth control, напредне сигурносне 
функције, 4KV пренапонска заштита, типа TP-Link TL-ER5120 
или одговарајући истог или бољег квалитета. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

118.  
Испорука и монтажа медија конвертор 1000 
BaseTX/1000BaseFX , типа MC200CM TP-Link или 
одговарајући истог или бољег квалитета. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

119.  
Испорука и полагање FO кабел MM 4 влакнa OM2, типа 
HSEAIBH045 Schrack или одговарајући истог или бољег 
квалитета. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

120.  
Испорука и монтажа FO Patch kabl, duplex, LC/SC, 50/125nm, 
2m, OM2, типа HLP25LC02F Schrack или одговарајући истог 
или бољег квалитета. Обрачун по комаду. ком. 1,00 
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121.  
FO patch panel зa 4 MM FO влакна комплет са оптичком 
кутијом, pigtailovima и ситним материјалом, у постојећи rack у 
ИТ просторијама. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

122.  Сплајсовање MM FO влакна на pigtail. Обрачун по комаду. ком. 1,00   

123.  Мерење-сертификација FO линкова. Обрачун по комаду. ком. 1,00   

124.  

Испорука, повезивање и пуштање у рад UPS уређаја Line 
Interactive UPS сa AVR регулацијом 600VA/360W, типа Eaton 
Ellipse MAX 600 USBS DIN tower/rack или одговарајући истог 
или бољег квалитета. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

125.  

Испорука, повезивање и пуштање у рад UPS уређаја On-line 
double-conversion UPS 6000VA/4200W са батеријским 
кабинетом 20 x 12V/7.2Ah, типа Eaton E Series DX 6000HXL 
Long Backup Time (EDX6000HXL) или одговарајући истог или 
бољег квалитета. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

126.  
Подни алуминијски канал 105x65мм са поклопцем или сл. са 
уградњом. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

127.  
Елоксажа - алуминијског канала 105x65 мм са поклопцем или 
сл у жељену металик боју. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

128.  
Кабловски регал димензија 150x50мм, за полагање UTP/FO 
каблова, у дуплим таваницама ходника и просторија, комплет. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

129.  
Кабловски регал димензија 300x50мм, за полагање UTP/FO 
каблова, у дуплим таваницама ходника и просторија, комплет. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

130.  
Парапетни систем DLP, пластични канал 80x35 са поклопцем 
мм или сл. са уградњом. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

131.  
Парапетни систем DLP, пластични канал 105x35 са поклопцем 
мм или сл. са уградњом. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

132.  
Парапетни систем DLP, пластични канал 105x50 са поклопцем 
мм или сл. са уградњом. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

133.  
Парапетни систем DLP, пластицни канал 150x50 са поклопцем 
мм или сл. са уградњом. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

134.  PVC канал 30x20mm или сл. . Обрачун по комаду. ком. 1,00   

135.  
Подне PVC каналице (полукрузне), 2 секције, са поклопцем. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

136.  
Подне PVC каналице (полукрузне), 4 секције, са поклопцем. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 
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137.  
Мини стуб са 4 преградна дела , висина 0.70. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

138.  Мини стуб додатни прибор. Обрачун по комаду. ком. 1,00   

139.  
Комплет обујмица са завртњем и монтажним прибором за 
назидно вођење каблова (OG инсталација). Обрачун комплет. комплет 1,00 

  

140.  
Испорука и полагање каблова halogen free JH(St)H 2x2x0,6. 
Обрачун по m1.  m1 1,00 

  

141.  
Испорука и полагање каблова halogen free JH(St)H 10x2x0,6. 
Обрачун по m1.  m1 1,00 

  

142.  
Испорука и полагање каблова halogen free JH(St)H 50x2x0,6. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

  

ОРМАНИ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

143.  
Испорука и монтажа зидног мрежног ормана 9U, троделни са 
вентилаторима и PDU,  дименизије 600x478x573mm.  Oбрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

144.  
Испорука и монтажа зидног мрежног ормана 15U, троделни са 
вентилаторима и PDU, дименизије 600x746x573mm. Oбрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

145.  
Испорука и монтажа стајаћег  мрежног ормана 24U, са 
вентилаторима и PDU, димензије 600x600mm. Oбрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

146.  
Испорука и монтажа стајаћег  мрежног ормана 42U, са 
вентилаторима и PDUдимензије 600x800mm. Oбрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

147.  
Испорука и постављање вертикалног кабловског канала са 
поклопцем, 38U, 1800mm висине за Rittal орман. Oбрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

148.  
Испорука и постављање вертикалног кабловског канала 42U, 
2000 mm висине за Rittal орман. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

СВЕТИЉКЕ 
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Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

149.  
Испорука и монтажа светиљке са изводом на таваници са куком 
за вешање лустера са лустер клемама. Сијалица са грлом E 27 и 
бистром сијалицом 60W. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

150.  

Испорука и уградња сијалице инкадесцентна плафонска 
светиљка са метаслном базном конструкцијом са 2 порцеланска 
грла E 27 са заштитним стаклом и са две бистре сијалице од 75 
W у степену заштите IP 20 типа 5627 произвођач ,,Нитраˮ или 
одговарајући истог или бољег квалитета. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

151.  

Испорука и монтажа светиљке, инкадесцентна плафонска 
светиљка са металном базном констеукцијом са 2 порцеланска 
грла E 27 , са заштитним стаклом и бистром сијалицом од 60 W 
у степену заштите IP 20 типа 5627 проивођача ,,Нитраˮ или 
одговарајући истог или бољег квалитета. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

152.  
Испорука и монтажа светиљке, уградна флуросцентна FSH 4x18 
W са сјајним v растером, комплет са изворима светлости и 
стартерима. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

153.  
Испорука и монтажа светиљке, уградна флуросцентна FSH 2x36 
W са сјајним v растером, комплет са изворима светлости и 
стартерима. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

154.  

Испорука и монтажа светиљке, зидна декоративна за терасе са 
металном базном конструкцијом са порцеланским грлом E 27 са 
заштитним стаклом и бистром сијалицом од 60 W и степену 
заштите IP 44. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

155.  

Испорука и монтажа светиљке, инкадесцентна коса светиљка са 
белим опалним стаклом заштићена од влаге и прашине са 
порцеланским грлом E 27 и бистром сијалицом од 60 W и 
степену заштите IP 44 типа бродска. Светиљка се монтира у 
купатилу. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

156.  

Испорука и монтажа светиљке, инкадесцентна светиљка за 
спољну монтажу са провидним и заштитном мрежом и са 
бистром сијалицом 100-150W у степену заштите IP 44 типа 
бродска  
светиљка се монтира у подрумским просторијама. Oбрачун по 
комаду. ком 1,00 

  

157.  
Испорука и монтажа светиљке, равна купатилска ,порцеланска 
са опал куглом и навојном сијалицом од 60W , степена заштите ком. 1,00 
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IP 44. Oбрачун по комаду. 

158.  

Испорука и монтажа светиљке, флуросцентна надградна 
светиљка са 4 x18W , електронским предспојним справама, 
спојним параположним растером и у степену заштите IP 20. 
Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

159.  
Испорука и монтажа светиљке, флуросцентна надградна 
светиљка са бистром капом дифузном и две цеви од 36 W и 
степену заштите IP 55. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

Набавка и уградња флуо цеви снаге. Oбрачун по комаду. 
 

   

a. 36 W ком. 1,00   160.  

b. 18 W ком. 1,00   

ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРОУДАРА 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

161.  
Испорука и монтажа зидног мрежног ормана 9U, троделни са 
вентилаторима и PDU,  дименизије 600x478x573mm.  Oбрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

Набавка и уградња стартера за флуо цеви снаге. Oбрачун по 
комаду.  

   

a. S-10 ком. 1,00   162.  

b. S-10 ком. 1,00   

Набавка и уградња пригушнице . Oбрачун по комаду. 
 

   

a. снаге 20w ком. 1,00   163.  

b. снаге 40w ком. 1,00   

164.  

Испорука свог потребног материјала и израда спојних водова 
од уземљивача до сабирница за изједначење потенцијала. 
Инсталацију урадити по зиду испод малтера траком FeZn 25 x4 
mm. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

165.  

Испорука свог потребног материјала и израда сабирнице за 
изједначавање потенцијала сип . сабирница је израђена од траке 
FeZn 50 x5 mm дужине 500 mm са највише 10 прикључних 
места. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 
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166.  

Испорука свог потребног материјала и израда свих спојева са 
сабирницом за изједначавање потенцијала . проводник се 
полаже од сип-а до водовода, канализације грејања и разводних 
ормана кабл PPOO-Y 1 x 16 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

167.  

Испорука свог потребног материјала и израда свих спојева са 
сабирницом за изједначавање потенцијала . проводник се 
полаже од SIP-а до водовода, канализације грејања и разводних 
ормана кабл P/FJ 1 x 10 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

168.  
Испорука траке FeZn 25 x 4 mm и израда обујмице за водоводне 
цеви као и премоштење водомера бакарном плетеницом 
пресека 25 mm2. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

169.  
Испорука свог потребног материјала и повезивање телефонске 
концентрације са шином за изједначавање потенцијала каблом 
PPOO-Y 1 x 16 mm2. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

170.  

Испоручити и на место означено на цртежу на 30 cm од пода у 
зиду мокрог чвора уградити кутију за изједначавање 
потенцијала пс. кутија је снабдевена пластичним поклопцем и 
опремљена је са прикључним стежаљкама за проводник до 35 
mm2 и 6 прикључних места за прикључак водова до 6 mm2. 
Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

171.  

Проводник P/FJ 4 mm2 испод малтера у зиду и у поду извести 
од кутије пс изводе за повезивање металних делова у мокром 
чвору који нису саставни делови електричних уређаја и то 
посебно -за одводну цев умиваоника -за канализациону цев -за 
водоводну цев -за каду просечне дужине 4 m спајање на 
цевовод се врши помоћу шелне укупан број извода по једној 
кутији 5 проводник P/FJ 4 mm2 20 m. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

172.  

Испоручити и од заштитне сабирнице у разводном орману до 
кутије PS у мокром чвору положити проводник P/FJ mm2 у зиду 
од опеке просечна дужина проводника P/FJ 6 mm2 по једној 
кутији је 12 м. Oбрачун по комаду. ком. 1,00 

  

173.  

Испорука свог потребног материјала и израда галванских 
спојева на кабловским регалима . галванску инсталацију 
урадити проводником P/FJ 1 x 4 mm2 дужине 10 m. Обрачун по 
m1. m1 1,00 

  

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  

174.  
Испорука и монтажа зидног мрежног ормана 9U, троделни са 
вентилаторима и PDU,  дименизије 600x478x573mm.  Oбрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

175.  
Испорука свог потребног материјала и израда темељног 
уземљивача од траке FeZn 25 x 4 mm. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

176.  
Испорука свог потребног материјала и израда спојних 
громобранских водова поцинкованом траком FeYn 20 x3 мм . 
траку поставити уливањем у бетонске стубове. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

177.  

Испорука свог потребног материјала и уградња укрсних комада 
ук постављених на свим местима међусобног спајања траке у 
темељу. По изради спојева сва места премазати средством 
против корозије. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

178.  

Испорука свог потребног материјала и постављање на 
фасадном зиду на местима означеним цртежом, лимене кутије 
за мерни спој и израда мерно раставног споја на висини од 1,75 
m од нивоа пода односно тротоара. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

179.  
Испорука материјала и израда земног уводника за спајање 
вертикалних одвода са уземљивача од траке FeZn 25 x 4 mm 
просечна дужина земног уводника 8 m. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

180.  
Испорука свог потребног материјала и монтажа обујмица за 
вертикални олук. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

181.  
Извршити испоруку и полагање траке FeZn 25 x 4 mm дужине 
10 m и повезивање вођица лифтова са темељним уземљивачем 
заваривањем. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

  

ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

182.  
Испорука и монтажа зидног мрежног ормана 9U, троделни са 
вентилаторима и PDU,  дименизије 600x478x573mm.  Oбрачун 
по комаду. ком. 1,00 

  

183.  

Испорука и полагање Halogen Free напојног кабла NHXHX 
3x1.5 кроз Halogen Free бужир цеви, Halogen Free каналице или 
на Halogen Free обујмице за напајање централе за детекцију и 
дојаву пожара. Обрачун по m1. m1 1,00 
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184.  

Испорука и полагање Halogen Freeе енергетског кабла 1x16мм2 
кроз Halogen Free бужир цеви, Halogen Free каналице или на 
Halogen Free обујмице за уземљење централе за детекцију и 
дојаву пожара. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

185.  
Испорука и полагање Halogen Free обујмица за полагање 
каблова. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

186.  
Испорука и монтажа Halogen Free бужир црева Ø 11 за 
полагање каблова у спуштеном плафону или у зид-таваницу 
испод малтера. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

187.  
Испорука и монтажа Halogen Free бужир црева Ø 16 за 
полагање каблова у спуштеном плафону или у зид-таваницу 
испод малтера. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

188.  
Испорука и монтажа Halogen Free бужир црева Ø 23 за 
полагање каблова у спуштеном плафону или у зид-таваницу 
испод малтера. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

189.  
Испорука и монтажа Halogen Free бужир црева Ø 29 за 
полагање каблова у спуштеном плафону или у зид-таваницу 
испод малтера. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

190.  
Испорука и монтажа Halogen Free каналица димензија 16x16 за 
полагање каблова. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

191.  
Испорука и монтажа Halogen Free каналица димензија 25x25 за 
полагање каблова. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

192.  
Испорука и монтажа Halogen Free каналица димензија 40x40 за 
полагање каблова. Обрачун по m1. m1 1,00 

  

193.  
Испорука и затезање пластифицирана сајла Ø 4mm. Обрачун по 
m1. m1 1,00 

  

194.  
Испорука и монтажа затега за самоносиви кабел. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

  

195.  
Испорука и полагање пластифицирано сапа црево Ø 13mm. 
Обрачун по m1. m1 1,00 

  

196.  
Израда ватроотпорне заштите каблова ПП дојаве који пролазе 
из једног сектора у други. Обрачун по kg. kg 1,00 

  

РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦА 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
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197.  

Ревизија трафостанице 20/0,4 kV,   630 kVA са следећим 
радовима: 

- преглед трансформатора снаге са притезањем завртњева; 
- контрола трансформатора са испитивањем бухолц релеа; 
- вађење узорка трансформаторског уља за испитивање 

пробојности; 
- мерење отпора заштитног и радног уземљења; 
- чишћење изолатора трансформатора и прекидача; 
- преглед свих спојних места на прекидачима и растављачима; 
- чишћење целокупног постројења и опреме; 
- испитивање функционалности опреме у трафостаници; 
- подмазивање контактних места прекидача и растављача; 
- преглед стабилности свих уређаја и опреме; 
- преглед спојева на доводима, одводима и трансформатору; 
- издавање извештаја о урађеној ревизији, пробојности уља и 

мерења отпора уземљења. 
- припремно завршни радови. комплет 1,00 

  

198.  Доливање новог трансформаторског уља током ревизије 
l 1,00 

  

Укупно без пдв-а (дин.): 
  

Укупан пдв (дин.): 
  

Укупно са пдв-ом (дин.): 
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4. ПАРКЕТАРСКЕ И СТОЛАРСКЕ УСЛУГЕ 

ПАРКЕТАРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1. 

Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије, преко 
намештаја, ради заштите. Сва евентуална прљања или 
оштећења намештаја падају на терет извођача. Обрачун по 
паушално. паушално 1,00 

  

2. 
Изношење постојећег намештаја из простора. Намештај 
депоновати у оквиру објекта. Обрачун паушално. паушално 1,00 

  

3. 

Демонтажа прага врата. Праг демонтирати и очистити за 
поновну употребу или утоварити у камион и одвести на 
депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km.. Обрачун 
по комаду прага. ком. 1,00 

  

4. 

Пажљива демонтажа постојећег паркета на местима где се 
паркет одвојио од подлоге. Постојећи лепак састругати до 
подлоге. Демонтирани паркет одложити за поновну употребу. 
Обрачун по m2. m2 1,00 

  

5. 

Демонтажа оштећеног паркета и лајсни, стругање лепка до 
подлоге. Шут прикупити изнети, утоварити на камион и 
одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену до 10 km.. 
Обрачун по m2. m2 1,00 

  

6. 

Изравнавање постојеће рапаве подлоге. Подлогу добро 
очистити и нанети масу за изравнање; да чврсто и трајно веже 
за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на 
притисак. Обрачун по m2. m2 1,00 

  

7. 
Набавка, постављање, стругање и лакирање  паркета преко 
бетонске подлоге. Поставити паркет 1 класе, дебљине 22 mm, 
у слогу по избору пројектанта, а преко претходно очишћене 
подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Винфлеx масе, 
што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске 
подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по 
целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашчица 
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морају бити затворене. Између паркета и зида оставити 
дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове 
лајсне 1 класе и на сваких 80 cm причврстити Их за зид. 
Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са 
три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. 
Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина 
буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. 
Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге 
паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу 
прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. 
После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмиргиом, 
опајати под и лакирати дмги пут. Потпуно осушени други слој 
лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. 
Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена 
лаком. Обрачун по m² пода. 

a. Храстов.                       m² 1,00   

b. Буков.    m² 1,00   

Израда и постављање  прагова, лепљењем. Дрво за прагове 
  

  

a. Храстов.                       m² 1,00   8. 

b. Буков.    m² 1,00   

Израда и постављање  лајсни, на саставу пода и зидова. 
Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавања геровари. 
Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на 
размаку од 80 cm. Обрачун по мл лајсни.   

  

a. Храстове лајсне .                       m² 1,00   

9. 

b. Букове лајсне.    m² 1,00   

Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати 
машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи 
финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да 
остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или 
других трагова. Обрусити све лајсне. Обрачун по m² остругане 
површине.                                               

  

a. Постојећег паркета m² 1,00   

10. 

b. Новог паркета m² 1,00   

11. 
Лакирање паркета  лаком по избору пројектанта. Паркет 
лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом 
фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, 
опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет 
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китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати 
други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, 
опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити 
рацуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м² 
лакиране површине. 

a. Постојећег паркета m² 1,00   

b. Новог паркета m² 1,00   

12. 

Крпљење пода од паркета на месту срушеног зида/нових 
врата. Набавити и поставити паркет по узору на постојеци. 
Пре постављања паркета подлогу очистити и припремити. 
Водити рачуна да састави постојећег и новоуграђеног паркета 
буду што мањи и да су спојнице измеду суседних дашчица 
паркета затворене. Обрачун по m2. m2 1,00 

  

Набавка и постављање подне облоге ламинат, по избору 
Наручиоца. Ламинатна подна облога поставља се као 
пливајући под. Ламинат мора да буде јак, траиан и 
високопресован. а носач плоча високе густине, HDF, ивице 
импрегниране. Подну облогу унети распаковати. и оставити 24 
часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Лепак мора 
бити квалитетан и стабилан. Преко припремљене подлоге 
поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе 
спојнице ширине 10 mm. Лепак нанети равномерно на целу 
ширину фалца. Подну облогу пажљиво поставити и саставити. 
са потпуно затвореним спојницама. Обрисати лепак. Поред 
зидова поставити лајсне и на сваких 80 cm лајсне причврстити 
за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m² пода.   

  

a. Класа 33, д=11 mm, за најтежа оптерећење.  m² 1,00   

13. 

b. Класа 32, д=9,5 mm, за тешка оптерећења.  m² 1,00   

14. 
Постављање ламинат лајсне у дезену ламината по обиму 
просторије лајсне и на сваких 80 cm  лајсне причврстити за 
зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m'. 

m1 
1,00 

  

СТОЛАРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

15. 
Пажљива демонтажа уграђеног плакара,  Демонтиране плакаре  
очистити и одложити за поновну употребу или утоварити у   
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камион и одвести на депонију где Наручилац одреди удаљену 
до 10 km.. Обрачун по комаду плакара. 

a. До 5,0 m² ком. 1,00   

b. Преко 5,0m² ком. 1,00   

Монтажа демонтираног плакара.Обрачун по комаду плакара. 
  

  

a. До 5,0 m² ком. 1,00   16. 

b. Преко 5,0 m² ком. 1,00   

17. 

Израда и постављање  дрвеног рукохвата степенишне ограде 
Рукохват израдити од првокласне суве храстовине по 
упутству пројектанта.Саставе рукохвата геровати,шмирглати 
и лакирати два пута. Обрачун по m1 . m1 1,00 

  

18. 

Израда и постављање  зидне одбојне даске као заштите од 
удара од универ панела д=18mm, по упутству пројектанта у 
боји по захтеву Наручиоца. Даску кантовати ABS траком д=2 
mm у одговарајућој боји. Даску причврстити за зид 
типловима. Обрачун по m2. m2 1,00 

  

Израда и постављање   лајсни на зидовима . Лајсне израдити и 
профилисати по датим детаљима од првокласног и сувог  
дрвета. Обрачун по m1 лајсни.   

  

 Јелове лајсне.    m1 1,00   
19. 

 Храстове лајсне.   m1 1,00   

20. 

Израда и постављање зидних полица од универ плоча 
д=18mm у боји по захтеву Наручиоца. Полице израдити по 
упутству пројектанта. Полице кантовати АБС траком д=2 mm 
у одговарајућој боји и монтирати, са свим предрадњама и 
материјалом. Обрачун по м2. m2 1,00 

  

21. 

Израда и постављање зидних полица од универ плоча д=22 
mm у боји по захтеву Наручиоца. Полице израдити по 
упутству пројектанта. Полице кантовати АБС траком д=2 mm 
у одговарајућој боји и монтирати, са свим предрадњама  и 
материјалом. Обрачун по m2. m2 1,00 

  

22. 

Пажљива демонтажа плоче радног стола са металних ногара,  
Демонтиране плоче  очистити и одложити за поновну 
употребу или утоварити у камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km.. Обрачун по  комаду 
стола. ком. 1,00 

  

23. 
Израда и монтажа плоче радног стола од универ плоча у боји 
по захтеву Наручиоца д=18мм на постојеће металне ногаре. 
Уунивер  плоче кантовати АБС траком д=2 mm. Обрачун по  m2 1,00 
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m2. 

24. 

Пажљива демонтажа инокс судопере са намештаја од универ 
плоча. Судопере одложити за поновну употребу. 
Демонтиране плоче  очистити и одложити за поновну 
употребу  или утоварити у камион и одвести на депонију где 
Наручилац одреди удаљену до 10 km.. Обрачун по  комаду 
стола. ком. 1,00 

  

25. 

Израда и монтажа судопере од универ плоча д=18mm у боји 
по захтеву Наручиоца. Корпус, врата и полице израдити од 
универ  плоче кантовати ABS траком д=2 mm у одговарајућој 
боји .  Монтирати демонтирану инокс судоперу и  завршно 
обрадити са свим предрадњама, поставити оков, шарке, 
бравице и остали ситан прибор све по избору Наручиоца 
укључени у цену. Обрачун по  m2. m2 1,00 

  

26. 

Израда и монтажа плочастог намештаја од универ плоча 
д=18mm. Корпус, врата и полице израдити од универ  плоча 
кантовати ABS траком д=2 mm у одговарајућој боји , а леђа 
плакара од оплемењеног лесонита, по упутству пројектанта у 
боји по захтеву Наручиоца.  Плочасти намештај завршно 
обрадити са свим предрадњама, поставити оков, шарке, 
бравице и остали силан прибор све по избору пројектанта 
укључени у цену. Обрачун по  m2. m2 1,00 

  

Израда и постављане унутрашњих обострано шперованих 
врата.  Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а 
рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити 
шпер плочом дебљине 4 mm, по шеми столарије и детаљима. 
Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. 
Поставити оков од елоксираног алуминијум, браву 
укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по 
избору Наручиоца. Врата заштитити безбојним премазом за 
импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.  Обрачун 
по комаду врата. 

  

 

  

a. Димензија 70x205 cm ком. 1,00   

b. Димензија 80x205 cm ком. 1,00   

27. 

c. Димензија 90x205 cm ком. 1,00   

28. 

Израда и постављање унутрашњих врата са надсветлом, од 
пуног дрвета, Врата израдити од првокласне и суве јеле и 
смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у 
ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од 
елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа. 
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три усадне шарке по кнлу, по избору пројектанта. Надсветло 
застаклити равним провидним стаклом дебљине 4 mm. Врата 
заштитити безбојним премазом за импрегнацију.. Обрачун по 
комаду врата. 

a. Димензија 70x205+60 cm ком. 1,00   

b. Димензија 80x205+60 cm ком. 1,00   

c. Димензија 90x205+60 cm ком. 1,00   

Постојећа врата, прегледати и ампасовати. Фалц и ивице 
врата обрадити да.крило фино належе, дихтује и лако се 
затвара. По потреби подесити браву врата. Обрачун по 
комаду врата.   

  

 Димензија 70x205 cm ком. 1,00   

 Димензија 80x205 cm ком. 1,00   

29. 

 Димензија 90x205cm ком. 1,00   

30. 
Лепљење расушених дрвених столица. Обрачун по комаду 
столице. ком. 1,00 

  

Укупно без пдв-а (дин.): 
  

Укупан пдв (дин.): 
  

Укупно са пдв-ом (дин.): 
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5.  СТАКЛАРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Набавка и постављање равног провидног стакла 1. класе, 
дебљине 3 mm. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића 
и оштећења. Стакло је мање за 2-3 nn од фалца, да не би 
пуцало. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. 
Обрачун по m² стакла. 

  

 

  

 Дебљине 3 mm m² 1,00   

 Дебљине 4/5 mm m² 1,00   

 Дебљине 5/6 mm m² 1,00   

 Дебљине 8 mm m² 1,00   

1. 

 Дебљине 10 мм. m² 1,00   

Замена равног провидног стакла 1 класе,  са скидањем 
постојећег стакла и чишћењем фалца од кита. Стакло мора 
бити равно, без таласа, мехурића и оштећења. Стакло је мање 
за 2-3mm од фалца, да не би пуцало. Стакло пнчврстити и 
заптити одговарајућим китом. Обрачун по m² стакла. 

  

 

  

a. Дебљине 3 mm m² 1,00   

b. Дебљине 4/5 mm m² 1,00   

c. Дебљине 5/6 mm m² 1,00   

d. Дебљине 8 mm m² 1,00   

2. 

e. Дебљине 10 mm m² 1,00   

Набавка и постављање термоизолационог стакла. Термо 
сендвич израдити од равног провидног стакла, без таласа, 
мехурића и оштећења. Термо стакло приликом изградње 
поставити на подметаче од нерђајућег материјала (олово. 
дрво, пластични материјаи). Китовати одговарајућим 
пластичним китом, метални оквир термо стакла не сме да се 
види. Обрачун по m² термо стакла. 

  

 

  

a. Дебљине 4+12+4 mm m² 1,00   

3. 

b. Дебљине 5+12+5 mm m² 1,00   
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c. Дебљине 6+12+6 mm m² 1,00   

d. Дебљине 8+12+8 mm m² 1,00   

e. Дебљме. 10-12+10 mm m² 1,00   

Набавка и постављање термоизолационог стакла, дебљине 
4+12+4 mm. Термо сендвич израдити од безбојног, провидног 
FIot 1 STOPSOL стакла. Термо стакло приликом уградње 
поставити на подметаче од нерђајућег материјала (олово, 
дрво, пластични материјал). Китовати одговарајућим 
пластичним китом, метални оквир термо стакла не сме да се 
види. Обрачун по m² термо стакла. 

  

 

  

a. Дебљине 4+12+4 mm m² 1,00   

b. Дебљине 4+12+5 mm m² 1,00   

c. Дебљине 4+12+6 mm m² 1,00   

d. Дебљине 6+12+5 mm m² 1,00   

4. 

e. Дебљине 6+12+6 mm m² 1,00   

Набавка и постављање армираног стакла на прозорима, 
дебљине 6/7 mm. Стакло мора бити без мехурића и оштећења 
и мање за 2-3 mm од фалца да не би пуцало. Стакло 
причврстити и заптити одговарајућим китом. Обрачун по m² 
стакла. 

  

 

  

a. На прозорима. m² 1,00   

b. На вратима. m² 1,00   

c. На огради. m² 1,00   

5. 

d. На надстрешници. m² 1,00   

Набавка и постављање огледала полукристал, дебљине 3mm, 
увозно. Огледала поставити по пројекту и детаљима. Обрачун 
по m² огледала. 

  
 

  

a. Дебљине 3mm.                                            m² 1,00   

b. Деблине 4 m.            m² 1,00   

c. Дебљине 5 m.          m² 1,00   

d. Дебљине 6 m.               m² 1,00   

e. Дебљине 8 mm.     m² 1,00   

6. 

f. Дебљине 10 mm.     m² 1,00   

7. 
Заливање фуга силиконом. Фуге пре заливања очистити, 
залити и по везивању силикона обрадити скалпелом или 
оштрим ножем. Обрачун по m1 заливених фуга. 

m1 
1,00 
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8. 
 

Пескирање стакла по шеми и упутству пројектанта. Цена 
стакла и уградња плаћа се посебно. Обрачун по m² стакла. 

m² 
1,00 

  

9. Демонтажа врата од SECURIT стакла. Обрачун по комаду ком. 
1,00 

  

10. 
Набавка и постављање SECURIT стакла дебљине 4/5 mm. 
Обрачун по m² 

m² 
1,00 

  

11. 
Набавка и постављање сецурит стакла дебљине 10 mm. 
Обрачун по m² 

m² 
1,00 

  

12. 
Застакљивање памплеx стаклом дебљине 2x4mm. Обрачун по 
m² 

m² 
1,00 

  

13. 
Застакљивање стакленим призмама димензија 20x20x8 cm. 
Обрачун по m² 

m² 
1,00 

  

14. 
Матирање стакла по датом шаблону и упутству пројектанта. 
Обрачун по m². 

m² 
1,00 

  

Укупно без пдв-а (дин.): 
  

Укупан пдв (дин.): 
  

Укупно са пдв-ом (дин.): 
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6.  ОДРЖАВАЊЕ ОКОВА НА СТОЛАРИЈИ (PVC, АЛУМИНИЈУМ И МЕТАЛ), РОЛЕТНИ, ВЕНЕЦИЈАНЕРА, 
ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА И КОМАРНИКА 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Jединична ценa 
услуге без ПДВа 

(дин) 

Jединична ценa 
услуге са ПДВом 

(дин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1. 
Штеловање окова на PVC прозорима. Обрачун по комаду 
прозора. ком. 1,00 

  

2. Замена окова на PVC прозорима. Обрачун по комаду окова. 
ком. 1,00 

  

3. 
Штеловање окова на PVC терасним вратима. Обрачун по 
комаду врата. ком. 1,00 

  

4. 
Замена окова на PVC терасним вратима. Обрачун по комаду 
окова. ком. 1,00 

  

5. 
Штеловање окова на PVC улазним вратима. Обрачун по 
комаду врата. ком. 1,00 

  

6. 
Замена окова на PVC улазним вратима. Обрачун по комаду 
окова. ком. 1,00 

  

7. 
Штеловање окова на алуминијумским улазним вратима. 
Обрачун по комаду врата. ком. 1,00 

  

8. 
Замена окова на алуминијумским улазним вратима. Обрачун 
по комаду окова. ком. 1,00 

  

9. 
Замена дихтунга на PVC прозорима и терасним вратима. 
Обрачун по m1 замењеног дихтунга. m1 1,00 

  

10. 
Замена аутомата на PVC улазним вратима. Обрачун по 
комаду аутомата. ком. 1,00 

  

11. 
Замена аутомата на алуминијумским улазним вратима. 
Обрачун по комаду аутомата. ком. 1,00 

  

12. Штеловање сигурносних врата. Обрачун по комаду врата. 
ком. 1,00 

  

13. Замена окова сигурносних врата. Обрачун по комаду окова. 
ком. 1,00 

  

14. Замена браве сигурносних врата. Обрачун по комаду браве. 
ком. 1,00 

  

15. Штеловање ролетни. Обрачун по комаду ролетни. 
ком. 1,00 

  

16. 
Демонтажа  ролетни. Ролетне пажљиво демонтирати да не 
дође до оштећења, очистити, сложити, упаковати за поновну 
употребу и монтирати. Обрачун по m² ролетни. m²  1,00 
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Израда и монтажа еслингер ролетни, од PVC профилисаних, 
просторних ламела пуњених полиуретаном, по избору 
Наручиоца. Покретни рам, оквир ролетни урадити од „U” 
профила.. Ролетне опремити аутоматима са гуртном. Рам 
очистити, минизирати и обојити. Обрачун по m² површине 
отвора.   

  

 од PVC      m² 1,00   

17. 
 

 од алуминијума       m² 1,00   

18. 

Израда и монтажа венецијанер ролетни од алуминијумских 
површинских ламела, по избору Наручиоца. Ролетне 
опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање 
нагиба ламела. Обрачун по m² површине отвора.  m² 1,00 

  

19. 

Израда и монтажа роло ролетни-решетке. Врата израдити од 
висококвалитетне челичне жице пречника 8 mm. Величина 
окна решетке су 95x65 mm. Врата заштитити печеном 
пластифлкацијом. Решетку пластифицирати по избору 
пројектанта. Обрачун по m² роло ролетне-решетке.  m² 1,00 

  

20. 
Набавка и постављање тракастих завеса. Опремити 
механизмом за скупљање и подешавање. Обрачун по m² 
површине отвора.  m² 1,00 

  

21. 
Набавка и постављање фиксних комарника. Обрачун по m² 
површине отвора.  m² 1,00 

  

22. Израда алуминијумских ролетни за прозоре. Обрачун по m² 
m² 1,00 

  

23. Поправка тракастих завеса. Обрачун по m² 
m² 1,00 

  

24. Поправка венецијанера. Обрачун по m² 
m² 1,00 

  

25. 
Поправка ролетни са заменом аутомата, лагера и гуртни. 
Обрачун по m². m² 1,00 

  

26. 
Прање венецијанер ролетни. Постојеће венецијанер ролетне 
пажљиво скинути, опрати је поново поставити. Обрачун по m² 
ролетни. m² 1,00 

  

27. 

Прање тракастих завеса. Постојеће тракасте ролетне пажљиво 
скинути, опрати и поново поставити. Откинуте ланчиће и 
остали оштећен прибор заменити. Обрачун по m² тракастих 
завеса. m² 1,00 

  

28. Замена квака на PVC прозорима. Обрачун по комаду. 
ком. 1,00 

  

29. 
Поправка и силиконисање угаоне покривне лајсне. Обрачун 
по m² m² 1,00 
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30. 
Заштита силиконисањем споља и изнутра. Обрачун по 
прозору. ком. 1,00 

  

Укупно без пдв-а (дин.): 
  

Укупан пдв (дин.): 
  

Укупно са пдв-ом (дин.): 
  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
Укупно без пдв-а 

(дин.) 
Укупан пдв 

(дин.) 
Укупно са  

пдв-ом (дин.) 

1. ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ    

2. ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ГРЕЈАЊА    

3. ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА    

4. ПАРКЕТАРСКЕ И СТОЛАРСКЕ УСЛУГЕ    

5.  СТАКЛАРСКЕ УСЛУГЕ    

6.  ОДРЖАВАЊЕ ОКОВА НА СТОЛАРИЈИ (PVC, АЛУМИНИЈУМ И МЕТАЛ), 
РОЛЕТНИ, ВЕНЕЦИЈАНЕРА, ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА И КОМАРНИКА 

   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А (ДИН.):  

УКУПАН ПДВ (ДИН.):  

УКУПНО СА ПДВ-ОМ (ДИН.):  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке 
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији извршених услуга. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
                                                                                                                     Потпис овлашћеног  лица 
Датум:      
                                                               
___________________                                                                        М.П.                                            ________________________ 
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Образац 12. 
 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 
 
 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 
 
 
Понуђач _________________________________________ је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 
 
          Датум                                 Понуђач 
 
________________                        М.П.                                                             __________________ 
 
 
 
 
Напомена: Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви 
понуђачи. 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се Изјава копира у довољном 
бројку примерака, да се попуни, овери печатом и потписом овлашћеног лица за сваког 
понуђача из групе понуђача.  
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Образац 13.  
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) прилажемо структуру трошкова насталих приликом 
припреме понуде број ______________ од ______________. године у отвореном поступку 
јавне набавке услуга текућег одржавања објеката Установе, ЈН 01/2019. 
 
 

Ред. 
бр. 

ВРСТА ТРОШКОВА 
ИЗНОС 

(у динарима) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПНО:  

 
 
Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити 
од Наручиоца накнаду трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
 
 
 
 
 
Датум:                                                                                      Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
__________________                                          М.П.            ________________________________ 
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Образац 14. 
 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:______________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:_____________________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА: _____________________________________________________ 

ПИБ ПОНУЂАЧА:_________________________________________________________________ 

 

И З Д А Ј Е 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 
 
 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: Установа Студентски центар Нови Сад, улица Др Симе 
Милошевића бр. 4, матични број:  08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873. 
 
Предајемо Вам (1) једну бланко соло меницу, серијски број _______________, која је 
безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату, на износ од 10% 
процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а, односно ____________________ динара без 
ПДВ-а. 
Меница и менично овлашћење се издају као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла, сходно Уговору о јавној набавци услуга број ЈН 01/2019 - услуге текућег 
одржавања објеката Установе. 
 

Издата соло меница може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором, тј. 
најкасније 30 (тридесет) дана дужим од рока извршења уговорених обавеза. Менични 
дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника 
код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у 
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 
обавеза  поштовања редоследа наплате са рачуна, утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог Закона. 
 
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања предметног 
Уговора дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Меничног дужника, промена печата, статусних промена код 
дужника, оснивање нових правних субјеката дужника и других промена које су од значаја 
за платни промет.   
За све спорове који евентуално настану надлежан је Привредни суд у Новом Саду.  
 

Прилог:  
- 1 (једна) бланко соло меница 
- фотокопија картона депонованих потписа 
- фотокопија захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке  
 
У ____________ , дана __________ 2019. године. 

________________________________________ 
 

(печат и потпис овлашћеног лица за потпис) 
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Образац 15. 
 

 
СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 

 
Навести услуге које су предмет јавне набавке и које су изведене у претходне три године: 

 
 

Инвеститор 
Период 

извршења услуга 
Врста услуга Укупна површина 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПНО: 
 

 
 
Датум:                                                                                           Потпис овлашћеног  лица 
 
____. ____. 2019. године                                                        _____________________________ 
 
 
Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака. 
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Образац 16. 
 
 
 
______________________________________________     
          Назив и адреса Инвеститора/корисника: 
 
 
                                                                                           ________________________________ 
                                                                                                             Пун назив Понуђача  
  
                                                                                           ________________________________ 
                                                                                                             Седиште Понуђача  
 
У складу са чл. 77 ЗЈН ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) издаје се 
  

П О Т В Р Д А 
НАРУЧИОЦА (ИНВЕСТИТОРА/КОРИСНИКА) О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ 

УГОВОРА 
 
Овим потврђујемо да је _________________________________________________ (назив и 
седиште понуђача), у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2018. године реализовао уговоре 
закључене са ____________________________________________________ (назив и седиште 
инвеститора/корисника) који су за предмет имали услуге текућег одржавања објеката. 
 

Ред. 
бр. 

Објекат - 
предмет уговoра 

Број и 
датум 

уговора 

Период 
извршења 

услуга 
Укупна површина 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
 
Контакт особа  инвеститора/корисника _______________________ телефон _______________. 
 
Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________ 
ради учествовања  у поступку јавне набавке ЈН Ред. бр. 01/2019 - услуге текућег одржавања 
објеката Установе. 
 
                                                                                                   

М.П. (инвеститора/корисника) 
 
                    ______________________________ 

                                                                                                Потпис овлашћеног лица 
инвеститора/корисника 

                                                                                    
Напомена: У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју 
примерака. 
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Образац 17.  
  
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 
 
 
 

 
Изјављујем да смо посетили локације у вези предметних услуга -  текуће одржавање 
објеката Установе, број јавне набавке ЈН 01/2019, како би потенцијални понуђачи могли да 
изврше сва неопходна мерења и друге неопходне радње, у циљу искључивања накнадних 
евентуалних примедби понуђача да нису били упознати са неким информацијама које су 
неопходне за припрему и прихватљивост понуде и евентуално касније позивање на 
одговорност Наручиоца, као и да смо упознати са свим условима за извођење услуга и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 
 
 

 
 

Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА: 
 
 

Ивана Стеванов, шеф службе за инвестиционо одржавање и стручне послове 
 
________________________________                                                                                   М.П. 
 
 
                                                               
Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА:  
 
 
_________________________________                                                                                 М.П. 
 
 
 
Датум обиласка:_________________                                                                

 
 

 


