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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' 

бр.124/12 и 14/15; у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (''Службени гласник Републике Србије'' бр.29/13 и 104/2013) и 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова на текућем одржавању зграда и 

објеката, у отвореном поступку бр. 67/15, број одлуке 0094-40493-19/2015 од 

10.08.2015. године, припремљена је 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова на текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном 

поступку бр.67/15 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 

34000 Крагујевац, www.nsz.gov.rs, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 

Отворени поступак јавне набавке. 

 

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Набавка радова. 

 

1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА) 

Особа за контакт је Драгана Јоксимовић, Одељење за јавне набавке, е-маил: 

Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980. 

Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петка, од 07:30 – 15:30 

часова). 

 

1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката. 

Ознака из класификације делатности: 43 – Специјализовани грађевински радови. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 -  Грађевински радови. 

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је списак објеката Наручиоца 

на којима је Планом текућег одржавања Наручиоца предвиђено извођење предметних 

радова, као и општи опис предвиђених радова.  

Саставни део Техничке спецификације јесу и Предмери и предрачуни радова за сваки 

од предвиђених објеката, са тачно дефинисаним описом врста радова који ће се 

изводити и предвиђеним количинама, односно обимом предметних радова. 

Понуђач мора понудити све захтеване радове ПО СИСТЕМУ ''КЉУЧ У РУКЕ'', у 

супротном таква понуда ће бити искључена из разматрања и одбијена као 

неприхватљива. 

Појам "Кључ у руке" подразумева начин одређивања унапред фиксиране цене за 

извођење радова на одређеном објекту, који подразумева грађевинске, занатске и 

инсталатерске радове према претходно припремљеном Предмеру и предрачуну радова 

(тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део ове 

конкурсне документације), до завршетка задатог посла. У Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке, односно Предмерима и предрачунима радова, налазе се све 

позиције, тј. сви радови за које је предвиђено да ће се појавити током извођења радова 

и за које Добављач приликом преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их 

у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава.  

План по систему "Кључ у руке" подразумева да сви непредвиђени радови, скривене 

позиције и повећани обими неких од радова улазе у обрачун у оквиру претходно 

договорене вредности. Целокупни обим посла обухваћен је ценом за радове до 

завршетка посла.  

http://www.nsz.gov.rs/
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Узансе о грађењу приликом прихватања од стране Добављача и Наручиоца добијају 

значај допуне уговора и одређују правила понашања у сваком сегменту уговореног 

посла. 

Поред радова предвиђених Планом текућег одржавања Наручиоца, тј. поред тачно 

дефинисаних радова на одређеним, познатим објектима Наручиоца, за које су дати 

Предмери и предрачуни радова, предмет јавне набавке јесу и непредвиђени, тј. 

непланирани радови (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у 

цену радова по систему ''Кључ у руке'', за које се понуда даје према Предмеру и 

предрачуну радова), хитне интервенције и слично, на објектима Наручиоца из 

Техничке спецификације предмета јавне набавке, као и на осталим објектима које 

Наручилац користи, који нису експлицитно наведени у Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке, а налазе се на територији округа који су обухваћени 

одређеном Партијом. Ове радове Понуђач, односно Добављач наплаћује према ценама 

норма сата рада радника одређених нивоа квалификација и према временском периоду 

у коме се радови изводе, а које наводи у Обрасцу понуде, као и према тржишним 

ценама опреме и материјала које је користио приликом извођења непредвиђених, тј. 

непланираних радова, хитних интервенција и слично. 

Понуђач може поднети понуду за само једну партију, неколико партија, као и за све 

партије, при чему је обавезан да јасно назначи да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или на поједине партије.  

Понуђач мора понудити, тј. дати јединичне и укупне цене за све ставке у оквиру сваког 

Предмера и предрачуна радова, у оквиру сваке партије за коју подноси понуду, у 

супротном таква понуда ће бити искључена из разматрања и одбијена као 

неприхватљива. 

 

1.7. ОПИС ПАРТИЈА 

Јавна набавка је обликована по партијама, тако да се свака партија може уговарати 

засебно, и то: 

Партија 1.: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији 

Северно-бачког, Западно-бачког, Јужно-бачког, Сремског, Северно-банатског, 

Средње-банатског и Јужно-банатског округа; 

Партија 2.: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији 

Београда, Подунавског, Браничевског, Борског и Зајечарског округа; 

Партија 3.: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији 

Мачванског, Шумадијског, Колубарског, Златиборског, Моравичког, 

Поморавског и Рашког округа; 

Партија 4.: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији 

Расинског, Нишког, Топличког, Јабланичког, Пиротског и Пчињског округа и 

на територији АП К и М; 

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за запошљавање за 

2015. годину, на позицији бр. 1.3.1. Средства су обезбеђена у Финансијском плану за 

2015. годину на конту 4251.  

 

 

 



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 67/15, радови на текућем 

одржавању зграда и објеката  

 

Страница 5 од 159 

 

1.8. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки 

(http://portal.ujn.gov.rs/) и са интернет странице наручиоца (www.nsz.gov.rs/ Javne 

nabavke / Javne nabavke 2015.), линк: 

http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2015..cid17953  

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање 

конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће у 

року од два дана од дана пријема захтева исту доставити поштом, телефаксом или 

електронском поштом.  

1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Националне службе за запошљавање дана 10.08.2015. године. 

Рок за подношење понуда је најкасније до 09.09.2015. године до 11:00 часова у 

писарници Националне службе за запошљавање. Понуђач треба да достави понуду у 

писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 

обрасце који су саставни део конкурсне документације. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – 

Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, у 

запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако 

како је предата. НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ (са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 67/15 – НАБАВКА 

РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА, НЕ 

ОТВАРАТИ''), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА (КРАЉА МИЛУТИНА 8, 11000 

БЕОГРАД), КАО И НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА. 

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 

поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

1.10.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда обавиће Комисија 09.09.2015. године, у 11:15 часова у просторијама 

Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, сала бр.400. 

Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, 

пре почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца пуномоћја за 

учешће у поступку отварања понуда.   

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе 

документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у циљу 

утврђивања идентитета истих. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsz.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2015..cid17953
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на 

српском језику.  

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора 

да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у 

конкурсној документацији није другачије назначено.  

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним 

језицима.  

2.2.      ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику. 

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

саставни део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова 

дефинисаних ЗЈН и конкурсном документацијом.  

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити 

искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, А ЊИХОВА САДРЖИНА 

СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ.  

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара 

оригиналном обрасцу из конкурсне документације по садржини, ТАКВА ЋЕ СЕ 

ПОНУДА СМАТРАТИ НЕПРИХВАТЉИВОМ И КАО ТАКВА ЋЕ БИТИ 

ОДБИЈЕНА. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

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

проверити да ли је затворена онако како је предата.  

На понуди мора бити наведен назив, број јавне набавке (са назнаком: ''Понуда за 

јавну набавку број 67/15, набавка радова на текућем одржавању зграда и објеката 

- не отварати''), назив и адреса наручиоца (Краља Милутина 8, 11000 Београд) и 

назив и адреса понуђача. 

2.3.     ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА 

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. 

Уколико понуду подноси за више партија, није обавезан да доставља доказе о 

испуњености услова и остале захтеване обрасце за сваку партију посебно, већ може 

доставити само један комплет документације, који се односи на све партије за које 

подноси понуду.  

Обрасце који се односе на више партија (нпр. Образац понуде и Образац структуре 

цене) понуђач попуњава у једном примерку и попуњава податке за све партије за које 

подноси понуду. 

У случају подношења понуде за више партија, понуда се доставља као једна целина за 

све партије (упакована у један регистратор, фасциклу, коверту или сл.) 

 

2.4.     ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

У предметном поступку јавне набавке није дозвољено подношење понуде са 

варијантама. Понуда са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива. 
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2.5.      ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да измени, 

допуни или опозове своју понуду. 

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. 

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе 

дефинисано у тачки 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА 

ПОНУДЕ, из конкурсне документације, с тим што на коверти мора бити стављена 

јасна назнака да је реч о изменама и/или допунама понуде за предметну јавну набавку 

и да се коверта не отвара. 

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће неотворена 

враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.   

2.6. САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И 

ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач. 

То подразумева да понуђач не може наступати као члан групе понуђача у више 

заједничких понуда, нити члан групе понуђача може наступати као подизвођач са 

другим понуђачем. 

Један подизвођач може наступати у том својству са више различитих понуђача. 

2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

ЗЈН и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

     који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА),  и у оквиру тога под тачком 3.2. Услови које мора да 

испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним 

набавкама.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

2.6.2. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
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већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача (подаци 

се наводе у Обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације). 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

У случају да се доспела потраживања по закљученом уговору о јавној набавци преносе 

директно подизвођачу, са понуђачем (добављачем) ће бити закључен анекс уговора 

којим ће то бити регулисано. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА),  и у оквиру тога под тачком 3.3. Услови које мора да 

испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

2.7.     НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, 

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ 

Начин плаћања је вирмански, преко рачуна. Авансно плаћање није предвиђено.  

Рок плаћања понуђач уписује на за то предвиђено место у обрасцу понуде.  

Место извођења радова је на објектима наручиоца наведеним у Техничкој 

спецификацији предмета јавне набавке, закоје су дати Предмери и предрачуни радова, 

као и на осталим објектима наручиоца који се налазе на територији наведених округа у 

оквиру сваке од партија за које је закључен уговор (за непредвиђене, тј. непланиране 

радове, хитне интервенције и слично). 

Време почетка извођења радова: време потребно да понуђач предвођен стручним 

лицима квалификованим за послове који ће се вршити (инжењерима или техничарима), 

приступи објекту, сачини процену потребних радова и отпочне припремне односно 

главне радове на објекту, мора бити највише 10 дана од дана достављања позива, 

тј.издавања налога за почетак радова 

Рок за завршетак извођења радова: биће назначени у оквиру радног налога. 

Уколико је понуђени рок извођења радова дужи од траженог, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

Добављач или представништво Добављача одговара наручиоцу за квалитет, За 

квалитет и функционалност изведених радова, понуђач мора дати јединствену 

гаранцију за исправно функционисање изведених радова, у трајању од најмање:  

- 2 године за кровопокривачке радове и инсталатерске радове, рачунајући од дана 

записничке примопредаје радова 

- 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова. 

Уколико је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

2.8.     ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Цене су фиксне и треба да буду изражене у динарима, и исказане по јединици мере и у 

укупном износу (са и без ПДВ-а), а према Предмерима и предрачунима радова који су 

саставни део Техничке спецификације предмета јавне набавке. У исказане цене треба 
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да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током 

извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке.   

Приликом калкулације понуђених цена, понуђач треба да има у виду да се радови  

уговарају по систему ''КЉУЧ У РУКЕ'', што је детаљније описано под тачком 1.6. 

Конкурсне документације, што значи да треба да узме у обзир и могуће 

вишкове/мањкове радова, као и непредвиђене радове које треба да сноси (као што је то 

наведено под том тачком).  

Поред радова предвиђених Планом текућег одржавања Наручиоца, тј. поред тачно 

дефинисаних радова на одређеним, познатим објектима Наручиоца, за које су дати 

Предмери и предрачуни радова, предмет јавне набавке јесу и непредвиђени, тј. 

непланирани радови (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у 

цену радова по систему ''Кључ у руке'', за које се понуда даје према Предмеру и 

предрачуну радова), хитне интервенције и слично, на објектима Наручиоца из 

Техничке спецификације предмета јавне набавке, као и на осталим објектима које 

Наручилац користи, који нису експлицитно наведени у Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке, а налазе се на територији округа који су обухваћени 

одређеном Партијом. За ове радове Понуђач, односно Добављач, у Обрасцу понуде 

наводи цене по јединици мере (без и са ПДВ), односно по норма сату рада радника 

одређених нивоа квалификација и према временском периоду у коме се радови изводе, 

док ће се трошкови опреме и материјала које је Понуђач/Добављач користио приликом 

извођења непредвиђених, тј. непланираних радова, хитних интервенција и слично, 

наплаћивати према тржишним ценама опреме и материјала, које Наручилац претходно 

мора да провери и одобри. 

Уговорне цене су фиксне током читавог периода трајања Уговора и не могу се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, тј. цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 

набавке у складу са понуђеним условима, наручилац може поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН, и последично томе, може такву понуду да одбије. 

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

2.9.  СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза изабраног понуђача - 

добављача (добро извршење посла), наручилац ће захтевати од изабраног понуђача - 

добављача да приликом потписивања уговора (а најкасније даном закључења уговора), 

две оригиналне соло менице, уколико је понуђач правно лице, односно две трасиране 

менице, уколико је понуђач предузетник или физичко лице. Поред меница, доставља 

се и пратећа документација: правно лице -  доказ о регистрацији менице, копија 

картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача важећих у моменту 

пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, као и менично писмо - 

овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са овим Уговором (у два 

примерка, Прилог 1 из конкурсне документације); предузетник/физичко лице – 

менично овлашћење, меничне изјаве жиранта (Прилог 2 и Прилог 3 из конкурсне 

документације) и фотокопије личних карата. 
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Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације 

уговором утврђених обавеза изабраног понуђача - добављача у поступку јавне набавке 

и могу бити активиране у случају да добављач не испуњава своје уговором дефинисане 

обавезе, и то највише до укупног износа од 10% од укупне уговорне вредности без 

ПДВ-а.  

За све време трајања уговора наручилац је у поседу меница све до испуњења 

уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају 

добављачу. Достављене соло менице морају бити регистроване у Регистру меница 

НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини  и начину вођења 

Регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011). 

Уколико наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје 

обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на 

исти предмет набавке, за период од претходне три године, сагласно члану 82. став 1. и 

2. наручилац ће понуду таквог понуђача одбити. 

Уколико понуђач којем је додељен уговор има негативну референцу, а да притом  

предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, сходно члану 82. став 12. ЗЈН, као средство додатног обезбеђења испуњења 

уговорних обавеза, наручилац ће захтевати банкарску гаранцију у вредности од 15% од 

укупне уговорне вредности без ПДВ-а. 

2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде понуђач може 

захтевати у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда. 

Питања треба упутити на адресу: Национална служба за запошљавање – Одељење за 

јавне набавке, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд, на e-mail: 

Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980, уз напомену ''Додатна објашњења 

за јавну набавку број 67/15''. Особа за контакт: Драгана Јоксимовић. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није дозвољено. 

2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ 

ИСПРАВКЕ 

У складу са чланом 93. ЗЈН, 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. 

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда може захтевати комисија 

наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда може вршити комисија 

наручиоца за предметну јавну набавку, уз претходну најаву понуђачу односно његовом 

подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) 

не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

mailto:Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

2.12.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по партији. 

Код овог критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена без ПДВ-а, према 

Предмерима и предрачунима радова из Обрасца понуде (Одељак А), увећана за 

укупну вредност непредвиђених, непланираних радова, хитних интервенција и 

слично, која је наведена у Обрасцу понуде (Одељак Б), међу појединачним 

понудама у оквиру саваке Партије. 

Избор најповољније понуде вршиће се одвојено, по партијама. 

У оквиру сваке партије за коју подноси понуду, понуђач мора понудити све тражене 

радове, у складу и на начин прописан  конкурсном документацијом и ЗЈН, тако да ће 

наведени критеријум бити примењиван на сваку партију посебно. 

У случају да два или више понуђача понуде исте цене у оквиру одређене партије,  

повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања. 

2.13.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине. 

То се врши попуњавањем, потписивањем и печатирањем изјаве – Обрасца изјаве 

понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН, која је саставни део конкурсне 

документације. 

2.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА 

ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

2.15.    ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако лице које има 

интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 

институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 

истека рока за подношење понуда.  

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. члана 149. ЗЈН долази до 

застоја рока за подношење понуда. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. члана 

149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати таксу у 

износу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 

(по налогу за пренос) или 253 (по налогу за уплату), сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број 

или ознака јавне набавке, корисник: Буџет републике Србије, позив на број: број или 

ознака јавне набавке). Детљније упутство дато је на интернет сајту Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

2.16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања 

понуда.  

Рок из претходног става, у случају потребе, може бити продужен одлуком наручиоца, 

највише до 40 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да 

ниједна понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или 

због неког другог оправданог разлога, у складу са ЗЈН. 

Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен у року од осам 

дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у 

случају примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета само једна 

понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права).  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и 

не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 

захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Предвиђени датум закључења уговора је током септембра месеца 2015. године. 

2.17.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 

који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, 

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

овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 
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Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

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

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 

истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

2.18. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
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3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

3.1. Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва домаћа и страна правна лица, предузетнике и 

физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на 

основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. истог Закона и одредбама конкурсне документације. Услови за 

учешће и докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој понуди су детаљније наведени у табели која следи: 

 Услов из члана 75. и 76. ЗЈН: Докази из члана 77. ЗЈН: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1 
Да је понуђач регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар 

Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или Потврда 

(Решење) Привредног или Трговинског суда. 

Уколико је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра 

Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог услова није обавезан да достави доказ 

2 

Да понуђач 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 

За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као и за понуђача који има 

статус предузетника или физичког лица: 
- Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а 

За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког 

лица, ове доказе не доставља): 

- За кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре: 

а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена 

новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година)  

б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна 

затвора преко 10 година) 

-   За дела организованог криминала: 

     ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду 
Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на кривична дела из надлежности другог суда, 

и уколико је то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење (нпр. уколико се 

уверење Основног суда односи на кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно 

је доставити само уверење Основног суда, али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда, 

Посебно одељење у Београду, за дела организованог криминала) 
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3 

Да понуђачу није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за 

подношење понуда 

Потврде Привредног И Прекршајног суда ИЛИ Потврда Агенције за привредне регистре.  
Уколико је понуђач предузетник, као доказ доставља само Потврду Прекршајног суда или 

Потврду Агенције за привредне регистре 

Уколико је понуђач физичко лице, као доказ доставља само Потврду Прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања одређених послова 

(ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда) 

4 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне даџбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе 

ако има седиште на њеној територији 

Потврде надлежног пореског органа: 

- Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија Републике Србије 

- Потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе о измереним обавезама по 

основу локалних јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења локалних јавних 

прихода на више различитих општина и/или градова, у обавези је да достави наведену 

потврду за сваку од тих општина и/или градова 

Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица, предузетници и физичка лица 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

5 

Да понуђач располаже неопходним пословним 

капацитетом, и то да у претходне три календарске 

године (2012., 2013. и 2014.) и током 2015. године, 

до датума објављивања позива за ову јавну 

набавку (или у краћем временском периоду), 

вредност изведених радова без ПДВ-а (тј. укупна 

вредност референтне листе),мора да буде већа од: 

- 12.000.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 1; 

- 9.000.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 2; 

- 8.500.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 3; 

- 3.500.000 дин. без ПДВ-а, уколико подноси 

понуду за Партију 4; 
Уколико понуђач подноси понуду за више партија, 

минимални износ пословног капацитета треба да се 

израчуна на бази збира наведених минималних вредности 

изведених радова за партије за које подноси понуду, без 

ПДВ-а. 

Пословни капацитет - референтна листа (Образац 1), са потврдама референтних 

наручилаца (Об. ОП 1). Потврде референтних наручилаца садрже податке о вредности 

изведених радова без ПДВ-а, бројеве и датуме уговора или фактура на основу којих су радови 

изведени.  

Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен је 

саставни део (образац ОП 1), осим уколико референтни наручилац потврде ове врсте издаје на 

свом обрасцу (при том садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца ОП 1). 

Достављени образац ОП 1 не мора бити оригинал, тј. може бити копија, примерак достављен 

факсом или електронски. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) 

испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања 

испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све 

чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 1 – Пословни капацитет 

- референтна листа се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, 

потписује и доставља у склопу заједничке понуде). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај 

услов, док подизвођачи то нису у обавези 
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6 

Да понуђач располаже довољним кадровским 

капацитетом, односно са одговарајућим бројем 

запослених или ангажованих радника у складу са 

Законом о раду, који су квалификовани за 

обављање грађевинско занатских послова и 

непосредно ангажовани на истим (зидари, 

фасадери, молери, бравари, лимари, електричари, 

столари, водоинсталатери и керамичари), и то са 

најмање: 

- 9 радника, уколико подноси понуду за Партију 1: 

1 зидар, 1 фасадер, 1 молер, 1 бравар, 1 лимар,  

1 електричар, 1 столар, 1 водоинсталатер и  

1 карамичар ; 

- 9 радника, уколико подноси понуду за Партију 2: 

1 зидар, 1 фасадер, 1 молер, 1 бравар, 1 лимар,  

1 електричар, 1 столар, 1 водоинсталатер и  
1 карамичар ; 

- 9 радника, уколико подноси понуду за Партију 3: 

1 зидар, 1 фасадер, 1 молер, 1 бравар, 1 лимар,  

1 електричар, 1 столар, 1 водоинсталатер и  

1 карамичар ; 

- 9 радника, уколико подноси понуду за Партију 4: 

1 зидар, 1 фасадер, 1 молер, 1 бравар, 1 лимар,  

1 електричар, 1 столар, 1 водоинсталатер и  
1 карамичар ; 

Уколико понуђач подноси понуду за више партија, 

минимални број радника треба да се израчуна на 

бази збира захтеваног броја радника за партије за 

које подноси понуду. 

Поред тога, понуђач мора имати и запослене или 

ангажоване раднике са високом стручном 

спремом и лиценцама (без обзира за коју/е 

партију/е подноси понуду), и то: 

Кадровски капацитет (Образац 2), са доказима: 

- фотокопије уговора о раду или уговора на основу којег је радник ангажован, за 

сваког радника наведеног у списку (Образац 2); 

- фотокопијe лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије о важности лиценце 

у тренутку отварања понуда (за запослене или ангажоване са високом стручном 

спремом и  лиценцама) 

Напомена: Чланом 199. Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013 и 75/2014), прописано је да послодавац може са одређеним лицем да 

закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, 

тако да уговори о делу неће бити прихваћени као доказ о испуњености овог услова, 

у случају да су закључени за обављање послова из делатности послодавца, односно 

понуђача. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) 

испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања 

испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити 

за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 2 – 

Кадровски капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено 

попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу заједничке понуде). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално 

испуњавати овај услов, док подизвођачи то нису у обавези 
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- најмање једног дипломираног инжењера 

архитектуре са лиценцом 400 

- најмање једног дипломираног инжењера грађевине 

са лиценцом 410 

- најмање једног дипломираног машинског инжењера 

са лиценцом 430 
- најмање једног дипл. електроинжењера са 

лиценцом 450 
Напомена: Наведене лиценце могу поседовати исте 

или различите особе, тј. понуђач може навести једног 

запосленог који истовремено поседује више 

наведених лиценци и наручилац ће сматрати да је 

испуњен услов да понуђач има запосленог / 

запослене са тим лиценцама. 

7 

Да понуђач располаже довољним техничким 

капацитетом (као власник, закупац или корисник по 

другом основу), и то са (независно од тога за коју/е 

партију/е подноси понуду): 

- пословни простор, најмање површине 100 m
2
 

- магацински простор, најмање површине 400 m
2
 

- грађевинска скела, најмање површине 2.000 m
2
  

- путничко возило, најмање 1 ком. 

- возило – путар, са кабином за превоз радника и 

теретним делом, носивости до 2 тоне, најмање 2 ком. 

- теретно возило - кипер носивости до 2 тоне, 

најмање 2 ком. 

- теретно возило, носивости преко 5 тона, најмање 1 

ком. 

- ауто дизалица носивости 8 тона или више, најмање 

1 ком. 

- ровокопач, најмање 1 ком. 

- вибрационе бушилице, најмање 4 ком. 

- мешалице за бетон, најмање 3 ком. 

- компресор, најмање 1 ком. 

Образац Технички капацитет (Образац 3), са доказима: 

- за пословни и магацински простор: фотокопију власничког листа, извода из земљишних 

књига, купопродајног уговора (уколико је понуђач у својству власника простора) или важећих 

уговора о закупу или коришћењу (уколико је понуђач у својству закупца или корисника). 

Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда; 

- за возила: фотокопије саобраћајних дозвола (или потврде о регистрацији возила) и 

фотокопију уговора о лизингу (уколико је возило купљено на лизинг) уговора о закупу, 

коришћењу возила или пословно – техничкој сарадњи. Документ који се прилаже као доказ 

мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда 

- поседовање пословног и магацинског простора, опреме и машина, и осталих средстава 

понуђач може доказати достављањем фотокопије књиговодствене картице основних средстава, 

пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године (са јасно назначеним позицијама на којима 

се налази предметна опрема и машине – маркером, оловком или на неки други начин), 

фотокопије уговора о набавци опреме, фотокопије уговора о закупу или лизингу, фотокопије 

фактура по којима је набавка опреме извршена или слично. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) 

испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања 

испуњености услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све 

чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а Образац 3 – Технички капацитет 

се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира, потписује и 
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доставља у склопу заједничке понуде). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај 

услов, док подизвођачи то нису у обавези 

8 
Да понуђач има уведене стандарде ISO 

9001:2008, или одговарајуће стандарде 

Као доказ, понуђач доставља фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 

9001:2008,  или одговарајућих стандарда, издатих од домаћих или иностраних 

сертификационих тела. 

Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда. 

Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод 

на српски језик, оверен од стране судског тумача. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов испуњавају заједнички (кумулативно), а 

ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки подизвођач (поред понуђача) мора 

имати уведене стандарде ISO 9001:2008, или одговарајуће стандарде 

9 

Понуђач је у обавези да има, у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду Акт о 

процени ризика. 

Као доказ, понуђач прилаже фотокопију Акта о процени ризика. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, довољно је да само један члан групе понуђача има 

усвојен Акт о процени ризика и да достави фотокопију истог. 

Уколико наступа са подизвођачем/има, и за њих се доставља фотокопија Акта о процени 

ризика 

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ 

10 

Техничка спецификација предмета јавне набавке, са Предмерима и предрачунима радова (Образац 4)  

- понуђач је обавезан да понуди јединичне цене за све врсте радова у оквиру Предмера и предрачуна радова, и укупне цене за исказане количине, 

тј. обим радова, и да тако добијени збир свих укупних понуђених цена за све врсте радова, унесе у Образац понуде (Одељак А), као укупну 

понуђену цену по Предмеру и предрачуну радова (без и са ПДВ-ом), за сваки објекат у оквиру партије за коју подноси понуду 

- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе понуђача или га 

потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију 
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11 

Образац понуде (Образац 5) 

- понуђач је обавезан да укупну понуђену цену по Предмеру и предрачуну радова (без и са ПДВ-ом), за сваки објекат у оквиру партије за коју 

подноси понуду, унесе у Образац понуде, у Одељак А, као укупну понуђену цену по Предмеру и предрачуну радова (без и са ПДВ-ом) 

- за непредвиђене, тј. непланиране радове (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему ''Кључ у руке'', 

за које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитне интервенције и слично, на објектима Наручиоца из Техничке спецификације 

предмета јавне набавке, као и на осталим објектима које Наручилац користи, који нису експлицитно наведени у Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке, а налазе се на територији округа који су обухваћени одређеном Партијом, понуђач у Одељку Б Обрасца понуде наводи 

цене по јединици мере (без и са ПДВ), односно по норма сату рада радника одређених нивоа квалификација и према временском периоду у коме 

се радови изводе 

- понуђач је обавезан да попуни податке за партију/е за коју/е подноси понуду, и да печатира и потпише образац на крају. Понуђач је обавезан да 

унесе и све захтеване податке – комерцијалне услове и остале захтеване податке (на бланко линијама), на крају Обрасца понуде 

- у случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га истовремено 

(тј. у једном примерку) потписују и печатирају, или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим споразумом 

овлашћен да потписује документацију  

12 

Образац структуре цене (Образац 6) 

- понуђач је обавезан да попуни податке за партију/е за коју/е подноси понуду, и да печатира и потпише образац на крају. Поред понуђене цене 

радова, понуђач уноси процентуално исказане податке (у %), о учешћу наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени радова без ПДВ 

- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе понуђача, или га 

потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију 

13 
Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га 

одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

14 
Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 8) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га 

одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

15 

Образац трошкова припреме понуде (Образац 9) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе понуђача га 

одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом 
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Записник о извршеном увиду у објекте наручиоца (за сваки испод наведени објекат Наручиоца, треба попунити посебан записник), који су испод 

таксативно наведени, у којима ће се изводити предметни радови, попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног представника понуђача и 

овлашћеног лица Наручиоца (Образац 10). Понуђач је у обавези да пре подношења понуде претходно изврши увид у следеће објекте: 

- Филијала Нови Сад,  Ул. Алберта Томе бр.2, Нови Сад 

- Филијала Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр.31, Сремска Митровица 

- Филијала Кикинда, Ул. Доситејева бр.4, Кикинда 

- Филијала Београд – Служба Нови Београд, Ул. Гoцe Дeлчeва бр. 42, Нови Београд (најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали 

Београд, на адреси Ул. Гундулићев венац бр.23-25, Београд) 

- Дирекција Београд – Ломина, Ул. Ломина бр. 22, Београд (најава обиласка и печатирање Записника се врши у Дирекцији Београд, на адреси Ул. 

Краља Милутина бр.8, Београд) 

- Филијала Пожаревац, Одмаралиште Добра, Кожице 12224 Добра, код Голупца (најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали 

Пожаревац, на адреси Ул. Шумадиjска бр.31,  Пожаревац) 

- Филијала Бор, Ул. 7. Јула бр.29, Бор 

- Филијала Зајечар, Ул. Николе Пашића бр.77, Зајечар 

- Филијала Чачак, Ул. Жупана Страцимира бр. 35, Чачак 

- Филијала Чачак – Испостава Горњи Милановац, Ул. Кнeза Aлeксандра бр. 37, Горњи Милановац (најава обиласка и печатирање Записника се 

врши у Филијали Чачак, на адреси Ул. Жупана Страцимира бр. 35, Чачак) 

- Филијала Чачак – Испостава Ивањица, Ул. Вукадина Стojанoвица бр. 6, Ивањица (најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали 

Чачак, на адреси Ул. Жупана Страцимира бр. 35, Чачак) 

- Филијала Јагодина – Испостава Параћин, Ул. Toмe Живанoвића бр. 4, Параћин (најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали 

Јагодина, на адреси ул. Љубише Урошевића бр.16, Јагодина) 

- Филијала Јагодина – Испостава Рековац, Ул. Краља Пeтра I бр. 63, Рековац (најава обиласка и печатирање Записника се врши у Филијали 

Јагодина, на адреси ул. Љубише Урошевића бр.16, Јагодина) 

- Филијала Ниш, Ул. Ратка Вукичевића бр. 3, Ниш 

- Филијала Прокупље, Ул. Цара Лазара бр. 49, Прокупље, 

уз претходну најаву представнику сваке организационе једнице (објекта) Наручиоца на телефон. Адресе свих објеката и контакт телефони налазе се на 

интернет сајту Наручиоца www.nsz.gov.rs / Mreža. О извршеном увиду се сачињава записник који потписују овлашћени представник понуђача и 

овлашћено лице Наручиоца (Образац 10). Понуде понуђача који није извршио увид у неведене објекте наручиоца или није доставио записник о 

извршеном у виду у све предвиђене објекте наручиоца, биће сматране неприхватљивим. 

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача се могу поделити и одвојено обићи одређени број наведених објеката, а потребно је да 

кумулативно буду обиђени сви објекти (све захтеване објекте може обићи један или више чланова групе понуђача). Притом, сваки члан групе понуђача, 

у оквиру заједничке понуде, доставља попуњене, потписане и печатиране Записнике о извршеном увиду у објекте наручиоца, за све објекте које је 

обишао. У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач мора самостално обићи све наведене објекте наручиоца и доставити попуњене, 

печатиране и потписане Записнике. 

http://www.nsz.gov.rs/
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Изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду у наведене објекте Наручиоца, у могућности да у потпуности изврши све 

уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне набавке (Образац 11). 

У случају подношења заједничке понуде, сваки члан групе понуђача, у оквиру заједничке понуде, доставља попуњену, потписану и 

печатирану Изјаву понуђача (Образац 11). 

У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач самостално доставља  попуњену, потписану и печатирану Изјаву понуђача 

(Образац 11). 

18 

Модел уговора  

- модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са ''попуњава Понуђач''), парафира или печатира све стране, 

овери печатом и потпише, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора 

у случају подношења заједничке понуде, у модел уговора се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га 

истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају, или га потписује и печатира понуђач који је као носилац посла конзорционим 

споразумом овлашћен да потписује документацију 

19 
У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације 

20 

У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум (конзорциони) којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне 

документације 

 

Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2, 3 и 4, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

Докази који су у горњој табели наведени под тачком 3, морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре (тачка 1 из горње табеле), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 

Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом у складу са одредбама исте и ЗЈН.  



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 67/15, радови на текућем одржавању зграда и објеката  

 

Страница 22 од 159 

 

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у 

понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР, сходно члану 78. став 5. није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 4 из горње табеле), тј. да 

доставља доказе о испуњености истих. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у 

складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 

услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 

набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде 

нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услове који су у горњој табели 

наведени под тачкама 1 до 4, и да достави доказе о испуњености истих док додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет, 

поседовање траженог ISO (или одговарајућих) сертификата и Акта о процени ризика) испуњавају заједно (кумулативно) у ком случају се 

докази о испуњености услова које испуњавају заједнички, достављају за све чланове групе понуђача који одређени услов/е испуњавају 

заједнички. 

Што се тиче образаца из одељка ''ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ'', Техничка 

спецификације предмета јавне набавке (са Предмерима и предрачунима радова), Образац понуде, Образац структуре цене и модел 

уговора, достављају се у једном примерку са збирним подацима свих чланова конзорцијума, потписују их и оверавају сви чланови 

групе понуђача ЗАЈЕДНО (или понуђач који је као носилац посла, конзорционим споразумом овлашћен да потписује 
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документацију), док остале обрасце и изјаве, сваки члан групе понуђача ОДВОЈЕНО потписује и печатира, и доставља у оквиру 

заједничке понуде. Обрасци пословног, кадровског и техничког капацитета, као и Записници о извршеном увиду у објекте 

наручиоца (Образац 10) и Изјава понуђача (Образац 11), не морају се подносити за све чланове групе понуђача, већ само за оне који 

одређени услов испуњавају заједнички (кумулативно) - сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног 

услова, ОДВОЈЕНО фотокопира или штампа, попуњава, потписује, печатира и доставља наведене обрасце у оквиру заједничке понуде. 

Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси КАО ЈЕДНА ЦЕЛИНА (упакована у један регистратор, коверат или слично). 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а што је детаљније дефинисано под тачком 2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача, из конкурсне документације. 

3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услова који 

су у горњој табели наведени под тачкама од 1 до 4. 

Такође, за сваког подизвођача морају бити достављени докази о поседовању траженог ISO (или одговарајућих) сертификата и Акта о 

процени ризика. 

Остале додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет), понуђач мора испуњавати самостално (без подизвођача). 

3.4. Предност за домаће понуђаче и добра 

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, 

наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену 

цену страног понуђача.  

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у 

смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана. 

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6. члана 

86. ЗЈН. 

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. члана 

86. ЗЈН. 

Предност дата у ставу 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о 

слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

Предност дата у ст. 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге 

стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 
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Образац 1 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

 

Ред. 

 бр. 

Назив референтног клијента 

/ наручиоца 

Врста извршених 

радова 

Број и датум 

уговора или 

фактура на 

основу којих су 

радови извршени  

Вредност 

извршених 

радова (дин. без 

ПДВ-а) 
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УКУПНО: 
 

 

 

Напомена: Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из 

тачке 5 табеле 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

БРОЈ 67/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је 

наведена и минимална укупна вредност изведених радова, у периоду од претходне 3  

календарске године (2012., 2013. и 2014.) и у 2015. години (до дана објаве позива за 

достављање понуда за ову јавну набавку), коју захтева наручилац. 

За сваку референцу наведену у Обрасцу 1 Референтна листа – Пословни капацитет, 

доставити попуњен и од стране референтног наручиоца попуњен Образац ОП 1 (на 

следећој страни) или потврду референтног наручиоца. 

У случају потребе, образац копирати. 

 

     

                Датум:                               Печат:                        Потпис одговорног лица 

                                                                                                            понуђача: 

 

_______________________                                               ________________________ 
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Образац ОП 1 

Назив референтног наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Матични број:  

ПИБ:  

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо 

вам 

П О Т В Р Д У 

којом потврђујемо да је Добављач ___________________________________ (назив Добављача), 

из ________________________________ (седиште Добављача), током (или у периоду од – до) 

_________________________ године, за нас извео грађевинске и грађевинско занатске радове 

на следећим објектима: 

1. ________________________________________________________________ , вредност радова 

______________________ дин. без ПДВ-а; 

 

2. ________________________________________________________________ , вредност радова 

______________________ дин. без ПДВ-а; 

 

3. ________________________________________________________________ , вредност радова 

______________________ дин. без ПДВ-а; 

 

4. ________________________________________________________________ , вредност радова 

______________________ дин. без ПДВ-а; 

 

што вредносно износи укупно __________________________ дин. без ПДВ-а, а на основу 

уговора (или фактура/ситуација) бр. _________________________________________________, 

од ______________________________________________________________________ (број и 

датум уговора или фактура/ситуација). 

 Потврда се издаје на захтев ____________________________ (назив Добављача), 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на текућем одржавању зграда и 

објеката, за потребе Националне службе за запошљавање, број 67/15, и у друге сврхе се не 

може користити.  

Место:___________________                                           Наручилац – Купац                        

 Датум:___________________ 

                                       

                                  __________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне 

листе. 
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Образац 2 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Списак и квалификациона структура радника 

Редни 

број 
Име и презиме радника 

Радно место у систематизацији 

или по уговору 
Стручна спрема 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

18 
   

19 
   

20 
   

21 
   

22 
   

23 
   

24 
   

25 
   

26 
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27 
   

28 
   

29 
   

30 
   

31 
   

32 
   

33 
   

34 
   

35 
   

36 
   

37 
   

38 
   

39 
   

40 
   

РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ И ЛИЦЕНЦОМ 

Редни 

број 
Име и презиме радника 

Радно место у систематизацији 

или по уговору 
Лиценца 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

 

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 6  табеле 

3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведен и 

минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да располаже.  

У случају потребе, образац фотокопирати. 

                Датум:                               Печат:                      Потпис одговорног лица 

                                                                                              понуђача: 

 

_______________________                                               ________________________ 
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Образац 3 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Спецификација пословног и магацинског простора, возила, основних средстава и 

средстава за рад, који су релевантни и који могу бити коришћени за извршење 

уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке 
 

 

Редни 

број 

 

Назив 

Минимална 

захтевана 

количина / 

површина 

Количина/површина 

којом понуђач 

(подизвођач) 

располаже 

Врста приложеног доказа 

(позиција у пописној листи, 

број уговора, фактуре или сл.) 

1 Пословни простор 100 m
2
   

2 
Магацински 

простор 
400 m

2
   

3 Грађевинска скела   2.000 м2   

4 Путничко возило 1   

5 

Возило – путар, са 

кабином за превоз 

радника и теретним 

делом, носивости 

до 2 тоне 

2   

6 

Теретно возило - 

кипер носивости до 

2 тоне 

2   

7 

Теретно возило, 

носивости преко 5 

тона 

1   

8 

Ауто дизалица 

носивости 8 тона 

или више 

1   

9 Ровокопач 1   

10 
Вибрационе 

бушилице 
4   

11 Мешалица за бетон 3   
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12 Компресор 1   

 

 

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 7 табеле 

3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 67/15 И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру које је 

наведен и минимални технички капацитет којим понуђач мора да располаже. 

У случају потребе, образац фотокопирати. 

 

               Датум:                               Печат:                      Потпис одговорног лица 

                                                                                            понуђача: 

 

_______________________                                               ________________________ 
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Образац 4 

А) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

СА ПРЕДМЕРИМА И ПРЕДРАЧУНИМА РАДОВА – ОПШТИ ОПИС 

РАДОВА 
 

Партија 1: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Северно-бачког, 

Западно-бачког, Јужно-бачког, Сремског, Северно-банатског, Средње-банатског и Јужно-

банатског округа 

 

1.1. Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр.2, Нови Сад (1773,93м
2
 КНП):  

• Повећање ангажоване снаге 

• Појачање електроинсталација 

• Замена дрвеног разводног ормана са извођењем допунских електро водова 

• Ревизија постијеће електро инсталације у складу са повећаним потребама 

• Уземљење објекта 

 

1.2. Филијала Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр.31, Сремска Митровица 

(521,78м
2
 КНП): 

 Замена комплетне електричне, телефонске и телекомуникационе мреже у 

приземљу и на спрату 

 

1.3. Филијала Кикинда, Ул. Доситејева бр.4, Кикинда (1200,00 м
2
 КНП): 

 Санација крова 

1.4. Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у 

оквиру Партије 1. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова (не рачунајући 

непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему ''Кључ у руке'', за 

које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитних интервенција и слично).  

 

Партија 2: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Београда, 

Подунавског, Браничевског, Борског и Зајечарског округа 

 

2.1. Дирекција – Ломина, Ул. Ломина бр. 22, Београд (600,00 м
2
 КНП): 

 Прерада канализационог развода због загушења и плављења 

 

2.2. Филијала Београд – Служба Нови Београд, Ул. Гoцe Дeлчeва бр. 42, Нови Београд 

(388,48 м
2
 КНП): 

 Појачање електроинсталација због оптерећења 

 

2.2. Филијала Пожаревац, Одмаралиште Добра, Кожице 12224 Добра (220,20 м
2
 КНП): 

 Санација котларнице која прокишњава 

 Покривање крова трапезастим лимом 

 Постављање зидне и подне керамике у котларници 

 Кречење котларнице 
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 Постављање ПВЦ прозора 

 Извођење бетонских радова 

 Санација влаге у апартману 

 Радови на електроинсталацијама 

 

2.3. Филијала Бор, Ул. 7. Јула бр.29, Бор(425,79 м
2
 КНП):  

• Појачање електроинсталација 

 

2.4. Филијала Зајечар, Ул. Николе Пашића бр.77, Зајечар (576,12 м
2
 КНП): 

 Појачање електро инсталација 

 Замена врата за евакуацију 

 

2.5. Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у 

оквиру Партије 2. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова (не рачунајући 

непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему ''Кључ у руке'', за 

које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитних интервенција и слично). 

 

 

Партија 3: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Мачванског, 

Шумадијског, Колубарског, Златиборског, Моравичког, Поморавског и Рашког округа 

 

3.1. Филијала Чачак, Ул. Жупана Страцимира бр. 35, Чачак (530,00 м
2
 КНП): 

 Разни радови на рушењу 

 Замена подова 

 Монтажа нових прегредних зидова 

 Замена и бојење унутрашње столарије 

 Замена фасадне столарије 

 Скидање старе боје, глетовање и кречење 

 Израда спуштених плафона и постављање нове расвете 

 Електроинсталације 

 Телекомуникационе инсталације 

 

3.2. Филијала Чачак – Испостава Горњи Милановац, Ул. Кнeза Aлeксандра бр. 37, 

Горњи Милановац (92,00 м
2
 КНП): 

 Прерада постојећих водова канализације због загушења и плављења 

 

3.3. Филијала Чачак – Испостава Ивањица, Ул. Вукадина Стojанoвића бр. 6, Ивањица 

(104,22 м
2
 КНП): 

 Санација шахта за кишну канализацију због плављења у сутерену 

 Постављање подних керамичких плочица у тоалету 

 Замена водомера 
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3.4. Филијала Јагодина – Испостава Параћин, Ул. Toмe Живанoвића бр. 4, Параћин 

(372,00 м
2
 КНП): 

 Фарбање рампе за ОСИ (особе са инвалидитетом) 

 Постављање противклизних трака у ходнику и на улазном степеништу       

        

3.5. Филијала Јагодина – Испостава Рековац, Ул. Краља Пeтра I бр. 63, Рековац (38,38 

м
2
 КНП): 

 Демонтажа заштитних решетки 

 Постављање нових улазних врата 

 Бојење браварије 

 Монтажа гипс-картонског зида са вратима 

 Постављање заштите око електро котла 

 Постављање тракастих завеса 

 

3.6. Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у 

оквиру Партије 3. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова (не рачунајући 

непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у цену радова по систему ''Кључ у руке'', за 

које се понуда даје према Предмеру и предрачуну радова), хитних интервенција и слично). 

 

 

Партија 4: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији Расинског,  

Нишког, Топличког, Јабланичког, Пиротског и Пчињског округа и на територији АП К и М 

 

4.1. Филијала Ниш, Ул. Ратка Вукичевића бр. 3, Ниш (1020,16 м
2
 КНП): 

 Појачање електроинсталација          

 

4.2. Филијала Прокупље, Ул. Цара Лазара бр. 49, Прокупље (1155,00 м
2
 КНП): 

 Појачање електроинсталација          

 
4.3. Текуће поправке и одржавање осталих објаката Наручиоца на територији округа у оквиру 

Партије 4. (у случају непредвиђених, тј. непланираних радова (не рачунајући непредвиђене, тј. 

непланиране радове који улазе у цену радова по систему ''Кључ у руке'', за које се понуда даје 

према Предмеру и предрачуну радова), хитних интервенција и слично). 

 

Напомена:  
- Поред објеката експлицитно наведених у Техничкој спецификацији предмета јавне 

набавке, у случају потребе, радови се могу изводити и на било којем другом 

објекту наручиоца који се налази на територији округа који је наведен у називу 

сваке партије; 

- Приликом извођења предметних радова, обавезно је поштовање техничких 

стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно техничко решење 

мора бити приступачно за све кориснике. 

         Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                               понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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Б) ПРЕДМЕРИ  И ПРЕДРАЧУНИ РАДОВА 
 

Партија 1: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији 

Северно-бачког, Западно-бачког, Јужно-бачког, Сремског, Северно-

банатског, Средње-банатског и Јужно-банатског округа 
 

PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ Novi Sad 

Lokacija: Filijala Novi Sad, Alberta Tome br. 2 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  MATERIJAL I RADOVI         

            

1 Isporuka i montaţa na fasadi na mestu 
oznaĉenom na crteţu i povezivanje razvodnog 
ormana RO-SU. Razvodni orman je od poliestera 
dimenzija 1200x1000x200 mm u stepenu zaštite 
IP40, nazivnog napona 400V, sa uvodnicima koje 
su  postavljene sa gornje strane, proizvoĊaĉa  
„SHRACK“ sa ugraĊenom sledećom opremom: 
• Automatski osiguraĉ MC-32/10A - 3kom 
• Automatski osiguraĉ MC-32/16A - 24kom 
• Zaštitni ureĊaj diferensijalne struje odgovarajuće 
tipu proizvoĊaĉa „SHRACK“  B10/1N/003 – kom 1 
• Na vratima ormara: 
- Grebenasti prekidaĉ montiran na vrata, 
odgovarajuće struje, 2p, odgovarajuće tipu 
proizvoĊaĉa „SHRACK“  
- signalna sijalica S007,220V – kom 3 
• din šina, materijal za oţiĉenje, natpisne ploĉice, 
lampice za prisutnost napona i ostali prateći 
montaţni materijal – komplet 1 

kompl 1 
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2 Isporuka i montaţa na fasadi na mestu 
oznaĉenom na crteţu i povezivanje razvodnog 
ormana RO-PR. Razvodni orman je dimenzija 
1200x1000x200 mm od poliestera u stepenu 
zaštite IP40, nazivnog napona 400V, sa 
uvodnicima koje su  postavljene sa gornje strane, 
proizvoĊaĉa  „SHRACK“ sa ugraĊenom sledećom 
opremom: 
• Automatski osiguraĉ MC-32/10A - 3kom 
• Automatski osiguraĉ MC-32/16A - 27kom 
• Zaštitni ureĊaj diferensijalne struje odgovarajuće 
tipu proizvoĊaĉa „SHRACK“  B10/1N/003 – kom 2 
• Zaštitni ureĊaj diferensijalne struje odgovarajuće 
tipu proizvoĊaĉa „SHRACK“  B16/1N/003 – kom 3 
• Na vratima ormara: 
- Grebenasti prekidaĉ montiran na vrata, 
odgovarajuće struje, 2p, odgovarajuće tipu 
proizvoĊaĉa „SHRACK“  
- signalna sijalica S007,220V – kom 3 
• din šina, materijal za oţiĉenje, natpisne ploĉice, 
lampice za prisutnost napona i ostali prateći 
montaţni materijal – komplet 1 

kompl 1     

            

3 Isporuka i montaţa na fasadi na mestu 
oznaĉenom na crteţu i povezivanje razvodnog 
ormana RO-I. Razvodni orman je od poliestera 
dimenzija 1200x1000x200 u stepenu zaštite IP40, 
nazivnog napona 400V, sa uvodnicima koje su  
postavljene sa gornje strane, proizvoĊaĉa  
„SHRACK“ sa ugraĊenom sledećom opremom:• 
Automatski osiguraĉ MC-32/10A - 4kom• 
Automatski osiguraĉ MC-32/16A - 37kom• Zaštitni 
ureĊaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu 
proizvoĊaĉa „SHRACK“  B10/1N/003 – kom 2• 
Zaštitni ureĊaj diferensijalne struje odgovarajuće 
tipu proizvoĊaĉa „SHRACK“  B16/1N/003 – kom 4• 
Na vratima ormara:- Grebenasti prekidaĉ montiran 
na vrata, odgovarajuće struje, 2p, odgovarajuće 
tipu proizvoĊaĉa „SHRACK“ - signalna sijalica 
S007,220V – kom 3• din šina, materijal za 
oţiĉenje, natpisne ploĉice, lampice za prisutnost 
napona i ostali prateći montaţni materijal – 
komplet 1 

kompl 1     
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4 Isporuka i montaţa na fasadi na mestu 
oznaĉenom na crteţu i povezivanje razvodnog 
ormana RO-II. Razvodni orman je od poliestera 
dimenzija 1200x1000x200 u stepenu zaštite IP40, 
nazivnog napona 400V, sa uvodnicima koje su  
postavljene sa gornje strane, proizvoĊaĉa  
„SHRACK“ sa ugraĊenom sledećom opremom: 
• Automatski osiguraĉ MC-32/10A - 4kom 
• Automatski osiguraĉ MC-32/16A - 37kom 
• Zaštitni ureĊaj diferensijalne struje odgovarajuće 
tipu proizvoĊaĉa „SHRACK“  B10/1N/003 – kom 2 
• Zaštitni ureĊaj diferensijalne struje odgovarajuće 
tipu proizvoĊaĉa „SHRACK“  B16/1N/003 – kom 4 
• Na vratima ormara: 
- Grebenasti prekidaĉ montiran na vrata, 
odgovarajuće struje, 2p, odgovarajuće tipu 
proizvoĊaĉa „SHRACK“  
- signalna sijalica S007,220V – kom 3 
• din šina, materijal za oţiĉenje, natpisne ploĉice, 
lampice za prisutnost napona i ostali prateći 
montaţni materijal – komplet 1 

kompl 1     

            

5 Isporuka i montaţa na fasadi na mestu 
oznaĉenom na crteţu i povezivanje razvodnog 
ormana RO-III. Razvodni orman je od poliestera 
dimenzija 1200x1000x200 u stepenu zaštite IP40, 
nazivnog napona 400V, sa uvodnicima koje su  
postavljene sa gornje strane, proizvoĊaĉa  
„SHRACK“ sa ugraĊenom sledećom opremom:• 
Automatski osiguraĉ MC-32/10A - 4kom• 
Automatski osiguraĉ MC-32/16A - 37kom• Zaštitni 
ureĊaj diferensijalne struje odgovarajuće tipu 
proizvoĊaĉa „SHRACK“  B10/1N/003 – kom 2• 
Zaštitni ureĊaj diferensijalne struje odgovarajuće 
tipu proizvoĊaĉa „SHRACK“  B16/1N/003 – kom 4• 
Na vratima ormara:- Grebenasti prekidaĉ montiran 
na vrata, odgovarajuće struje, 2p, odgovarajuće 
tipu proizvoĊaĉa „SHRACK“ - signalna sijalica 
S007,220V – kom 3• din šina, materijal za 
oţiĉenje, natpisne ploĉice, lampice za prisutnost 
napona i ostali prateći montaţni materijal – 
komplet 1 

kompl 1     

            

6 Isporuka sa polaganjem i povezivanjem kablova. 
Kablovi se polaţu ispod maltera. Tipovi kablova su 
PP ili PP/R:         

  • PP-Y (3x2,5) mm2 m 2280     

  • PP-Y (5x16) mm2  m 30     

  • PP-Y (5x25) mm2  m 70     

  • PP-Y (4x50) mm2 + (1x16) mm2 m 150     
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7 
Isporuka sa montaţom i povezivanjem monofaznih 
utiĉnica sa poklopcem (u kancelarijama). Utiĉnice 
se isporuĉuju sa kutijom komplet i sliĉne su tipu: 
EV2110 proivoĊaĉa  „SCHRACK" kom 60     

            

8 
Nabavka i ugradnja POK kanala 100x60 za 
montaţu na zid sa poklopcem. POK kanali će po 
potrebi biti postavljani gde su potrebni zbog 
zautetosti postojećih kanala.  m 150     

            

9 
Nabavka i ugradnja POK kanala 40x40 za 
montaţu na zid sa poklopcem. POK kanali će po 
potrebi biti postavljani gde su potrebni zbog 
zautetosti postojećih kanala.  m 200 

    

            

10 NepredviĊeni radovi koji se mogu javiti prilikom 
montaze opreme kompl 1     

            

  Ukupno materijal i radovi :         
            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  GLAVNI RASKLOPNI BLOK         

            

1 Isporuka i montaţa u zid glavnog rasklopnog bloka 
(+GRB). Orman GRB izraĊen je od metala, 
dimenzija 1200x800x300mm., sliĉno tipu 
WSM1208300, proizvoĊaĉa Schrack. Orman se 
isporuĉuje sa zadnjom metalnom montaţnom 
ploĉom. Orman se sastoji od dole specificirane 
opreme kom. 1     

            

2 Tropolni nosaĉ bakarne sabirnice, za sabirnice 
dimenzija 30x5, kataloški broj SI014950, 
proizvoĊaĉa WOHNER kom. 2     

            

3 Bakarna šina dimenzija 30x5 mm, jediniĉne duţine 
2,4m. kom. 3     

            

4 Tropolni NH rastavljaĉ sa postoljem za montaţu 
direktno na 60mm sabirniĉki sistem, veliĉina 
00/160A, SI333980, proizvoĊaĉa WOHNER ili 
sliĉno kom. 3     
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5 
Potporni izolator, visine 20mm sa maticom M6, za 
probojni napon 0,6kV, SCHRACK. Na izloatore se 
montira PE i N sabirnica izraĊena odbakarne šine 
30x5 

kom. 4 

    

            

6 Terminal za povezivanja na 60mm sabirniĉki 
sistem. Terminal se koristi za povezivanja kablova 
preseka do 120mm2 na sabirniĉki sistem, 
SI012430--, proizvoĊaĉa WOHNER ili 
odgovarajući 

kom. 2 

    

            

7 
Tropolni rastavljaĉ za montaţu na 60mm sabirniĉki 
sistem, D02/E18 opremljen oprugom za veliĉinu 
D01, SI311580, proizvoĊaĉa Schrack ili 
odgovarajući 

kom. 5 

    

            

8 

Topljivi i NV osiguraĉi prema specifikacijama iz 
jednopolne šeme GRB-a 

kompl. 1 

    

            

9 Ostali sitan nepredviĊen montaţni materijal i pribor 
(sabirnice, DIN šine, POK kanali, P/F ţica za 
šemiranje ormara, redne stezaljke i sl.) 

kompl. 1 

    

            

  Ukupno glavni rasklopni blok :         

            

            

            

  REKAPITULACIJA 

            

  MATERIJALI I RADOVI   

  GLAVNI RASKLOPNI BLOK   

  UKUPNO BEZ PDV-A   

  PDV 20%   

  UKUPNO SA PDV-OM   
 

 

    Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 
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PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a 

Lokacija: Filijala Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 31 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE         
            

1 Isporuka i montaţa u prethodno pripremljen prostor 
u zidu, nadgradnog metalnog dvokrilnog razvodnog 
ormara, IP55, dimenzija 1000x1000x300 sa 
montaţnom ploĉom, tip WSM1010302, Schrack ili 
odgovarajući. U orman je prema projektu 
isporuĉena, montirana i povezana dole 
specificirana oprema. kom. 1 

    

            

2 Zaštitni ureĊaj diferencijalne struje, 
63A/4p/30mA/10kA, tip BC056103--, proizvoĊaĉa 
Schrack ili odgovarajuće kom. 1     

            

3 PE i N sabirnica sa drţaĉem za dve sabirnice, za 
preseke kabla do 10mm

2
 kom. 1     

            

4 Jednopolni, automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, 
karakteristike isklopa B, ekvivalentan tipu 
SCHRACK. kom. 22     

            

5 Jednopolni, automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, 
karakteristike isklopa C, ekvivalentan tipu 
SCHRACK. kom. 7     

            

6 Jednopolni, automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 10A, prekidne moći 10kA, 
karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK. kom. 5     

            

7 Tropolna jeziĉasta sabirnica 10mm
2
 kom. 1     

            

8 Redna stezaljka za fazne provodnike dovodnog 
kabla, 25mm2, za montau na DIN šinu kom. 3     
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9 

Redna stezaljka za N (25mm
2
) plava, za montaţu 

na DIN šinu 

kom. 1     

            

10 Redna stezaljka, montaţa na DIN šinu, beţ ili siva , 
2,5mm

2
 kom. 30     

            

11 Ostali sitan montaţni i vezni materijal, kao što su 
POK kanali, DIN šine, Pg uvodnice, P/F ţica i dr. kompl. 1     

 

    
  

 
Ukupno razvodni orman_prizemlje :   

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  
RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE RO-1- 
HOL         

            

1 Isporuka i montaţa u prethodno pripremljen prostor 
u zidu, nadgradnog metalnog razvodnog ormara, 
IP66, dimenzija 600x600x210 sa montaţnom 
ploĉom, tip WSM6060210 Schrack ili odgovarajući. 
U orman je prema projektu isporuĉena, montirana i 
povezana dole specificirana oprema. kom. 1 

    

            

2 Zaštitni ureĊaj diferencijalne struje, 
40A/4p/30mA/10kA, tip BC056103--, proizvoĊaĉa 
Schrack ili odgovarajuće kom. 1     

            

3 Jednopolni automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, 
karakteristike isklopa C, ekvivalent tipu SCHRACK. kom. 5     

            

4 Jednopolni, automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, 
karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK. kom. 16     

            

5 Jednopolni, automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 10A, prekidne moći 6kA, 
karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK. kom. 5     

            

6 Tropolna jeziĉasta sabirnica 10mm
2
 kom. 1     
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7 Redna stezaljka za fazne provodnike dovodnog 
kabla, 6mm2, za montau na DIN šinu kom. 3     

            

8 Redna stezaljka za N (6mm
2
) plava, za montaţu na 

DIN šinu kom. 1     

            

9 Redna stezaljka, montaţa na DIN šinu, beţ ili siva , 
2,5mm

2
 kom. 30     

            

10 Ostali sitan montaţni i vezni materijal, kao što su 
POK kanali, DIN šine, Pg uvodnice, P/F ţica i dr. kompl. 1     

            

            

  Ukupno razvodni orman_prizemlje RO-1 - hol :   

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE RO-2         
            

1 Isporuka i montaţa u prethodno pripremljen prostor 
u zidu, nadgradnog metalnog razvodnog ormara, 
IP66, dimenzija 600x600x210 sa montaţnom 
ploĉom, tip WSM6060210 Schrack ili odgovarajući. 
U orman je prema projektu isporuĉena, montirana i 
povezana dole specificirana oprema. kom. 1 

    

            

2 Zaštitni ureĊaj diferencijalne struje, 
40A/4p/30mA/10kA, tip BC056103--, proizvoĊaĉa 
Schrack ili odgovarajuće kom. 1     

            

3 Jednopolni automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, 
karakteristike isklopa C, ekvivalent tipu SCHRACK. kom. 6     

            

4 Jednopolni, automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, 
karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK. kom. 17     

            

5 Jednopolni, automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 10A, prekidne moći 6kA, 
karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK. kom. 4     

            

6 Tropolna jeziĉasta sabirnica 10mm
2
 kom. 1     
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7 Redna stezaljka za fazne provodnike dovodnog 
kabla, 10mm2, za montau na DIN šinu kom. 3     

            

8 Redna stezaljka za N (10mm
2
) plava, za montaţu 

na DIN šinu kom. 1     

            

9 Redna stezaljka, montaţa na DIN šinu, beţ ili siva , 
2,5mm

2
 kom. 30     

            

10 Ostali sitan montaţni i vezni materijal, kao što su 
POK kanali, DIN šine, Pg uvodnice, P/F ţica i dr. kompl. 1     

            

  Ukupno razvodni orman_prizemlje RO-2   

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  RAZVODNI ORMAN_PRVI SPRAT         
            

1 Isporuka i montaţa u prethodno pripremljen prostor 
u zidu, nadgradnog metalnog dvokrilnog razvodnog 
ormara, IP55, dimenzija 1000x1000x300 sa 
montaţnom ploĉom, tip WSM1010302, Schrack ili 
odgovarajući. U orman je prema projektu 
isporuĉena, montirana i povezana dole 
specificirana oprema. kom. 1 

    

            

2 Zaštitni ureĊaj diferencijalne struje, 
63A/4p/30mA/10kA, tip BC056103--, proizvoĊaĉa 
Schrack ili odgovarajuće kom. 1     

            

3 PE i N sabirnica sa drţaĉem za dve sabirnice, za 
preseke kabla do 10mm

2
 kom. 2     

            

4 Tropolni automatski instalacioni prekidaĉ, nazivne 
struje 16A, prekidne moći 6kA, karakteristike 
isklopa C, ekvivalentan tipu SCHRACK. kom. 1     

            

5 Jednopolni, automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, 
karakteristike isklopa B, ekvivalentan tipu 
SCHRACK. kom. 34     

            

6 Jednopolni, automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, 
karakteristike isklopa C, ekvivalentan tipu 
SCHRACK. kom. 8     
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7 Jednopolni, automatski instalacioni prekidaĉ, 
nazivne struje 10A, prekidne moći 10kA, 
karakteristike isklopa B, ekvivalent tipu SCHRACK. kom. 5     

            

8 Tropolna jeziĉasta sabirnica 10mm
2
 kom. 2     

            

9 Redna stezaljka za fazne provodnike dovodnog 
kabla, 25mm2, za montau na DIN šinu kom. 3     

            

10 Redna stezaljka za N (25mm
2
) plava, za montaţu 

na DIN šinu kom. 1     

            

11 Redna stezaljka, montaţa na DIN šinu, beţ ili siva , 
2,5mm

2
 kom. 50     

            

12 Ostali sitan montaţni i vezni materijal, kao što su 
POK kanali, DIN šine, Pg uvodnice, P/F ţica i dr. kompl. 1     

            

  Ukupno razvodni orman_prvi sprat :   

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  DISTIBUCIONI ORMAR BD         
            

1 
Isporuka i montaţa slobodnostojećeg rack ormara 
veliĉine 42U/19", sa postoljem visine 100mm, 
toĉkićima/noţicama sa nivelacijom, sa 
demontaţnim boĉnom i zadnjom stranom, 
staklenim vratima sa ruĉicom i bravom, uvodnicima 
za kablove, dimenzija u osnovi 800x1000mm 
(ŠxD), opterećenje do 400kg. Ormar treba da je 
kompletno montiran i povezan na sistem glavnog 
izjednaĉenja potencijala. 

kom. 1 

    

 Uz ormar isporuĉiti i ugraditi sledeću opremu:     

            

2 Razvodni panel 230V/50Hz sa 6 utiĉnih mesta 
(2P+G) i prekidaĉem kom. 2     

            

3 Panel sa 3 ventilatora i termostatom kom. 1     

            

4 Prazan prespojni (patch) panel 19"/1U za 24 
modula RJ-45  (R&M kat.ozn. R812466  ili 
odgovarajuće) kom. 4     
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5 Oklopljen modul za ugradnju u prespojni panel RJ-
45/S kategorije 5e. Komplet sa terminiranjem 
provodnika. (R&M kat.ozn. R302780  ili 
odgovarajuće) kom. 96   

      

6 Prespojni voice panel 19"/1U sa 50 modula RJ-
45/U - 4 pina, kategorije 3, LSA reglete sa zadnje 
strane. Komplet sa terminiranjem provodnika. kom. 2   

      

7 Panel (ranţer) za voĊenje kablova visine 1U. kom. 6   

      

8 Sitan potrošni materijal pauš. 1   

      

  Ukupno distribucioni ormar BD :   

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  ELEKTRO INSTALACIJA         
            

1 Isporuka, montaţa i povezivanje na oba kraja, 
elektroenergetskog kabla tipa:     

    

  PP00-Y 5x16mm
2
 m 60     

  PP00-Y 5x10mm2 m 80     

  PP00-Y 5x6mm
2
 m 200     

            

2 Isporuka, montaţa i povezivanje na oba kraja, 
elektroenergetskog kabla tipa:         

  PP-Y 3x1,5mm
2
 m 850     

  PP-Y 3x2,5mm
2
 m 2500     

  PP-Y 5x2,5mm
2
 m 50     

            

3 Isporuka, montaţa sa svim radovima, razvodne 
kutije - dozne, sa plastiĉnim poklopcem, za ugradnju 
u zid kom. 100     

            

4 Isporuka i montaţa, sa povezivanjem kabla, trofazne 
ugradne prikljuĉnice sa zaštitnim kontaktom. U 
poziciju uraĉunati i svi potrebni radovi na montaţi, 
kao i nabavka i ugradnja plastiĉne ugradne dozne u 
koju se montira prikljuĉnica  kom. 1     

            

5 Isporuka i montaţa, sa povezivanjem kabla, 
monofazne ugradne duple prikljuĉnice sa zaštitnim 
kontaktom. U poziciju uraĉunati i svi potrebni radovi 
na montaţi, kao i nabavka i ugradnja plastiĉne 
ugradne dozne u koju se montira prikljuĉnica  kom. 100     
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6 Isporuka i montaţa, sa povezivanjem kabla, 
monofazne ugradne  prikljuĉnice sa zaštitnim 
kontaktom. U poziciju uraĉunati i svi potrebni radovi 
na montaţi, kao i nabavka i ugradnja plastiĉne 
ugradne dozne u koju se montira prikljuĉnica  kom. 55     

            

7 Isporuka i montaţa, sa povezivanjem kabla, 
monofazne ugradne  prikljuĉnice sa zaštitnim 
kontaktom i zaštitnim poklopcem. U poziciju 
uraĉunati i svi potrebni radovi na montaţi, kao i 
nabavka i ugradnja plastiĉne ugradne dozne u koju 
se montira prikljuĉnica  kom. 5     

            

8 Isporuka i montaţa, sa povezivanjem kabla u 
potrošaĉ, nadgradne plafonske svetiljke sa fluo 
svetlosnim izvorom, tipa ORIEN DL 4x24W. U 
stavku obraĉunati i rad na pripremi montaţe svetiljke kom. 11     

            

9 Isporuka i montaţa, sa povezivanjem kabla u 
potrošaĉ, nadgradne plafonske svetiljke sa fluo 
svetlosnim izvorom, tipa ORIEN DL 2x24W. U 
stavku obraĉunati i rad na pripremi montaţe svetiljke kom. 58     

            

10 Isporuka i montaţa, sa povezivanjem kabla u 
potrošaĉ, nadgradne plafonske svetiljke sa kompakt 
fluo svetlosnim izvorom, tipa prema izboru 
investitora. U stavku obraĉunati i rad na pripremi 
montaţe svetiljke kom. 10     

            

11 Isporuka i montaţa, sa povezivanjem kabla u 
potrošaĉ, nadgradne plafonske antipanik svetiljke sa 
LED svetlosnim izvorom, i autonomijom od 3h u 
beznaponskom stanju, tipa NLLMD009ML, 
proizvoĊaĉa Schrack ili odgovorajuća. U stavku 
obraĉunati i rad na pripremi montaţe svetiljke kom. 25     

            

12 Ostali sitan nespecificirani montaţni materijal i 
radovi. kompl. 1     

            

13 Zidarski radovi na zatvaranju kanala u zidu otvorenih 
zbog demontaţe postojećih i montaţe novih. kompl. 1     

            

14 Molerski i gipsarski radovi na sanaciji oštećenja 
zidova nastali usled rekonstrukcije elektriĉnih 
instalacija niskog napona kompl. 1     

            

  Ukupno elektro instalacija :   

      



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 67/15, радови на текућем 

одржавању зграда и објеката  

 

Страница 46 од 159 

 

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  IT INSTALACIJA         
            

1 Demontaţa instalacija postojeće raĉunarske mreţe 
koja ne odgovara aktuelnim standardima i zahtevima 
investitora. Svi radovi na demontaţi izvode se u 
saradnji sa IT sluţbom investitora. kom. 1 

    

            

2 Rebrasta instalaciona cev preĉnika 18-20mm. Pozicija 
obuhvata šlicovanje zidova, uĉvršĉivanje cevi, ugradnju 
potrebnih razvodnih kutija, obujmica i nastavaka, 
pripremne radove za završnu obradu zidova. m’ 350     

            

3 Rebrasta instalaciona cev preĉnika 30mm, za glavne 
kablovske trase. Pozicija obuhvata šlicovanje zidova, 
uĉvršĉivanje cevi, ugradnju potrebnih razvodnih kutija, 
obujmica i nastavaka, pripremne radove za završnu 
obradu zidova. m’ 150     

            

4 Izrada horizontalnog kablovskog prodora kroz 
meĊuspratnu konstrukciju minimalnih dimenzija 
100x200mm, sa atestom na otpornost prema poţaru 
od najmanje 90 minuta. kom. 1     

            

5 Isporuka i polaganje Instalacionog kabla J-Y(St)Y 
20x2x0,6mm m' 40   

      

6 Isporuka i polaganje instalacionog kabla SF/UTP cat 
5e 4x2x24AWG. Svaki 4-pariĉni kabl se vezuje za 
jedan modul u utiĉnici. Polaţe se do 2 kabla u jednu 
instalacionu cev. (R&M kat.br. R35052  ili 
odgovarajuće). m' 2850   

      

7 Izrada prikljuĉnog mesta – uzidna instalaciona kutija, 
nosaĉ i okvir veliĉine 2M, isporuka i montaţa. kom. 40   

      

8 Isporuka i montaţa modula/utiĉnice za bezalatnu 
montaţu RJ-45/S (oklopljen) kategorije 5e, za 
ugradnju u modularni set, veliĉine 1M. kom. 95   

      

9 Sitan potrošni materijal. pauš. 1   

      

10 Po završenom poslu i izvoĊenju svih vrsta radova  
potrebno je obezbediti: 
- ispitivanje i obeleţavanje instalacije 
- merenja - atest na kategoriju 5e za svaki mreţni 
prikljuĉak, u skladu sa SRPS EN 50346 kom. 95   

            

 
Ukupno IT instalacija : 
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 REKAPITULACIJA 

      

  RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE   

 RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE RO-1- HOL  

 RAZVODNI ORMAN_PRIZEMLJE RO-2  

 RAZVODNI ORMAN_PRVI SPRAT  

 DISTIBUCIONI ORMAR BD  

 ELEKTRO INSTALACIJA  

 IT INSTALACIJA  

 UKUPNO BEZ PDV-A  

 PDV 20%  

 UKUPNO SA PDV-OM  

 

NAPOMENA: Prilikom izvođenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće 

podzemne instalacije. Obaveza izvođača/dobavljača je da radove izvede prema uslovima za 

priključke na komunalnu infrastrukturu. 

 

 

       Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                               понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

radova za tekuće odrţavanje poslovne zgrade broj 1, P+3,  ulici Dositejeva broj 24, na 
katastarskoj parceli 4576/2 

Lokacija: Filijala Kikinda, OJ Kikinda, Dositejeva br. 4 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  PRIPREMNI RADOVI          
            

1 Demontaţa dotrajalih slemenjaka izraĊenih od 
aluminijumskog lima, sa krovnog pokrivaĉa od 
trapezastog aluminijumskog lima. 

m1 20,00 

  

  

            

2 Demontaţa dotrajalog krovnog pokrivaĉa 
trapezastog aluminijumskog lima T 40/230. 
Demontirani materijal sloţiti u dvorištu.  m2 333,50     

            

3 Demontaţa dotrajalih opšivki zidova od 
pocinkovanog lima RŠ 60cm. m1 114,50     

            

4 Demontaţa dotrajalih ĉetvrtastih visećih oluka sa 
kukama na svakih 1,00m, sa uvodnim limom 
izraĊenih od pocinkovanog lima dimenzija 
12x12cm. m1 76,00     

            

5 Demontaţa dotrajalih ĉetvrtastih vertikala oluka od 
pocinkovanog lima dimenzija 12x12cm. m1 86,00     

            

6 
Demontaţa postojećih dotrajalih ventilacionih cevi fi 
120mm od pocinkovanog lima H=1,5m. 

kom. 2,00     

            

7 Demontaţa dotrajalog pokrivaĉa krova izraĊenog 
od ravnog pocinkovanog lima na dašĉanoj podlozi 
sa skidanjem dotrajale dašĉane podloge. m2 50,00     

            

8 Montaţa i demontaţa ĉeliĉne skele. m2 350,00     

            

  Ukupno pripremni radovi :   
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  LIMARSKI RADOVI         

            

1 Nabavka materijala i montaţa slemenjaka izraĊenih 
od pocinkovanog lima, na krovnom pokrivaĉu od 
trapezastog pocinkovanog lima. m1 20,00     

            

2 Nabavka materijala i montaţa krovnog pokrivaĉa 
od trapezastog pocinkovanog lima T 40/230 sa 
filcom. m2 333,50     

            

3 Nabavka materijala i montaţa krovnog pokrivaĉa 
izraĊenog od ravnog pocinkovanog lima na novoj 
dašĉanoj podlozi sa paropropusnom folijom. m2 50,00     

            

4 Nabavka materijala i montaţa novih opšivki zidova 
od pocinkovanog lima RŠ 60cm. m1 114,50     

            

5 Nabavka materijala i montaţa novih visećih oluka 
sa kukama na svakih 1,00m, sa uvodnim limom 
izraĊenih od pocinkovanog lima dimenzija 
12x12cm. m1 76,00     

            

6 Nabavka materijala i montaţa novih ĉetvrtastih 
vertikala oluka od pocinkovanog lima dimenzija 
12x12cm. m2 86,00     

            

7 Nabavka materijala i montaţa novih ventilacionih 
cevi fi 120mm od pocinkovanog lima sa opšivanjem 
iznad limenog krova duţine H=3m. kom. 2,00     

            

  Ukupno limarski radovi :   

            

  REKAPITULACIJA 

            

  PRIPREMNI RADOVI   

  LIMARSKI RADOVI    

  UKUPNO BEZ PDV-A   

  PDV 20%   

  UKUPNO SA PDV-OM 
 

     Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                               понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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Партија 2: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији 

Београда, Подунавског, Браничевског, Борског и Зајечарског округа 
 

 

PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a 

Lokacija: Direkcija, ul. Lomina 22 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

    
 

  

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  DEMONTAŢA POSTOJEĆE MREŢE         
            

1 Paţljiva demontaţa WC šolje. Demontirati WC šolju 
paţljivo radi ponovne ugradnje.   

      

  

Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 1     

            

2 

Demontaţa keramiĉkih kanalizacionih cevi. 
Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti 
neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 
km, po izboru investitora. Obraĉun po m1 cevi.         

  Obraĉunava se i plaća po m’ demontiranog 
cevovoda.         

  
Ø 100 mm m1 33     

            

3 
Demontaţa gvozdeno livenih kanalizacionih cevi. 
Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti 
neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 
km, po izboru investitora. Obraĉun po m1 cevi.         

  Obraĉunava se i plaća po m’ demontiranog 
cevovoda.         

  
Ø 100 mm m1 7     

            

4 
Otpušivanje postojeće kanalizacione mreţe. 
Otpušivanje vršiti ruĉno ili mašinskim putem.         

  
Obraĉun po m1. m1 40     

            

  Ukupno demontaţa postojeće mreţe :   
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  GRAĐEVINSKI RADOVI         
            

1 
Raskopavanje asfaltnih površina van objekta radi 
prolaska kanalskih rovova vodovodne ili 
kanalizacione mreţe širine u zavisnosti od preĉnika 
cevovoda i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. 
Obraĉunava se i plaća po m2.   

      

  - kanalizaciona mreţa m2 18,00     

            

2 
Paţljiva demontaţa laminata / parketa zajedno sa 
lajsnama. Laminat / parket paţljivo demontirati, 
oĉistiti, sloţiti po vrsti, radi ponovne ugradnje. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 4,00     

            

3 
Raskopavanje betonskih površina i podova radi 
prolaska kanalskih rovova vodovodne ili 
kanalizacione mreţe širine u zavisnosti od preĉnika 
cevovoda i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. 
Obraĉunava se i plaća po m2.         

  - kanalizaciona mreţa m2 4,00     

            

4 Iskop zemlje za kanalske rovove vodovodne ili  
kanalizacione mreţe, vodovodna okna i revizione 
šahte u terenu III kategorije sa pravilnim 
odsecanjem boĉnih strana i grubim planiranjem dna 
rova prema projektovanim kotama i padovima.  
Iskopanu zemlju odbaciti na jednu stranu rova, 
najmanje 1.0 m od ivice rova i obezbediti od 
obrušavanja, u skladu sa propisima za datu vrstu 
iskopa. Jedinaĉnom cenom obuhvaćeno je crpljenje 
eventualne podzemne vode i svo, po propisima, 
potrebno  razupiranje rova. Detalj razupiranja daje 
izvoĊaĉ radova u zavisnosti od naĉina iskopa, 
prema statiĉkom proraĉunu i tehniĉkim propisima za 
odreĊenu dubinu kanalskog rova. 
Obraĉun po m3 iskopanog rova. 

        

  - kanalizaciona mreţa m3 22,00     

            

5 Fino planiranje dna rova u odgovarajućem nagibu za 
plaganje vodovodnih ili kanalizacionih cevi, a pre 
ubacivanja peska u rov i izrade posteljice. 
Obraĉun po m2 planiranog rova. 

        

  - kanalizaciona mreţa m2 22,00     
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6 Nabavka transport i ubacivanje peska u rov za 
izradu posteljice vodovodnih ili kanalizacionih cevi  i 
zatrpavanje cevi u sloju najmanje debnjine 10+D+10 
cm. Pre polaganja cevi pesak razastrti u sloju od 10 
cm i izravnati. Po izvršenom polaganju i ispitivanju 
cevi, peskom zatrpati cev sa podbijanjem oko cevi. 
Ostatak peska razastrti iznad cevi u sloju od 10 cm. 
Maksimalna krupnoća peska 3 - 4 mm. Obraĉun po 
m3 ubaĉenog peska.  

        

  - kanalizaciona mreţa m3 6,60     

            

7 Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa, 
posle montaţe  i izvršenog ispitivanja izvedene 
vodovodne ili kanalizacione mreţe i zatrpavanja 
peskom. Zatrpavanje izvršiti po odobrenju 
nadzornog organa, odnosno predstavnika investitora  
i saĉinjenog  zapisnika o izvršenom ispitivanju 
vodovodne ili kanalizacione mreţe. Kod zatrpavanja 
voditi raĉuna da prvi sloj bude sitna zemlja, bez 
krupnijih komada i kamena koji bi mogli da oštete 
cevi. Pri zatrpavanju zemlju nabijati u slojevima od 
10 - 20 cm, do potrebne zbijenosti, vodeći raĉuna da 
ne doĊe do oštetećenja cevi. 
Obraĉun po m3 zatrpanog rova. 

        

  - kanalizaciona mreţa m3 15,40     

            

8 Utovar i transport iskopanog materijala na deponiju 
na udaljenosti do 10 km sa grubim planiranjem na 
deponiji. Obraĉun po m3.         

  - kanalizaciona mreţa m3 6,60     

            

9 Izrada cementnog estriha debljine 4-5 cm, kao 
podloge za polaganje keramiĉkih ploĉica ili poda od 
laminata / parketa. Obraĉun po m2. m2 4,00     

            

10 Postavljanje podnih keramiĉkih ploĉica. Ploĉice I 
klase lepiti lepkom za ploĉice, u slogu po izboru 
projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i 
polaganje izvesti ravno. Postavljene ploĉice fugovati 
i pod oĉistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka 
ploĉica. Obraĉun po m2 poda. 

m2 2,40     
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11 Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, klik, 
debljine 11 mm, za najteţa opterećenja (klasa 32), 
po izboru projektanta. Laminatna podna obloga 
postavlja se kao plivajući pod. Laminat mora da 
bude jak, trajan i visokopresovan, a nosaĉ ploĉa 
visoke gustine, HDF, ivice impregnirane i sa nutom i 
federom. Podnu oblogu uneti, raspakovati i ostaviti 
24 ĉasa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. 
Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. 
Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 
mm. Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu 
paţljivo postaviti i sastaviti na "klik". Pored zidova 
postaviti lajsne i na svakih 80 cm lajsne priĉvrstiti za 
zid. Suĉeljavanja gerovati. Obraĉun po m2 poda. 

m2 4,00     

            

            

  Ukupno graĊevinski radovi :   

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere 
Koliĉin

a 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  INSTALACIJE KANALIZACIJE         
            

1 Nabavka potrebnog materijala, izvoĊenje svih 
pripremnih radova i izvoĊenje prikljuĉka 
kanalizacione mreţe objekta na spoljašnju šahtu 
kanalizacione mreţe dvorišta. 
Obraĉun po komadu izvedenog prikljuĉka. 

  

      

  Ø160 na betonsku kanalizacionu šahtu kom. 1     

            

2 Nabavka potrebnog materijala i izrada kanalizacione 
mreţe od plastiĉnih kanalizacionih cevi od tvrdog 
PVC-a za uliĉnu kanalizaciju, za klasu opterećenja 
SN4, sa potrebnim fazonskim komadima i zaptivnim 
materijalom.U cenu metra duţnog kanalizacione 
mreţe ulaze i svi potrebni fazonski komadi za 
spajanje cevi i cevi sa revizionim silazima.  
Obraĉun po metru duţnom izvedene mreţe. 

        

  Ø 160 mm m1 33     

            



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 67/15, радови на текућем 

одржавању зграда и објеката  

 

Страница 54 од 159 

 

3 Nabavka potrebnog materijala i izrada kanalizacione 
mreţe od plastiĉnih kanalizacionih cevi od tvrdog 
PVC-a za kućnu kanalizaciju, sa potrebnim 
fazonskim komadima i zaptivnim materijalom. U 
cenu metra duţnog kanalizacione mreţe ulaze i svi 
potrebni fazonski komadi za spajanje cevi i cevi sa 
revizionim silazima.  
Obraĉun po metru duţnom izvedene mreţe. 

        

  Ø 160 mm m1 7     

            

4 Nabavka potrebnog materijala, izvoĊenje svih 
pripremnih radova i ispitivanje kanalizacione mreţe. 
Ispitivanje vršiti punjenjem vodom svih 
kanalizacionih vodova. Tom prilikom treba proveriti 
ispravnost svih spojeva cevi. Kod vertikalnih vodova 
treba proveriti ispravnost spoja unutar cevi, 
propuštanjem drvene kugle kroz cevi, ĉiji je preĉnik 
10mm manji od preĉnika cevi. Obraĉun po m' 
ispitane mreţe mereno po osi cevi za sve preĉnike 
od Ø50 do Ø160mm. m1 40     

            

            

  Ukupno instalacije kanalizacije :   

      

 REKAPITULACIJA 

      

 DEMONTAŢA POSTOJEĆE MREŢE  

 GRAĐEVINSKI RADOVI  

 INSTALACIJE KANALIZACIJE  

 UKUPNO BEZ PDV-A  

 PDV 20%  

 UKUPNO SA PDV-OM  

 

NAPOMENA: Prilikom izvođenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće 

podzemne instalacije. Obaveza izvođača/dobavljača je da radove izvede prema uslovima za 

priključke na komunalnu infrastrukturu. 
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PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a 

Lokacija: Filijala Beograd, OJ Novi Beograd, Goce Delĉeva br.42 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  REKONSTRUKCIJA  NAPOJNOG  KABLA         
            

1 Razvezivanje postojećeg napojnog kabla  za napajanje 
objekta NSZ na Novom Beogradu sa postojećeg (K.P.K.) 
ormana na fasadi objekta u ul. Goce Delceva br.42.  
Pozicija obuhvata iskljuĉenje odgovarajućih trafostanica i 
prevezivanje predmetnog kabla prema zahtevu 
Elektrodistribucije Beograd. kom. 1 

  

  

            

  Ukupno rekonstrukcija napojnog kabla:   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  REKONSTRUKCIJA  (K.P.K.) I  (M.R.O.) ORMANA 
            

1 Demontaţa postojećeg merno-razvodnog ormana (M.R.O.) 
sa obracunskim brojem ED br. 16972368 i broj merenje: 
44539321. Pozicija obuhvata demontaţu postojećeg 
mernog-razvodnog ormana i predaji investitoru. kom. 1 

  

  

2 Demontaţa postojećeg (K.P.K.) ormana na fasadi objekta 
NSZ. Pozicija obuhvata demontaţu postojećeg (K.P.K.) 
ormana  I predaja investitoru. kom. 1 

  

  

3 Nabavka i postavljanje novog (K.P.K.) ormana tipa EDN-
250A na fasadi objekta NSZ, sa tri osnove NV1-100/250A   
Pozicija obuhvata montaţu novog (K.P.K.) ormana sa  
povezivanjem. kom. 1 

  

  

4 Nabavka i postavljanje novog merno-razvodnog ormana 
(M.R.O.) na predviĊenom mestu na fasadi objekta. Merno-
razvodni orman (M.R.O.) je osnovnih dimenzija 
(800x600x250)mm a u sebi sadrţi: - višefunkcisko trofazno 
brojilo aktivne i reaktivne energije   sa pokazivaĉem 
maksimuma za poluindirektno merenje   sa daljinskim 
oĉitavanjem i ugraĊenim uklopnim  satom    3x230/400V, 
5A.....1kom. - strujni merni transformatori prenosnog 
odnosa 100A/5A   klase 0,5,  10VA, 0,4kV...........3kom. 
Pozicija obuhvata kompletnu montaţu novog (M.R.O.)  
ormana sa povezivanjem. kom. 1 

  

  

            

  Ukupno rekonstrukcija (K.P.K) i (M.R.O) ormana:   
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  ATESTNA  DOKUMENTACIJA  I  ISPITIVANJE         

            

1 Ispitivanje i merenje kompletne izvedene i rekonstruisane 
elektriĉne instalacije u objektu sa izdavanjem 
odgovarajućeg atesta od strane ovlašćenog instituta. kom. 1 

  

  

            

  Ukupno atestna dokumentacija i ispitivanje:   

            

  REKAPITULACIJA         

            

  
REKONSTRUKCIJA  NAPOJNOG  KABLA   

  

REKONSTRUKCIJA  (K.P.K.) I  (M.R.O.) ORMANA   

  
ATESTNA  DOKUMENTACIJA  I  ISPITIVANJE   

  

UKUPNO BEZ PDV-A   

  PDV 20%   

  UKUPNO SA PDV-OM   

 

NAPOMENA: Predmerom nisu obuhvaćeni radovi  koji se odnose na eventualnu zamenu 

priključnog kabla i rasterećenja postojećih trafostanica. Ovaj deo usaglasiti sa Rešenjem o 

priključenju  izdatim od strane na ED Beograd, cime ce biti definisan tacan redosled zahvata 

oko izmene prikjlucka. 
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PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a 

Lokacija: Filijala Poţarevac, Odmaralište Dobra, Dobra (kod Golupca) 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

        GRAĐEVINSKI RADOVI         

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  PRIPREMNI RADOVI          
            

1 Montaţa i demontaţa pomoćne cevaste skele u 
objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti 
izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve 
vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. 
Obraĉun po m2 horizontalne površine. 

m2 10 

    

            

2 Nabavka i postavljanje polietilenske folije preko 
otvora na fasadi, vrata i prozora, radi zaštite. Foliju 
uĉvrstiti drvenim letvama, vodeći raĉuna da se ne 
ošteti postojeća stolarija. Sva eventualna oštećenja 
padaju na teret izvodaĉa. Obraĉun po m2 folije. 

m2 3     

            

3 Ĉišćenje prostora u objektu i oko objekta, od 
graĊevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju 
gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj 
ĉišćenja. Obraĉun po m2

 
oĉišćene površine. 

m2 20     

            

4 Ĉišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku 
radova. Paţljivo mehaniĉki oĉistiti sve površine i 
oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih 
sredstava. Obraĉun po m2 oprane površine. 

m2 5     

            

5 Prikupljanje i odvoz šuta na gradilišnu deponiju. U 
toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiii 
šut, višak zemlje i drugi otpadni materiial sa 
objekta. Utovariti na kamion i odvesti na gradilišnu 
deponiju pristupaĉnu za utovar u kamion. Obraĉun 
po m3 prikupljenog šuta. 

m3 3     

            

  Ukupno pripremni radovi :   
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  RADOVI NA RUŠENJU         

            

1 Paţljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz 
instalacionih cevi. Kroz zid paţljivo izvesti šliceve 
za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraćun po 
m1 šlica. 

m1 10     

            

2 Demontaţa prozora.Demontirane prozore utovariti 
na kamion i odvesti na deponiju         

  Preko 5 m2 kom 2     

            

3 Rušenje zidova od opeke u produţnom malteru. 
Rušenje zidova izvesti zajedno sa 
serklaţima,nadvratnicima i svim oblogama na zidu. 
Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na 
gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi 
i pomoćna skela,  

        

  Obraĉun po m3 zida,otvori se odbijaju m3  2     

            

4 Paţljiva demontaţa krovnog pokrivaĉa od  lima. 
Crep paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na 
gradilišnu deponiju. Za ponovnu upotrebu višak 
utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaijenu do 
15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose 
površine.         

  Od lima. m2 16     

            

5 Demontaţa oluka, oluĉnih vertikala, opšivki 
prozora, dimnjaka i drugih elemenata. Limariju 
demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti 
na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 
km. Obraĉun  po m1 Iimarije. 

m1 4     

            

6 Demontaţa metalne nadstrešnice. Demontirati sve 
metalne delove i sloţiti za ponovnu ugradnju ili 
utovariti u kamion i odvesti na deponiju do 15km.         

  konstrukcija krova kotlarnice m2 16     

            

7 Montaţa demontirane metalne nadstrešnice 
kotlarnice. U cenu uraĉunata prerada nadstrešnice 
od demontiranih elemenata. Obraĉun po m2 m2 14     
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8 Demontaza brodskog poda zajedno sa lajsnama. 
Brodski pod  demontirati,  utovariti u kamion i 
odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu 
do 15 km. Šut prikupiti izneti utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. 

        

  pod laminata m2 10     

            

9 Demontaţa vodovodne mreţe od pocinkovanih 
cevi . Demontirati vodovodnu mreţu, utovariti i 
odvesti neupotrebijiv materijal  na deponiju 
udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun 
po m1 cevi. 

  

      

  Preĉnika 1/2". m1 2     

            

10 Demontaţa ventila preĉnika. Demontiran ventil  
odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru 
investitora. Obraĉun po komadu ventila.         

  Preĉnika 1/2".  kom 2     

            

11 Demontaţa ventila preĉnika. Demontiran ventil  
odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru 
investitora. Obraĉun po komadu ventila.         

  c. Preĉnika 3/4 " kom 3     

            

12 
Demontaţa umivaonika sa sifonom i baterijom. 
Demontirati umivaonik, sifon i bateriju ) odvesti na 
deponiiu udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 
Obraĉun po komadu umivaonika. kom 1     

            

  Ukupno radovi na rušenju :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  ZIDARSKI RADOVI          

            

1 Gletovanje oštećenih i neravnih zidova lepkom u 2 
sloja i mreţicom od staklenih voala. Obraĉun po 
m2 m2 15     
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2 Zidanje siporeks zidova,  termo izolacionim 
blokovima u produţnom malterom 1:3:9 ili 
graĊevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre 
zidanja blokove dobro oĉistiti i pokvasiti vodom da 
malter ne pregori. Vezu izmeĊu nosećih i 
pregradnih zidova osrvarin osravljanjem šmorceva 
po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. 
Zidanje izvesti po uputstvu proizvoĊaĉa. U cenu 
ulaze i nadvratnici, serklaţi. armatura, oplata i 
podupiraĉi. 3 

  

      

  Obraĉun po m3 zidova m3 4     

            

3 Izrada podloge od lako armiranog betona  marke 
MB 20 za postavljanje kotla. Podlogu armirati 
mreţastom armaturom, po statiĉkom proraĉunu i 
betonirati. Gonju površinu betonske podloge 
izravnati, a beton negovati. U cenu ulazi i armatura. 
Obraĉun po m2 podloge. 

  

      

  a. Debljine 10 cm. m2 1     

            

4 Malterisanje produţnim malterom u dva sloja, 
spravljenim sa gašenim kreĉom. Pre malterisania 
površine oĉistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj,-grund raditi 
produţnim malterom) debliine sloja do 2 cm od 
prosejanog šljunka, "jedinice" i gašenog kreĉa, odleţalog 
najmanje 30 dana. Kreĉ rastvorili u vodi i procediti 
krozgusto sito, da ne dodje do "kokiĉenja" i dodati usuvo 
pripremljenu mešavinu cementa i peska. Malter stalno 
mesati da se kreĉno mleko ne izdvoji. Malter naneti 
preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg 
prihvatanja drugog sloia. Drugi sloj spraviti sa sitnim i 
ĉistim peskom. bez primesa mulja i organskih materija. 
Perdašin uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. 
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da dodje do 
brzog sušenja i "pregorevanja". Obraĉun po m2 
malterisane površine. m2 15     

            

  Ukupno zidarski radovi :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  ARMIRANO-BETONSKI RADOVI         
            

1 Izrada armirano betonskih nadprozornika, marke 
MB 20.  Izraditi oplatu i nadvramike armirati po 
detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, 
podupiraĉi, i pomoćna skela. Obraĉun po m3 
nadvratnika.         

  a. Preseka  do 25x20 cm.  m3 0,5     
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2 Izrada armirano betonskih horizontalnih i vertikalnih 
serklaţa . Izraditi oplatu i serklaţe armirati po 
projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton 
ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i 
oplata, i pomoćna skela Obraĉun po m3 serklaţa. 

        

  a. MB20. m3 1     

            

  Ukupno armirano-betonski radovi :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI         

            

1 Pokrivanje krova trapezastim aluminijumskim 
plastificiranim limom TR 60/150, u boji po izboru 
projektanta. Debljina aluminijumskog lima je 
d==0,80 mm. Pokrivanje izvesti po projektu, 
detaljima i uputstvu proizvoĊaĉa i projektanta. 
Obraĉun po m2 pokrivene površine. 

        

  Pocinkovani lim TR 35/200. m2 15     

            

  Ukupno krovopokrivaĉki radovi :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  GRAĐEVINSKA STOLARIJA         

            

1 Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora, 
Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa 
višekomomim sistemom profila, sa ojaĉanim 
ĉeliĉnim nerdjajućim profilima, po šemi stolarije i 
detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom 
EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. Okov 
i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora 
zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 
dihtovati EPDM gumom.         

  Obraĉun po m2 m2 1,5     

            

  Ukupno graĊevinska stolarija :   
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  LIMARSKI RADOVI         

            

1 
Opšivanje krovnih ivica, veterlajsni, pocinkovanim 
limom,  debljine 0,60 mm. Opšivanje izvesti po 
projektu, detaljima i uputstvu projektama. Obraĉun 
po m1 krovne ivice.         

  b. RŠ 33 cm.  m1 4,3     

            

2 Opšivanje dimnjaka plastificiranim limom,  debljine 
0,70 mm. Lim uz zid dimnjaka podići najmanje za 
20 cm. Rub lima-ivicu ubaciti u spojnicu opeka. 
Opšivanje dimnjaka izvesti po detalji.ma i uputstvu 
projektanta. Obraĉun po m1 spoljne ivice dimnjaka 

  

      

  a. RŠ do 50 cm. m1 3     

            

3 Izrada i montaţa visećih pravougaonih oluka od 
pocinkovanog lima, debljine 0,60 mm. Oluke spajati 
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 
cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Drţaĉe 
visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 
mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama 0 4 
mm, na razmaku do 80 cm. Obraĉun po m1 
visećeg oluka. 

  

      

  b. RŠ do 33 cm, širine oluka do 12 cm. m1 8     

            

4 Opšivanje atike, uvale, iksne, plastificiranim limom, 
debljine 0,70 mm. Uvalu izvesti po detaljima i 
uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj tipa 
"Izolim" trake, "Grmeĉ" Beograd ili sliĉnog 
proizvoĊaĉa, koji ulazi u cenu opšivanja. Obraĉuno 
m1 uvale. 

  

      

  b. RŠ do 66 cm. m1 3,5     

            

5 Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim limom, 
debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i 
štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok 
prozora uĉvrstiti ukivanjem na razmaku -50-80 mm. 
Prednju stranu solbanka priĉvrstiti za drvene 
paknice ili izbušiti podlogu, postaviti plastiĉne 
tiplove i priĉvrstiti pocinkovanim holšrafovima. 
Preko glave holšrafa postaviti "masnicu" i zalemiti. 
Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu 
solbanka. Obraĉun po m1 solbanka. 

  

      

  a. RŠ 20 cm. m1 1     

            

  Ukupno limarski radovi :   
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  PODOPOLAGAĈKI RADOVI         

            

1 
Postavljanje zidnih keramiĉkih ploĉica, na lepak. 
Ploĉice 1 klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom 
u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice ploĉica ruĉno 
dobrusiti. Obloţene površine moraju biti ravne i 
vertikaine. Postavljene ploĉice fugovati i oĉistiti 
piljevinom. U cenu ulazi i nabavka ploĉica. Obraĉun 
po m2 ploĉica. 

  

      

  a. Dimenzija 20x20 cm. m2 20     

            

2 Postavljanje podnih keramiĉkih ploĉica u 
cementnom malteru. Ploĉice 1 klase postaviti u 
cementnom malteru u slogu po izboru projektanta. 
Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. 
Po potrebi ivice ploĉica ruĉno dobrusiti. Polaganje 
izvesti ravno i ploĉice zaliti cementnim mlekom. 
Postavljene ploĉice fugovati i oĉistiti piljevinom. U 
cenu ulazi i nabavka ploĉica. Obraĉun po m2 poda. 

  

      

  a. Dimenzija 20x20 cm. m2 12     

            

3 Postavljanje sokle od podnih keramiĉkih ploĉica, 
visine do 15 cm. Ploĉice lepiti lepkom za ploĉice. 
Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene 
ploĉice fugovati i soklu oĉistiti. U cenu ulazi i 
nabavka ploĉica. Obraĉun po m1 sokle. 

  

      

  a. Dimenzija 20x20 cm. m1 6     

            

  Ukupno podopolagaĉki radovi :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  FASADERSKI RADOVI         
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1 Izrada termoizolovane fasade - ploĉe Stiropora 
debljine 5 cm, mase 20 kg/m3, zalepiti lepkom za 
podlogu i nivelisati. Na mestima ispod manjih 
prozora izvesti fasadu debljini od 5cm. Špaletne do 
samih prozora izvesti termoizolacijom debljine 2-
3cm. Ugraditi plastiĉne kotve, ankere, 5-6 kom/m2 
kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica 
fasade. Preko postavljenih ploĉa ravnomerno 
naneti lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom 
staklenu mreţicu, preko cele površine. Nakon 
sušenja naneti lepak u sloju debljine 2-3 mm za 
izravnanje cele površine. Obraĉun po m2 obraĊene 
fasade. 

m2 5     

            

2 Obrada fasade plastiĉnim malterom (Bavalit ili 
odgovarajuće materijal) prskanjem ili zaribavanjem. 
Vrsta i boje po izboru projektanta. Podloga fasade 
mora biti zdrava i suva- Podlogu oĉistiti i 
iLmpregmrati izolacionom masom radi bolje veze. 
Naneti molerskom ĉetkom u jednom sloju, a ako 
podloga jako upija premazati dva puta. Na osušenu 
podlogu naneti malter, napravljen i dobro izmešan 
da se dobije jednoliĉna i konzistentna masa, 
Plastiĉni malter se nanosi pomoću jeţa ili 
kompresora sa pištoljem. Prskanje se vrši 2-3 puta, 
odnosno da plastiĉni malter ravnomerno pokrije 
površinu i da dobije jednoliĉan izgled u tonu i 
strukturi. Otvore i drugo zaštititi PVC folijom što 
ulazi u cenu, ali se otvori ne odbijaju od površine 
fasade.  

  

      

  Obraĉun po m2 m2 5     

            

  Ukupno fasaderski radovi :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  MOLERSKO FARBARSKI RADOVI         

            

1 Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, 
disperzivnim kitom. Površine od masti, oĉistiti i 
izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja 
oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući 
disperzivni kit tri puta. Obraĉun po m2 gletovane 
površine. m2 12     
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2 Bojenje novih metalnih prozora i vrata, bojom za 
metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju 
hemijskim i fizickim sredstvima, a zatim sve 
površine brusiti i oĉistiti. Na prozore naneti 
impregnaciju i osnovnu boju  zatim predkitovati i 
brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, 
kitovati i brusiti. Obojiti drugi put bojom za metal, u 
tonu po izboru projektanta. Obraĉun po m2 obojene 
površine. m2 3     

            

3 
Bojenje  novih zidova i plafona sa svim potrebnim 
predradnjama. Glave holšrafova minizirari, površine 
natopiti finisom i kitovati fuge disperzionim kitom. 
Bojiti  bojom prvi put. Ispraviti toniranim 
disperzionim kitom. Bojiti odgovarajućom bojom 
drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obraĉun 
po m2 obojene površine. 

  

      

  a. Poludispererzivnim bojama.   m2 15     

            

4 Bojenje cevi  bojom za metal. Pre bojenja sa 
metala skinuti koroziju hemijskim i fiziĉkim 
sredstvima, a zatim sve površine brusiti i oĉistiti. Na 
cevi naneti impregnaciju i osnovnu boju a zatim 
bojiti dva puta bojom za metal. Obraĉun po m1 
obojenih cevi. 

  

      

  a. Cevi za grejanje m1 10     

            

  Ukupno molersko farbarski radovi :   

      

  ELEKTRO RADOVI         

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  RAZVODNI ORMARI         
            

1 Nabavka materijala, šemiranje, isporuka i montaţa 
razvodnog ormana RO(M) - KOT, izraĊenog od 
ormana Schneider Electric NSYCRN86200P, 
dimenzija 800x600x200mm, sa metalnom 
montaţnom ploĉom, kitom za vešanje na zid 
NSYAEFPFSC,  i dţepom za dokumentaciju 
NSYDPA5, sa stepenom zaštite IP55, koji se 
oprema sledećom opremom:     

    

  1 kom. NN rastavna sklopka Schneider Electric 
INS40A, 3P.         
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  1 kom. Odvodnici prenapona Schneider Electric 
iPRD8, izvlaĉivi 8kA / 2.5kA, 230/400V, vreme 
odziva < 25ns, sa indikacijom dotrajalosti, 3P+N.         

  3 kom. Signalne sijalice za signalizaciju prisustva 
mreţnog napona Schneider Electric 

XB7EV03MP, 22mm, 230V, sa LED diodom.         

  3 kom. Minijaturni automatski zaštitni prekidaĉi - 
"automatski osiguraĉi" Schneider Electric ACTI 9 
iC60N, 6A, 1P, 10kA za zaštitu signalnih sijalica.         

  1 kom. Minijaturni automatski zaštitni prekidaĉi - 
"automatski osiguraĉi" Schneider Electric ACTI 9 
iC60N, 25A, 4P, 10kA za zaštitu odvodnika 
prenapona. 

        

  1 kom. "Servisna" utiĉnica Schneider Electric 
MULTI 9 za montaţu na 35mm DIN nosaĉ, 16A, 
250V, 2P+E         

  3 kom. Minijaturni automatski zaštitni prekidaĉi - 
"automatski osiguraĉi" Schneider Electric ACTI 9 
iC60N, 6A, 1P, 10kA, C.         

  5 kom. Minijaturni automatski zaštitni prekidaĉi - 
"automatski osiguraĉi" Schneider Electric ACTI 9 
iC60N, 10A, 1P, 10kA, C.         

  4 kom. Minijaturni automatski zaštitni prekidaĉi - 
"automatski osiguraĉi" Schneider Electric ACTI 9 
iC60N, 16A, 1P, 10kA,C.         

  1 kom. Rastavni transformator Schneider Electric 
ABL6TS16U, 230(400)/230V, 160VA, monofazni, 
sa jednoslojnim namotom, 50/60Hz.         

  3 kom. Motorni pokretaĉ Schneider Electric 
TESYS U sastavljen od baze LUB12, 12A, sa 
jednim NO i jednim NC kontaktom koji signaliziraju 
stanje glavnih kontakata, standardnog kontrolnog 
modula LUCA05 i dodatnog kontaktnog bloka 
LUA1C20, sa dva NO kontakta 

        

  1 kom. Tropolna sabirnica za spajanje do 5 GV2 
motorno zaštitna prekidaĉa Schneider Electric 
GV2-G554, 63A         

  1 kom. Dovodni prikljuĉak za GV2-G554-boĉni 
GV2G05         

  1 kom. Grebenasti prekidaĉ Schneider Electric 
K1B-006TLH, 1P, 12A, 1-0-2.         

  1 kom. Grebenasti prekidaĉ Schneider Electric 
K1B-006TLH, 1P, 12A, 1-2.         

  1 kom. Grebenasti prekidaĉ Schneider Electric 
K1A-001ALH, 12A, 0-1, 1P         

  3 kom. Signalne sijalice za signalizaciju 

Schneider Electric XB7EV63P, 22mm, 230V, sa 
BA 9s neonskom sijalicom za signalizaciju 
prisustva mreţnog napona, zelene.         
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  3 kom. Signalne sijalice za signalizaciju 

Schneider Electric XB7EV64P, 22mm, 230V, sa 
BA 9s neonskom sijalicom za signalizaciju 
prisustva mreţnog napona, crvene.         

  3 kom. Minijaturni releji Schneider Electric sa 4 
C/O kontakta, 6A 230VAC, RXM4AB1P7 sa 
podnoţjem RXZE2M114 i RC ĉlanom 
RXM041FU7         

  20 kom. VS kleme za montaţu na 35mm DIN šinu 
Schneider Electric AB1VV235U, 2,5mm2, sive         

  5 kom. VS kleme za montaţu na 35mm DIN šinu 
Schneider Electric AB1VV1635U, 16mm2, sive         

  1 kom. Ventilator sa filterom Schneider Electric 
HIMEL VF38, 230VAC, dimenzija 92x92mm, 
perforiranom ploĉom sa "škrgama" TR-1 i  
termostatom TS141,          

  1 kom. Svetiljka za rasvetu ormana Schneider 
Electric HIMEL LAC-75, 230V, 11W, 50Hz         

  Ostali materijal: bakarne šine, izolatori, natpisne 
ploĉice, provodnici za šemiranje, kablovske 
uvodnice, vijĉani materijal.         

  Komplet po komadu šemiranog, montiranog, 
povezanog i ispitanog ormana.         

  Obraĉun po komadu kom. 1     

            

  Ukupno razvodni ormari :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  INSTALACIJE EL. POTROŠAĈA         

            

1 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x2,5mm² , za 
napajanje šuko trofaznih utiĉnica, većim delom u 
regalu, a manjim delom u instalacionoj cevi.          

  Obraĉun po m1 m1 5     

            

2 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x2,5mm² , za 
napajanje šuko utiĉnica i EM pogona pumpi većim 
delom u regalu, a manjim delom u instalacionoj 
cevi na obujmicama na zidu od betona.          

  Obraĉun po m1 m1 35     

            

3 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x1,5mm² , za 
napajanje rasvete, panik rasvete i termostata, 
manjim delom u regalu, a većim delom u 
instalacionoj cevi na obujmicama na zidu od 
betona.          

  Obraĉun po m1 m1 55     
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4 Isporuka materijala i ugradnja bezhalogenih krutih 
instalacionih cevi  nalik Plexo standardnim cevima 
spoljašnjeg preĉnika Ø 20mm Legrand kat.broj 
6514 20  i 3 nosaĉa po duţnom metru kat.broj 319 
04 i po potrebi ugaonim elementima. 

        

  Obraĉun po m1 m1 40     

            

  Ukupno instalacije el. potrošaĉa :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  INSTALACIONI PRIBOR I OPREMA         

            

1 Isporuka i montaţa nadgradnog monoblok  
prekidaĉa sa indikatorom u zaštiti IP55, klasa 
PLEXO-Legrand kat.broj 697 12, obradom 
krajeva provodnika i spajanjem prekidaĉa.  

        

  Obraĉun po komadu kom. 2     

            

2 Isporuka i montaţa  vodootporne kvadratne kutije 
sa 7 uvoda, klasa Plexo 55 Legrand kat.broj 921 
36, namenjenoj ugradnji na regal, sa  obradom 
krajeva provodnika i spajanjem provodnika.  

        

  Obraĉun po komadu kom.  2     

            

3 Isporuka i montaţa nadgradne monoblok šuko 
utiĉnice u zaštiti IP55, klasa PLEXO-Legrand 
kat.broj 697 33 namenjene ugradnji na zid, sa  
obradom krajeva provodnika i spajanjem utiĉnice.  

        

  Obraĉun po komadu kom. 2     

            

4 Isporuka i montaţa   OG trofazne utiĉnice, 
namenjene ugradnji na zid, sa ĉišćenjem 
montaţne instalacione kutije, obradom krajeva 
provodnika i spajanjem utiĉnice.  

        

  Obraĉun po komadu kom. 1     

            

5 Isporuĉiti i postaviti fluorescentnu svetiljku, sliĉnu 
tipu  Schrack Linda Industrie 2x58 W T26, EVG, 
IP65. Svetiljka  je opremljena sa difuzorom od 
polikarbonata, dve  fluorescentne  lampe  od  58W 
BB,   sa  elektronskom prigušnicom EVG i  
priborom za postavljanje na regal, poz.1.         

  Obraĉun po komadu kom. 2     
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6 Isporuka, transport i montaţa reflektora sliĉnog tipu 
NEOS1/1659/HPMV/70W "Minel-Schreder" 
kompletno opremljene sa svetlosnim izvorom, 
predspojnim spravama i priborom za montaţu 
direktno na zid. Kućište svetiljke je liveno pod 
pritiskom, obojeno elektrostatiĉkim postupkom,  
ogledalo polirano od anodno zaštićenog 
aluminijuma visokog sjaja, protektor je izraĊen od 
ojaĉanog stakla, stepen zaštite optiĉkog bloka 
IP66, poz.2.    

  

      

  Obraĉun po komadu kom.  1     

            

7 Isporuĉiti i postaviti jednostranu nuţnu svetiljku , sa 
autonomijom 3h,  sliĉna tipu  S8 Legrand art.660 
03, u zaštiti IP42. Svetiljka  je opremljena sa 
piktogramom,  jednom  fluorescentnom  lampom   
8W, poz.3.         

  Obraĉun po komadu kom. 1     

            

8 Isporuka materijala i povezivanje elektromotora 
snage do 5 kW.         

  Obraĉun po komadu kom. 3     

            

9 Isporuka materijala i povezivanje elemenata 
automatike: senzora, ventila, sondi itd.         

  Obraĉun po komadu kom. 5     

            

  Ukupno instalacioni pribor i oprema :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  INSTALACIJA IZJEDNAĈENJA 
POTENCIJALA   

  
    

            

1 Isporuka materijala i montaţa nosaĉa trake na zid 
SRPS N.B4.925.   

      

  Obraĉun po komadu kom. 15     

            

2 Isporuka materijala i polaganje ĉeliĉne 
pocinkovane trake FeZn 25x4 mm na već 
poloţene nosaĉe. 

  
  

    

  Obraĉun po m1 m1 30     

            

3 Isporuka materijala i montaţa ukrsnih komada  
SRPS N.B4.936.   

      

  Obraĉun po komadu kom. 10     
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4 Isto kao poz. br. 1 samo polaganje kabla  P/F-Y 
1x16 mm², l=1m sa izradom veza odgovarajućim 
metalnim obujmicama.  

  

      

  Obraĉun po komadu kom. 5     

            

5 Isporuka materijala i varenje ĉeliĉne pocinkovane 
trake FeZn 25x4 mm za metalne mase.   

      

  Obraĉun po komadu kom. 10     

            

  Ukupno izjednaĉenja potencijala :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  INSTALACIJA KABLOVSKIH REGALA         
            

1 Isporuka materjala i izrada elektrolitno 
pocinkovanih horizontalnih i vertikalnih rešetkastih 
(mreţastih) regala i nosaĉa energetskih, 
telekomunikacionih i signalnih kablova tipa 
CABLOFIL, EZ, proizvod Legrand:         

  Regal CF 54/200 EZ , kat.broj 000.091, l=3m.         

  Obraĉun po m1 m1 9     

            

2 Nosaĉ za CF 54/200, CU BRACKET 200 GS, 
kat.broj 557.430.         

  Obraĉun po komadu kom. 5     

            

3 Element za spajanje 2 regala FAST COUPLER 
EDRN EZ + 1 MOUNTING TOOL, kat.broj 
558.241         

  Obraĉun po komadu kom. 4     

            

4 Nosaĉ za razvodnu kutiju CM 50XL, kat.broj 
586.130         

  Obraĉun po komadu kom. 1     

            

5 Elementi za spajanje BAG OF 100 BOLTS EEC 8 
EZ., kat.broj. 801.211.         

  Obraĉun po komadu kom. 1     

            

6 Elementi za spajanje BAG OF 50 BOLTS 
KITASSTR EZ., kat.broj. 558.081.         

  Obraĉun po komadu kom. 1     

            

  Ukupno instalacija kablovskih regala :   
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  RAZNI RADOVI         

            

1  Po završenom poslu i izvoĊenju svih vrsta radova   
potrebno je obezbediti:         

  -Atest za efikasnost zaštite TN-C-S         

  -Atest za otpor uzemljivaĉa         

  

-Atest za otpor izolovanosti strujnih krugova i 
napojnih kablova   

      

  -Atest za otpor petlje najudaljenijeg potrošaĉa         

  -Atest o zaštiti i bezbednosti za razvodne table         

  Obraĉun po komadu kom. 1     

            

2 Pripremno završni radovi i demontaţa postojeće 
instalacije.   

      

  norma ĉas nĉ 10     

            

  Ukupno razni radovi :   

      

 REKAPITULACIJA 

      

 PRIPREMNI RADOVI  

 RADOVI NA RUŠENJU  

 ZIDARSKI RADOVI   

 ARMIRANO BETONSKI RADOVI  

 KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI  

 GRAĐEVINSKA STOLARIJA  

 LIMARSKI RADOVI  

 PODOPOLAGAĈKI RADOVI  

 FASADERSKI RADOVI  

 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI  

 RAZVODNI ORMARI  
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 INSTALACIJA EL. POTROŠAĈA  

 INSTALACIONI PRIBOR I OPREMA  

 INSTALACIJA IZJEDNAĈENJA POTENCIJALA  

 INSTALACIJA KABLOVSKIH REGALA  

 RAZNI RADOVI  

 UKUPNO BEZ PDV-A  

 PDV 20%  

 UKUPNO SA PDV-OM  

 

NAPOMENA: Prilikom izvodjenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće 

podzemne instalacije.  Obaveza izvođača je da radove izvede prema uslovima za priključke 

na komunalnu infrastrukturu!  

 

Svi radovi u ovom predmeru i predračunu podrazumevaju izvođenje svake pozicije radova 

bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema opisima u ovom predmeru, 

tehničkim uslovima, potrebnim detaljima i tehničkim propisima, SRPS-u i uputstvima 

Nadzornog organa, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno.  

 

 

      Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                               понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 67/15, радови на текућем 

одржавању зграда и објеката  

 

Страница 73 од 159 

 

PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a 

Lokacija: Filijala Bor, 7. Jula br.29 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna cena 
(u din. bez 

PDV) 

            

  RAZVODNI ORMANI         
            

1 Dobijanje tehniĉkih uslova za rekonstrukciju (zamenu) 
glavnog merno-razvodnog ormana na prizemlju 
objekta. komplet 1 

  

  

            

2 Demontaţa postojećeg glavnog merno-razvodnog 
ormana na prizemlju objekta. Orman je metalni sa 
metalnom montaţnom ploĉom, ugraĊen u zid. U 
ormanu su smeštena dva brojila. komplet 1     

            

3 Isporuka materijala, izrada i montaţa ormana GMRO. 
Glavni merno razvodni orman na prizemlju objekta je 
od poliestera prema uslovima nadleţne 
elektrodistributivne organizacije. Orman je predviĊen 
za smeštaj tri direktna brojila, od kojih se dva 
montiraju, jedno mesto ostaje kao rezerva (orman 
sliaĉn tipu A-3).  Orman je za montaţu u zid, opremljen 
sa vratima i bravom za zakljuĉavanje, stepena 
mehaniĉke zaštite IP 54. Orman je kompletan sa svim 
elementima , svim izvedenim vezama, potrebnim 
montaţnim materijalom, stezaljkama, uvodnicama i 
natpisnim ploĉicama.                                                                      

    

    

  U orman  ugraditi sledeću opremu:         

- Ĉetvoropolni rastavljaĉ 100A, 400 V (0-1), 
odgovarajuće tipu Vistop 100A, sa produţenim 
pogonom i ruĉicom na vratima 
ormana_________________________________kom.1 

        

- Automatski osiguraĉi - limitatori - prema uslovima ED 
(postojeći su 3x63A, 3x25A)________________kom.6 

        

- Brojila utrošene elektriĉne energije - jedno je 
postojeće, a jedno se menja (NZS) postojeće 
jednotarifno, sa dvotarifnim direktnim brojilom 10-
60A____________________________________kom.1 

        

  Kompletan GMRO komplet 1     
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4 Isporuka i ugradnja materijala za rekonstrukciju postojećeg 
razvodnog ormana RO-1 na prizemlju objekta. Razvodni 
orman  je od lima i limenih profila pribliţnih dimenzija 
600x600mm. Orman je kompletan sa svim elementima , svim 
izvedenim vezama, potrebnim montaţnim materijalom, 
stezaljkama, uvodnicama i natpisnim ploĉicama. 
Povezivanjem ormana obuhvaćeno je i povezivanje 
postojećih instalacija (prebacivanje) sa demontirane opreme 
na novu.         

  U orman  ugraditi sledeću opremu:         

- Ĉetvoropolni rastavljaĉ 63A, 400 V (0-1), odgovarajuće 
tipu Vistop 40A, sa produţenim pogonom i ruĉicom na 
vratima 
ormana___________________________kom.1 

        

- Prikljuĉne RSN kleme 4-16mm2_____________kom.3 

        

- Signalne sijalice na vratima ormana__________kom.3 

        

- Jednopolni automatski osiguraĉ 6,10,16A, 230VAC, tip 
B __________________________________kom.21 

        

- Jednopolni automatski osiguraĉ 32A, 230VAC, tip C 
_______________________________________kom.3 

        

  Kompletan RO-1 komplet 1     

            

5 Snimanje postojećeg stanja i demontaţa postojećeg 
razvodnog ormana RO-2. Orman je metalni i ugraĊen u 
zid (600x600mm). 

komplet 1     

            

6 Isporuka materijala, izrada i montaţa ormana RO-2 na prvom 
spratu objekta. Razvodni orman na spratu objekta je od lima i 
limenih profila pribliţnih dimenzija 800x600mm. Orman je 
predviĊen za prigradnju na zid, opremljen sa vratima i 
bravom za zakljuĉavanje, stepena mehaniĉke zaštite IP 54. 
Orman je kompletan sa svim elementima , svim izvedenim 
vezama, potrebnim montaţnim materijalom, stezaljkama, 
uvodnicama i natpisnim ploĉicama.             

  U orman  ugraditi sledeću opremu:         

- Ĉetvoropolni rastavljaĉ 40A, 400 V (0-1), odgovarajuće 
tipu Vistop 40A, za montaţu na vratima 
ormana____kom.1         

- Prikljuĉne RSN kleme 4-16mm2_____________kom.1         

- Signalne sijalice na vratima ormana__________kom.3         

- Jednopolni automatski osiguraĉ 6,10,16A, 230VAC, tip 
B __________________________________kom.48 

        

  Kompletan RO-2 komplet 1     

            

7 Snimanje postojećeg stanja i demontaţa postojećeg 
razvodnog ormana RO-3. Orman je metalni i ugraĊen u 
zid (600x600mm). komplet 1     
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8 Isporuka materijala, izrada i montaţa ormana RO-3 na 
drugom spratu objekta. Razvodni orman na drugom spratu 
objekta je od lima i limenih profila pribliţnih dimenzija 
800x600mm. Orman je predviĊen za prigradnju na zid, 
opremljen sa vratima i bravom za zakljuĉavanje, stepena 
mehaniĉke zaštite IP 54. Orman je kompletan sa svim 
elementima , svim izvedenim vezama, potrebnim montaţnim 
materijalom, stezaljkama, uvodnicama i natpisnim ploĉicama.                                                                              

  U orman  ugraditi sledeću opremu:         

- Ĉetvoropolni rastavljaĉ 40A, 400 V (0-1), odgovarajuće 
tipu Vistop 40A, za montaţu na vratima 
ormana____kom.1         

- Prikljuĉne RSN kleme 4-16mm2_____________kom.1         

- Signalne sijalice na vratima ormana__________kom.3         

- Jednopolni automatski osiguraĉ 6,10,16A, 230VAC, tip 
B___________________________________kom.45 

        

  Kompletan RO-3 komplet 1     

            

  Ukupno razvodni ormani :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna cena 
(u din. bez 

PDV) 

            

  ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE          

            

1 Isporuka materijala i izrada napojnog voda od RO-1 na 
prizemlju objekta do RO-2 na spratu objekta polaganjem 
kabla tipa N2XH 5x6mm². Kabl se polaţe delom u POK 
kanalima,delom po zidu ispod maltera uz prodor kroz 
meĊuspratnu konstrukciju. Procenjena duţina strujnog kola je 
20 m. komplet 1     

            

2 Isporuka materijala i izrada napojnog voda od RO-1 na 
prizemlju objekta do RO-3 na drugom spratu objekta 
polaganjem kabla tipa N2XH 5x6mm². Kabl se polaţe 
delom u POK kanalima,delom po zidu ispod maltera uz 
dva prodora kroz meĊuspratnu konstrukciju. 
Procenjena duţina strujnog kola je 25 m. komplet 1     

            

3 Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog 
prikljuĉnog mesta za napajanje utiĉnica, kablom N2XH 
3x2,5mm². Kabl se polaţe delom u rebrastom PVC 
crevu (halogen free) u prostoru iznad spuštenog 
plafona, delom u POK kanalima, delom po zidu ispod 
maltera. Proseĉna duţina strujnog kola je 15 m. kom. 20     

            

4 Isporuka, postavljanje i povezivanje monofaznih 
utiĉnica (L+N+PE), 250V, 16A, za ugradnju u  zid, 
stepena mehaniĉke zaštite IP 20 (bele boje). 
Prethodno se radi demontaţa postojećih utiĉnica. kom. 15     
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5 Isporuka, postavljanje i povezivanje dvostrukih monofaznih 
utiĉnica (L+N+PE), 250V, 16A, za ugradnju u  zid, stepena 
mehaniĉke zaštite IP 20 (bele boje). Prethodno se radi 
demontaţa postojećih utiĉnica. kom. 6     

            

6 Isporuka, postavljanje i povezivanje dvostrukih 
monofaznih utiĉnica (L+N+PE), 250V, 16A, za 
prigradnju na zid (OG), stepena mehaniĉke zaštite IP 
44 kom. 16     

            

7 Isporuka, postavljanje i povezivanje monofaznih 
utiĉnica (L+N+PE), 250V, 16A, za prigradnju na zid 
(OG), stepena mehaniĉke zaštite IP 44 kom. 4     

            

8 Isporuka, montaţa i povezivanje ugradnih jednopolnih 
instalacionih prekidaĉa 250V, 10A, IP20, uz prethodnu 
demontaţu postojećih. kom. 13     

            

9 Isporuka, montaţa i povezivanje ugradnih serijskih 
instalacionih prekidaĉa 250V, 10A, IP20, uz prethodnu 
demontaţu postojećih. kom. 6     

            

10 Ispitivanje svih elektriĉnih instalacija, izrada 
dokumentacije izvedenog stanja i puštanje u rad. Sva 
potrebna merenja sa izdavanjem atesta ,od strane 
ovlašćene organizacije. paušal. 1     

            

  Ukupno elektroenergetske instalacije :   

      

 REKAPITULACIJA 

      

 RAZVODNI ORMANI  

 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE   

 UKUPNO BEZ PDV-A  

 PDV 20%  

 UKUPNO SA PDV-OM  

 

NAPOMENA: Pojedine pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i 

isporuku svog potrebnog materijala i rad na izradi elektroenergetskih instalacija sa svim 

potrebnim radovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Komplet sa povezivanjem 

instalacije i uređaja na oba kraja, ispitivanjem, potrebnim merenjem,  i puštenjem u ispravan 

rad i otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka, kao i 

pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od 

nadležnih institucija.  

      Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                               понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a 

Lokacija: Filijala Zajeĉar, Nikole Pašića 77 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  RAZVODNI ORMANI U PRIZEMLJU         
            

1 Dobijanje tehniĉkih uslova za rekonstrukciju (zamenu) 
glavnog merno-razvodnog ormana na prizemlju 
objekta. 

komplet 1 

  

  

            

2 Demontaţa postojećeg glavnog merno-razvodnog 
ormana na prizemlju objekta. Orman je od drveta sa 
ploĉom od pertinaksa, ugraĊen u zid. U ormanu su 
smeštena ĉetiri brojila i dva uklopna sata. Dovodni 
kabl do GMRO-a je PP00 4x35mm2. 

komplet 1     

            

3 Isporuka materijala, izrada i montaţa ormana GMRO. 
Glavni merno razvodni orman na prizemlju objekta je 
od poliestera prema uslovima nadleţne 
elektrodistributivne organizacije. Orman je predviĊen 
za smeštaj ĉetiri direktna brojila, uklopnog sata i 
uklopnog sata za ukljuĉenje reklama na fasadi (sliĉno 
tipu A-9).  Orman je za montaţu u zid, opremljen sa 
vratima i bravom za zakljuĉavanje, stepena mehaniĉke 
zaštite IP 54. Orman je kompletan sa svim elementima 
, svim izvedenim vezama, potrebnim montaţnim 
materijalom, stezaljkama, uvodnicama i natpisnim 
ploĉicama.                             

        

  U orman  ugraditi sledeću opremu:         

- Ĉetvoropolni rastavljaĉ 160A, 400 V (0-1), 
odgovarajuće tipu Vistop 160A, sa produţenim 
pogonom i ruĉicom na vratima 
ormana__________________________kom.1 

        

- Automatski osiguraĉi - limitatori - prema uslovima ED 
(postojeći su 3x63A, 3x50A, 3x25A, 
3x35A)________________________________kom.12 

        

- Brojila utrošene elektriĉne energije - 
postojeća______________________________kom.4         
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- Jednopolni automatski osiguraĉ 6A, 230VAC, tip 
B____________________________________kom. 2         

- Pomoćni kontaktor za signalizaciju 
tarife__________________________________kom.1         

- Tropolni kontaktor 20A, 400V, kalem 230V 
AC___________________________________kom. 2         

- Automatski osiguraĉi - 
C16A_________________________________kom. 6         

  Kompletan GRO-UPR komplet 1     

            

4 Demontaţa postojećeg razvodnog ormana RO-1 
(nazidni) i razvezivanje postojećih instalacija radi 
prevezivanja na novi RO-1. komplet 1     

            

5 Isporuka materijala, izrada i montaţa ormana RO-1 na 
spratu objekta. Razvodni orman na spratu objekta je 
od lima i limenih profila pribliţnih dimenzija 
1000x800mm. Orman je predviĊen za prigradnju na 
zid, opremljen sa vratima i bravom za zakljuĉavanje, 
stepena mehaniĉke zaštite IP 54. Orman je kompletan 
sa svim elementima , svim izvedenim vezama, 
potrebnim montaţnim materijalom, stezaljkama, 
uvodnicama i natpisnim ploĉicama. Povezivanjem 
ormana obuhvaćeno je snimanje postojećeg stanja i 
povezivanje postojećih instalacija (prebacivanje) sa 
demontiranog ormana na novi.  

        

  U orman  ugraditi sledeću opremu:         

- Ĉetvoropolni rastavljaĉ 63A, 400 V (0-1), 
odgovarajuće tipu Vistop 40A, sa produţenim 
pogonom i ruĉicom na vratima 
ormana__________________________kom. 1 

        

- Prikljuĉne RSN kleme 4-16mm2____________kom. 3 

        

- Signalne sijalice na vratima ormana_________kom.3         

- Zaštini ureĊaj diferencijalne struje 40/0.5A____kom. 1 

        

- Jednopolni automatski osiguraĉ 6,10,16A, 230VAC, tip 
B ________________________________kom. 42         

- Jednopolni automatski osiguraĉ 40A, 230VAC, tip 
C_____________________________________kom. 
3         

- Jednopolni automatski osiguraĉ 32A, 230VAC, tip 
C____________________________________kom. 3         

  Kompletan RO-1 komplet 1     
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6 Isporuka materijala, izrada i montaţa ormana RO-3 na 
spratu objekta. Razvodni orman na spratu objekta je 
od lima i limenih profila pribliţnih dimenzija 
600x600mm. Orman je predviĊen za prigradnju na zid, 
opremljen sa vratima i bravom za zakljuĉavanje, 
stepena mehaniĉke zaštite IP 54. Orman je kompletan 
sa svim elementima , svim izvedenim vezama, 
potrebnim montaţnim materijalom, stezaljkama, 
uvodnicama i natpisnim ploĉicama.                

        

  U orman  ugraditi sledeću opremu:         

- Ĉetvoropolni rastavljaĉ 40A, 400 V (0-1), 
odgovarajuće tipu Vistop 40A, za montaţu na vratima 
ormana___kom. 1         

- Prikljuĉne RSN kleme 4-16mm2____________kom. 1 

        

- Signalne sijalice na vratima ormana__________kom.3 

        

- Jednopolni automatski osiguraĉ 6,10,16A, 230VAC, tip 
B__________________________________kom. 24 

        

  Kompletan RO-3 komplet 1     

            

  Ukupno razvodni ormani u prizemlju :   

            

  ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE         

            

1 Isporuka materijala i izrada napojnog voda od GMRO 
na prizemlju objekta do RO-1 na spratu objekta 
polaganjem kabla tipa N2XH 5x16mm². Kabl se polaţe 
delom u POK kanalima,delom u rebrastom PVC crevu 
(halogen free) u prostoru iznad spuštenog plafona. 
Proseĉna duţina strujnog kola je 20 m. 

komplet 1     

            

2 Isporuka materijala i izrada napojnog voda od RO-1 do 
postojećeg RO-2 na spratu objekta polaganjem kabla 
tipa N2XH 5x10mm². Kabl se polaţe delom u POK 
kanalima,delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) 
u prostoru iznad spuštenog plafona. Proseĉna duţina 
strujnog kola je 35 m. 

komplet 1     

            

3 Isporuka materijala i izrada napojnog voda od RO-1 do 
RO-3 na spratu objekta polaganjem kabla tipa N2XH 
5x6mm². Kabl se polaţe delom u POK kanalima,delom 
u rebrastom PVC crevu (halogen free) u prostoru 
iznad spuštenog plafona. Proseĉna duţina strujnog 
kola je 40 m. 

komplet 1     
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4 Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog 
sijaliĉnog mesta za prikljuĉenje paniĉnih svetiljki sa 
polaganjem kabla tipa N2XH 3x1,5mm². Kabl se 
polaţe delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) u 
prostoru iznad spuštenog plafona, delom u POK 
kanalima. Proseĉna duţina strujnog kola je 15 m. 

kom. 3     

            

5 Isporuka, postavljanje i povezivanje svetiljki, komplet 
sa predspojnim spravama i izvorima svetlosti, sledećih 
tipova:         

a. Nadgradna svetiljka sa kompakt fluo izvorom snage 
2x18W, IP65 za predprostor u mokrom ĉvoru i kuhinju. 

kom. 3     

b. Nadgradna svetiljka sa FL 2x8W, sa natpisom EXIT ili 
strelicom, sa NiCd baterijama za autonomiju od 1h kom. 4     

            

6 Isporuka, montaţa i povezivanje ugradnih kip 
instalacionih prekidaĉa sa lampicom 250V, 16A, IP20 

kom. 2     

            

7 Isporuka materijala i izrada instalacije za napajanje 
protoĉnog bojlera u morom ĉvoru uz ugradnju 
instalacionog KIP prekidaĉa i utiĉnice (posebne 
pozicije), sa polaganjem kabla tipa N2XH 3x2,5mm². 
Kabl se polaţe delom u rebrastom PVC crevu 
(halogen free) u prostoru iznad spuštenog plafona, 
delom u POK kanalima. Proseĉna duţina strujnog kola 
je 15 m. 

kom. 2     

            

8 Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog 
prikljuĉnog mesta za napajanje utiĉnica, kablom N2XH 
3x2,5mm². Kabl se polaţe delom u rebrastom PVC 
crevu (halogen free) u prostoru iznad spuštenog 
plafona, delom u POK kanalima, delom po zidu ispod 
maltera. Proseĉna duţina strujnog kola je 15 m. 

kom. 15     

            

9 Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog 
prikljuĉnog mesta za napajenje utiĉnica, kablom N2XH 
5x2,5mm², koji se polaţe delom u spuštenom plafonu, 
delom po zidu ispod maltera. Proseĉna duţina 15m. 

kom. 1     

            

10 Isporuka, postavljanje i povezivanje monofaznih 
utiĉnica (L+N+PE), 250V, 16A, za ugradnju u  zid, 
stepena mehaniĉke zaštite IP 20 (bele boje) kom. 10     

            

11 Isporuka, postavljanje i povezivanje monofaznih 
utiĉnica (L+N+PE), 250V, 16A, za montaţu u  zid sa 
poklopcem, stepena mehaniĉke zaštite IP 55 kom. 5     
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12 Isporuka, postavljanje i povezivanje trofaznih utiĉnica 
(3L+N+PE), 380V, 16A, za montaţu u  zid, stepena 
mehaniĉke zaštite IP 20 kom. 1     

            

13 Isporuka materijala i izrada instalacije direktnog 
monofaznog prikljuĉnog mesta u mokrom ĉvoru, za 
prikljuĉak fenomata kablom N2XH 3x2,5mm². Kabl se 
polaţe  delom u rebrastom PVC crevu (halogen free) u 
prostoru spuštenog plafona i pregradnih zidova, delom 
po zidu ispod maltera.  Proseĉna duţina 15m. 

kom. 2     

            

14 Isporuka materijala i izrada instalacije izjednaĉenja 
potencijala u mokrim ĉvorovima i priruĉnim 
magacinima, pomoću PA kutije za izjednaĉenje 
potencijala, PS-49, koja se sa PE sabirnicom u 
pripadajućem razvodnom ormanu povezuje 
provodnikom H07Z-K 1x6mm²/Ø13mm, proseĉne 
duţine 10m. Na kutiju se povezuju sve metalne cevi u 
kupatilima (vodovod, kanalizacija, grejanje), pomoću 
obujmice za cev i, svi metalni pregradni zidovi, 
metalna konstrukcija gips-kartonskih zidova, 
aluminijumska stolarija i ostale neelektriĉne metalne 
mase u prostoru, provodnikom P/F-Y 
1x4mm²/Ø11mm. Proseĉna duţina provodnika po 
jednoj kutiji je 18m. Komplet sa kutijom PS-49, 
povezano.  

kom. 2     

            

15 Ispitivanje svih elektriĉnih instalacija i puštanje u rad. 
Sva potrebna merenja su sa izdavanjem atesta od 
strane ovlašćene organizacije. paušal 1     

            

  Ukupno elektroenergetske instalacije :   

  
  

        

  GRAĐEVINSKA STOLARIJA         

            

1 Demontaţa vrata zajedno sa štokom. Demontirana 
vrata sklopiti, utovariii na kamion i odvesti na deponiju 
koju odredi investitor. Obraĉun po komadu vrata. 

kom. 2     
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2 Izrada i postavljanje ulazih  PVC ili Aluminijumskih 
zastakljenih vrata,  Vrata izraditi od visokootpornog 
tvrdog PVC-a ili AL sa višekomomim sistemom profila i 
ojaĉanog ĉeliĉnim nerĊajućim profilima, ispunom i 
sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i 
detaljima. Okov, brava sa cilindar uloškom i tri kljuĉa, 
tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata 
zastakliti termopan 4+12+4mm i dihtovati trajno 
elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata. 
NAPOMENA: Smer okretanja vrata mora biti "u polje" 
odnosno ka spolja 

kom. 2     

            

  Ukupno graĊevinska stolarija :      

      

 REKAPITULACIJA 

      

 RAZVODNI ORMANI U PRIZEMLJU  

 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE  

 GRAĐEVINSKA STOLARIJA  

 UKUPNO BEZ PDV-A  

 PDV 20%  

 UKUPNO SA PDV-OM  

 

 

NAPOMENA: Prilikom izvodjenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće 

podzemne instalacije.  Obaveza izvođača je da radove izvede prema uslovima za priključke 

na komunalnu infrastrukturu. 

 

Pojedine pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i isporuku svog 

potrebnog materijala i rad na izradi elektroenergetskih instalacija sa svim potrebnim 

radovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Komplet sa povezivanjem instalacije i 

uređaja na oba kraja, ispitivanjem, potrebnim merenjem,  i puštenjem u ispravan rad i 

otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka, kao i 

pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od 

nadležnih institucija.  

 

 

      Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                               понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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Партија 3: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији 

Мачванског, Шумадијског, Колубарског, Златиборског, Моравичког, 

Поморавског и Рашког округа 
 

 

PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ Ĉaĉak 

Lokacija: Filijala Ĉaĉak, OJ Ĉaĉak, Ul. Ţupana Stracimira br.35 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

      GRAĐEVINSKI RADOVI 

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

1 

Montaţa i demontaţa koruba, za izbacivanje šuta. 
Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm 
ili postaviti specijalne cevi od plastiĉnog materijala. 

Obraĉun po m
1
 koruba. m 10,00 

    

    

  
    

2 Montaţa i demontaţa pomoćne cevaste skele u 
objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti 
izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve 
vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. 
Obraĉun po m2 horizontalne površine. m2 160,00     

    

  
    

3 Izrada i postavljnje tabli obaveštenja da se izvode 
graĊevinski radovi sa osnovnim podacima o 
objektu,izvoĊaĉu,Investitoru i projektantu.Tabla je 
dimenzija 200x100 cm. Obraĉun po komadu. kom 1,00     

    

  
    

4 Cišćenje prostora u objektu i oko objekta, od 
graĊevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju 
gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj 
ĉišćenja. Obraĉun po m2 oĉišćene površine. m2 160,00     

    
  

    

5 Ĉišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku 
radova. Paţljivo mehaniĉki oĉistiti sve površine i 
oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih 
sredstava. Obraĉun po m2 oprane površine. m2 38,00     

    

  
    

6 Bušenje rupa za postavijanje instalacija. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti u kolica i odvesti na 
gradilišnu deponiju Obraĉun po komadu rupe. 

  
    

a. Preseka  do 20x20cm.  kom 10,00     
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7 Paţljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz 
instalacionih cevi. Kroz zid paţljivo izvesti šliceve za 
postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraćun po 
m1 šlica. 

m1 100,00     

          

8 Demontaţa prozora.Demontirane prozore utovariti 
na kamion i odvesti na deponiju 

  
    

  Obraĉun po komadu 

  
    

a. do 2.00m² kom 2,00     

    

  
    

9 Demontaţa prozora.Demontirane prozore utovariti 
na kamion i odvesti na deponiju 

  

    

  Obraĉun po komadu 

  
    

b. preko 2.00m² kom 10,00     

          

10 Demontaţa vrata zajedno sa štokom. Demontirana 
vrata sklopiti, utovariii na kamion i odvesti na 
deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu 
vrata. 

  
    

a. od 2,00 m² do 5 m²  kom 5,00     

    

  
    

11 Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. 
Parket skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti 
na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju.  

  
    

  Obraĉun po m2 poda m2 57,00     

    
  

    

12 Skidanje poda od tapisona. Tapison skinuti, 
upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju 
koju odredi investitor udaljenu do 15 km.                        

  
    

  Obraĉun po m2 poda m2 8,00     

    
  

    

13 Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i 
klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2cm. Površine 
opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama. Zid oprati vodom.                 

  
    

  Obraĉun po m2 poda m2 100,00     

    
  

    

14 Skidanje poda, cementne košuljice. Cementnu 
košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. Šut izneti, 
utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. 
Obraĉun po m2 poda.                  

  
    

  Obraĉun po m2 poda m2 50,00     

    
  

    

15 Obijanje zidnih keramiĉkih ploĉica zajedno sa 
malterom. Obiti ploĉice sa malterom i klamfama 
oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke 
oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama. Obraĉun po m2 obijene 
površine, otvori se odbijaju. 

m2 3,00     
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16 Skidanje  poda od keramickih ploĉica, postavljenih u 
cementnom malteru. Obiti ploĉice i skinuti podlogu 
do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, itovariti 
na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun 
po m2 poda. m2 47,00     

    
  

    

17 Paţljiva demontaţa praga vrata. Prag demontirati i 
oĉistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i 
odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obraĉun po 
komadu praga. 

  
    

  Obraĉun po komadu kom 5,00     

    
  

    

18 Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploĉa 
sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal i 
sloţiti - šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 
plafona. 

  
    

  Gips kartonske ploĉe. m2 17,00     

    
  

    

19 Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploĉa 
sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal i 
sloţiti - šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 
plafona. 

  
    

  Plafon tipa ''Amstrong''. m2 34,00     

    
  

    

20 Demontaţa drvenih i lako montaţnih zidova. Paţljivo 
demontirati pregradu; upotrebljiv materijal oĉistiti i 
sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili 
utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 
15 km. Šut prikupit i izneti, utovarili na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju.  

  
    

  Obraĉun po m2  m2 30,00     

    
  

    

21 Demontaţa staklene pregrade u ramu. Pregrade 
paţijivo demontirati, upotrebljiv marerijal oĉistiti; 
spustiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu 
upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju 
udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po 
m2 pregrade. 

m2 2,50     

    
  

    

22 Demontaţa oluka, oluĉnih vertikala, opšivki prozora, 
dimnjaka i drugih elemenata. Limariju demontirati, 
upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju 
koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun 
po m1 Iimarije. 

m1 21,00     

    
  

    

23 Demontaţa lajsni od drveta,utovar I odvoz na 
gradsku deponiju. Obraĉun po m1 m1 80,00     
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24 Zidanje siporeks zidova,  termo izolacionim 
blokovima u produţnom malterom 1:3:9 ili 
graĊevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre 
zidanja blokove dobro oĉistiti i pokvasiti vodom da 
malter ne pregori. Vezu izmeĊu nosećih i pregradnih 
zidova osrvarin osravljanjem šmorceva po vertikali ili 
pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po 
uputstvu proizvoĊaĉa. U cenu ulaze i nadvratnici, 
serklaţi. armatura, oplata i podupiraĉi.  

  
    

  Obraĉun po m3 zidova m3 0,81     

    
  

    

25 Malterisanje produţnim malterom u dva sloja, 
spravljenim sa gašenim kreĉom. Pre malterisania 
površine oĉistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj,-grund 
raditi produţnim malterom) debliine sloja do 2 cm od 
prosejanog šljunka, "jedinice" i gašenog kreĉa, 
odleţalog najmanje 30 dana. Kreĉ rastvorili u vodi i 
procediti krozgusto sito, da ne dodje do "kokiĉenja" i 
dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i 
peska. Malter stalno mesati da se kreĉno mleko ne 
izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i 
narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloia. Drugi 
sloj spraviti sa sitnim i ĉistim peskom. bez primesa 
mulja i organskih materija. Perdašin uz kvašenje i 
glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine 
moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i 
prave. Malter kvasiti da dodje do brzog sušenja i 
"pregorevanja". Obraĉun po m2 malterisane 
površine. m2 100,00     

            

26 Malterisanje zazidanih otvora produţnim malterom u 
dva sloja. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti 
vodom i isprskati cementnim mlekom, naneti sloj 
maltera, spravljen sa prosejanim šljunkom, 
"jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, 
spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz 
kvašenje. Površine moraju blti ravne, bez preloma i 
talasa, sastavi sa postojećim površinama ne smeju 
biti vidljivi. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun 
po m2 malterisane površine. 

  

      

b. Šliceva. m2 100,00     

            

27 Malterisanje špaletni posle demontaţe stolarije i 
montaţe nove storalije.   

      

  

Cena izraţena po m1 mereno sa jedne strane 
ugraĊene stolarije ili bravarije m1 73,80     

            

28 Izravnavanje postojeće rapave podloge. Podlogu 

dobro oĉistiti i naneti masu za izravnanje; da ĉvrsto i 
trajno veţe za podlogu. Naneta masa mora da ima 
potrebnu otpornost na pritisak.         

  Obraĉun po m2 obraĊene površine m2 125,00     
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29 Izrada i postavljanje unutrašnjih  PVC ili 
Aluminijumskih vrata,  Vrata izraditi od 
visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim 
sistemom profila i ojaĉanog ĉeliĉnim nerĊajućim 
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM 
gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa 
dva kljuĉa, tri šarke i boja vrata, po izboru 
projektanta. Obraĉun po komadu vrata. 

        

b. Dimenzija 80x205 cni. kom 10,00     

            

30 Izrada i postavljanje zastakljenih Aluminijumskih  
prozora, Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog Al 
profila, sa ojaĉanim ĉeliĉnim nerĊajućim profilima, po 
šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno 
elastiĉnom EPDM gumom vulkanizovanom na 
uglovima. Okov i boja prozora, po izboru 
projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot 
staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. 

        

  Obraĉun po m2  m2 33,00     

            

31 Izrada i postavljanje unutrašnjih  PVC ili 
Aluminijumskih vrata. Vrata izraditi od 
visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim 
sistemom profila i ojaĉanog ĉeliĉnim nerĊajućim 
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM 
gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa 
dva kljuĉa, tri šarke i boja vrata, po izboru 
projektanta. Obraĉun po komadu vrata. 

        

d. Obraĉun po m2 m2 3,08     

            

32 Isporuka i ugradnja peskirne folije na prozorima, 
vratima i staklenim pregradama         

  Obraĉun po m2 ugraĊene folije m2 8,00     

            

33 Isporuka i ugradnja PVC višekomorne podprozorske 
daske         

  Obraĉun po m1 m1 18,00     

            

34 Isporuka I ugradnja AL lajsni koje se ugraĊuju oko 
AL ili PVC stolarije. Obraĉun po komadu. kom 10,00     

            

35 Izrada i postavljanje  zidne odbojne daske kao 
zaštite od udara od univer panela debljine 22mm, 
visine 25cm i duţine po potrebi,na visini 70-80cm po 
uputstvu projektanta.Dasku priĉvrstiti za zid 
tiplovima.         

  Obraĉun po m1 m1 10,00     
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36 Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim limom, 
debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i 
štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora 
uĉvrstiti ukivanjem na razmaku -50-80 mm. Prednju 
stranu solbanka priĉvrstiti za drvene paknice ili 
izbušiti podlogu, postaviti plastiĉne tiplove i priĉvrstiti 
pocinkovanim holšrafovima. Preko glave holšrafa 
postaviti "masnicu" i zalemiti. Ispod lima postaviti sloj 
ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obraĉun po 
m1 solbanka. 

        

c. RŠ 33 cm. m1 20,00     

            

37 Izrada i montaţa spoljnjih roletni u svemu prema 
uputstvu proizvoĊaĉa         

  Obraĉun po m2 otvora m2 33,00     

            

38 Postavljanje zidnih keramiĉkih ploĉica, na lepak. 
Ploĉice 1 klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u 
slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice ploĉica ruĉno 
dobrusiti. Obloţene površine moraju biti ravne i 
vertikaine. Postavljene ploĉice fugovati i oĉistiti 
piljevinom. U cenu ulazi i nabavka ploĉica. Obraĉun 
po m2 ploĉica. 

        

a. Dimenzija 20x30 cm. m2 12,00     

            

39 Postavljanje podnih keramiĉkih ploĉica,  Ploĉice 1 
klase lepiti lepkom za ploĉice, u slogu po izboru 
projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i 
polaganje izvesti ravno. Postavljene ploĉice fugovati 
i pod oĉistiti piljevinom. L) cenu ulazi i nabavka 
ploĉica. Obraĉun po m2 poda. 

        

b. Dimenzija 30x30 cm. m2 32,00     

            

40 Postavljanje sokle od podnih keramiĉkih ploĉica, 
visine do 15 cm. Ploĉice lepiti lepkom za ploĉice. 
Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene 
ploĉice fugovati i soklu oĉistiti. U cenu ulazi i 
nabavka ploĉica. Obraĉun po m1 sokle. 

m1 29,00     
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41 Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, po 
izboru projektanta. Laminatna podna obloga 
postavlja se kao plivajući pod. Laminat mora da 
bude jak, traian i visokopresovan. a nosaĉ ploĉa 
visoke gustine, HDF, ivice impregnirane. Podnu 
oblogu uneti raspakovati. i ostaviti 24 ĉasa da se 
aklimatizuje u atmosferi prostorije. Lepak mora biti 
kvalitetan i stabilan. Preko pripremljene podloge 
postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione 
spojnice širine 10 mm. Lepak naneti ravnomerno na 
celu širinu falca. Podnu oblogu paţljivo postaviti i 
sastaviti. sa potpuno zatvorenim spojnicama. 
Obrisati lepak. Pored zidova postaviti lajsne i na 
svakih 80 cm lajsne priĉvrstiti za zid. Suĉeljavanja 
gerovati. Obraĉun po m2 poda. 

        

  
Klasa 32, d=9,5 mm, za teška opterećenja.  

m2 126,00     

            

42 Nabavka i postavljanje trakastih zavesa. Zavese 
uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Opremiti 
mehanizmom za skupljanje i podešavanje   

        

  Obraĉun po m2 površine otvora. m2 35,00     

            

43 Izrada pregradnog zida od gipsa,metalna 
potkonstrukcija obloţena obostrano jednostrukim 
gips kartonskim ploĉama GKP 15 mm, sistem tipa 
Knauf ili sliĉnog proizvoĊaĉa . Pregradni nenosiv zid 
izradiii od pocinkovanih profila CW 50, postaviti 
kamenu vunu debljine 50 mm i obloţiti gips 
kanonskim ploĉama sa Al lajsnama na ivicama zida, 
po projektu i uputstvu proizvoĊaĉa. Sastave obraditi 
glet masom i bandaţ trakan-ia po uputstvu 
projektanta. U cenu ulazi i radna skela, Obraĉun po 
m2 postavljene površine. 

        

  
Zid d=100mm 

m2 112,00     

            

44 Oblaganje plafona glatkim kasetnim gips-kartonskim 
ploĉama dimenzija 625x625 mm, debljine 12,5mm 
sa izradom dvostruke ĉeliĉne podkonstrukcije, 
sistem knauf D142 ili sliĉnog proizvoĊaĉa. Obraĉun 
po m2. 

m2 158,00     

            

45 Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, 
disperzivnim kitom. Površine od masti, oĉistiti i 
izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja 
oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući 
disperzivni kit tri puta. Obraĉun po m2 gletovane 
površine. 

m2 330,00     
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46 
  

Bojenje  novih zidova i plafona sa svim potrebnim 
predradnjama. 
Glave holšrafova minizirari, površine natopiti finisom 
i kitovati fuge disperzionim kitom. Bojiti  bojom prvi 
put. Ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti 
odgovarajućom bojom drugi put. Boja i ton po izboru 
projektanta. Obraĉun po m2 obojene površine.   

  
  
  

  
  

  
  

b. Disprerzivnim bojama.   m2 330,00     

            

47 Bojenje novih radijatora, bojom za metal. Pre 
bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i 
fiziĉkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i 
oĉistiti. Na radijatore naneti impregnaciju i osnovnu 
boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. 
Obraĉun po m2 obojenih radijatora. 

        

a. Radijatora.  m2 40,00     

            

48 Bojenje cevi  bojom za metal. Pre bojenja sa metala 
skinuti koroziju hemijskim i fiziĉkim sredstvima, a 
zatim sve površine brusiti i oĉistiti. Na cevi naneti 
impregnaciju i osnovnu boju a zatim bojiti dva puta 
bojom za metal. Obraĉun po m1 obojenih cevi. 

        

  Cevi za grejanje m1 80,00     

            

49 Struganje starih naslaga boje sa zidova I plafona. 
Koliĉina je pribliţno 30% površine. Obraĉun po m2 m2 105,00     

            

50 Nabavka i ugradnja metalnih hromiranih, ili 
aluminijumskih  oznaka sa smerom za evakuaciju. 
Obraĉun po kom. kom 5,00     

            

51 
Nabavka i postavljanje trakastih zavesa. Zavese 
uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Opremiti 
mehanizmom za skupljanje i podešavanje. Obraĉun 
po m2 površine otvora. m2 62,56     

            

52 Nabavka i postavljanje otiraĉa (brisaĉa) ispred 
ulaza, i u vetrobranu,  od kokosovog vlakna, ili 
drugog materijala, dimenzije 80x100cm. Dimenzije, 
materijal i izgled otiraĉa uz konsultacije sa 
investitorom. 
Obraĉun po kom. kom 2,00     

            

  
Ukupno graĊevinski radovi :      

      

      

ELEKTRO RADOVI 
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  DEMONTAŢE         

            

1 Demontaţa kompletnih starih elektriĉnih instalacija 
sa razvodnim ormanima. Jedan deo demontirane 
opreme predati investitoru a drugi rashodovati deo 
otpremiti do najbliţe deponije. Ĉišćenje prostorija i 
priprema za izradu novih elektriĉnih instalacija. 
Pozicija obuhvata kompletnu demontaţu postojeće 
opreme  paušal 1 

  

  

            

  
Ukupno demontaţe :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  RAZVODNI ORMANI         

            

1 Isporuka i montaţa potrebne opreme koja se 
montira u postojećem merno-razvodnom ormanu 
(M.R.O.) koji se nalazi na predviĊenom mestu u  
objektu. Merno razvodni orman (M.R.O.) je postojeći 
i nije predmet daljeg razmatranja ovog projekta, a u 
njemu treba ugraditi sledeću potrebnu opremu: 
 -1kom. automatskih osigiraĉa sliĉnih tipu:  
"C60N32A", 6kA, 3P,"Schneider Electric". 
Ostali sitan i potreban elektromaterijal (redne  
kleme, PVC-kanalice i provodnik za šemiranje  
uzeti po potrebi). Kompletno postavljanje i  
povezivanje automatskih osiguraĉa u postojećem  
(M.R.O.) 

komplet 1     
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2 Isporuka i montaţa razvodnog ormana (G.R.O.) 
osnovnih dimenzija (600x800x210)mm, koji se 
montira na zidu na pogodnom mestu u hodniku 
objekta,  a u sebi sadrţi:  -1kom. Prekidaĉ sa 
zašttitama ekvivalentan    tipu: "NS-63/100A", 
"Schneider Electric",  -5kom. automatski osigiraĉ 
odgovarajuće tipu:    "C60N10A", 1P, 6kA, 
"SchneiderElectric", -24kom. automatski osigiraĉ 
odgovarajuće tipu:    "C60N16A", 1P, 6kA, 
"SchneiderElectric",  -1kom. automatski osigiraĉ 
odgovarajuće tipu:    "C60N25A", 3P, 6kA, 
"SchneiderElectric",  Ostali sitan i potreban 
elektromaterijal (provodnici, PVC-kanalice VS-kleme 
i dr. uzeti po potrebi). Plaća se nabavka, 
postavljanje i povezivanje  (G.R.O.) 

komplet 1     

            

  
Ukupno razvodni ormani :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  NAPOJNI KABLOVI         

            

1 Isporuka, nabavka i polaganje  napojnog kabla  
"halogen free" N2XH-J-4x25mm²,1kV,Cu, za 
napajanje razvodnog ormana (G.R.O.) koji se nalazi 
u objektu a polazi iz postojećeg merno-razvodnog 
ormana   (M.R.O.)-ormana u postojećem delu 
objekta. Napojni kabli se postavlja ispod maltera ili u 
PNK-regalima na trasi od (M.R.O.)-ormana do 
(G.R.O.). Ukupna duţina napojnog kabla uzeta je 
oko 25m, (pravu duţinu napojnog kabla uzeti na licu 
mesta prilikom izvoĊenja radova i nabavke istog). 
Pozicija obuhvata nabavku, postavljanje i 
povezivanje napojnog kabla na oba kraja 
  

m. 25     
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2 Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog  kabla 
"halogen free" N2XH-3x1,5mm², 1kV, Cu, za 
napajanje kompletnog osvetljenja objekta, koji se 
postavlja ispod maltera i po potrebi u PNK-
kablovskim regalima ili PVC-kanalicama. Instalacioni 
kablovi polaze iz razvodnog ormana (G.R.O.) u 
objektu.  Proseĉna duţina instalacionih kablova 
uzeta je po normativu oko 10m. U cenu je uraĉunato 
i potrebno šlicovanje  radi polaganja instalacionih 
kablova u objektu što zajedno sa postavljanjem i 
povezivanjem na oba kraja 

kom. 56     

            

3 Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog  kabla 
"halogen free" N2XH-3x2,5mm², 1kV, Cu, za 
napajanje svih monofaznih prikljuĉnica, bojlera, 
sušaĉa za ruke i ostalih monofaznih prikljuĉaka sa 
mreţnim i UPS-napajanjem u objektu, koji se 
postavlja ispod maltera i po potrebi u PNK-
kablovskim regalima ili PVC-kanalicama. Instalacioni 
kablovi polaze iz razvodnog ormana (G.R.O.) u 
objektu.  Proseĉna duţina instalacionih kablova 
uzeta je po normativu oko 12m. U cenu je uraĉunato 
i potrebno šlicovanje  radi polaganja instalacionih 
kablova u objektu što zajedno sa postavljanjem i 
povezivanjem na oba kraja 

kom. 45     

            

4 Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog  kabla 
"halogen free" N2XH-5x2,5mm², 1kV, Cu, za 
napajanje trofazne prikljuĉnice sa mreţnim 
napajanjem u kuhinji objekta, koji se postavlja ispod 
maltera i po potrebi u PNK-kablovskim regalima ili 
PVC-kanalicama. Instalacioni kabli polazi iz 
razvodnog ormana (G.R.O.) u objektu.  Proseĉna 
duţina instalacionog kabla uzeta je oko 20m. U 
cenu je uraĉunato i potrebno šlicovanje  radi 
polaganja instalacionog kabla u objektu što zajedno 
sa postavljanjem i povezivanjem na oba kraja 

kom. 1     

            

5 Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog  kabla 
"halogen free" N2XH-5x4mm², 1kV, Cu, za 
napajanje trofaznog UPSA 10kVA u tehniĉkoj 
prostoriji objekta, koji se postavlja ispod maltera i po 
potrebi u PNK-kablovskim regalima ili PVC-
kanalicama. Instalacioni kabli polazi iz razvodnog 
ormana (G.R.O.) u objektu.  Proseĉna duţina 
instalacionog kabla uzeta je oko 10m. U cenu je 
uraĉunato i potrebno šlicovanje  radi polaganja 
instalacionog kabla u objektu što zajedno sa 
postavljanjem i povezivanjem na oba kraja 

kom. 1     
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6 Isporuka, nabavka i postavljanje perforiranog PNK 
regala (200x50)mm fiksne duţine L=2m za montaţu 
na zidu ili plafonu prema rasporedu datom u prilogu 
grafiĉke dokumentacije. Ukupna duţina kablovskih 
PNK-regala uzeta je paušalno oko 60m, (pravu 
duţinu istih uzeti na licu mesta prilikom izvoĊenja 
radova). Kablovski PNK-regali se isporuĉuju u 
kompletu sa svim potrebnim elementima za montaţu 

kom. 30     

            

7 Isporuka, nabavka i postavljanje "halogen free" 
PVC-kanalica (40x40)mm fiksne duţine L=2m za 
montaţu na zidu ili plafonu prema rasporedu datom 
u prilogu grafiĉke dokumentacije. Ukupna duţina 
kablovskih PVC-kanalica uzeta je paušalno oko 
40m, (pravu duţinu istih uzeti na licu mesta prilikom 
izvoĊenja radova). Kablovske PVC-kanalice se 
isporuĉuju u kompletu sa svim potrebnim 
elementima za montaţu kom. 20     

            

  
Ukupno napojni kablovi :   

    

        

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  PRIKLJUĈNICE I PREKIDAĈI         

            

1 Isporuka i montaţa monofaznih obiĉnih prikljuĉnica 
za montaţu u zidu ekvivalentnih tipu: "MOSAIC"-
Legrand, postavljenih prema pozicijama datim u 
grafiĉkoj dokumentaciji, koje se sastoje iz sledećih 
elemenata: 
 - 1kom. dozna za malter 2M, kat br.801 51, 
 - 1kom. nosaĉ 2M, kat.br. 802 51, 
 - 2kom.utiĉnica 2P+E, 16A, 2M, kat.br.772 13, 
 - 1kom. okvir 2M, kat br. 788 02, 
Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa 
postavljanjem 

kom. 10     
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2 Isporuka i montaţa dvostrukih monofaznih 
prikljuĉnica bele  za montaţu u zidu sliĉnih tipu: 
"MOSAIC"-Legrand, postavljenih prema pozicijama 
datim u prilogu grafiĉke dokumentacije, koje se 
sastoje iz sledećih elemenata: 
 - 1kom. dozna za malter 4M, kat br.801 49, 
 - 1kom. nosaĉ 4M, kat.br. 802 14, 
 - 2kom.utiĉnica 2P+E, 16A, 2M, kat.br.772 10, 
 - 1kom. okvir 4M, kat br. 788 14, 
Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa 
postavljanjem 

kom. 5 

    

            

3 Isporuka i montaţa monofaznih modularnih 
prikljuĉnica za montaţu u zidu ekvivalentnih tipu: 
"MOSAIC"-Legrand, postavljenih prema pozicijama 
datim u grafiĉkoj dokumentaciji, koje se sastoje iz 
sledećih elemenata: 
 - 1kom. dozna za malter 8M, kat br.802 84, 
 - 1kom. nosaĉ 2M, kat.br. 802 54, 
 - 2kom.utiĉnica 2P+E, 16A, 2M, kat.br.772 13, 
 - 1kom. okvir 2M, kat br. 788 08, 
Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa 
postavljanjem 

kom. 35     

            

4 Isporuka i montaţa trofazne prikljuĉnice za montaţu 
u zidu ekvivalentnih tipu: "MOSAIC"-Legrand, 
postavljene u kuhinji objekta prema poziciji datoj u 
grafiĉkoj dokumentaciji. Pozicija obuhvata 
kompletnu nabavku sa postavljanjem  

kom. 1     

            

5 Isporuka i montaţa obiĉnih jednopolnih prekidaĉa 
bele za montaţu u zidu sliĉnih tipu: "MOSAIC"-
Legrand, postavljenih prema pozicijama datim u 
prilogu grafiĉke dokumentacije, koje se sastoje iz 
sledećih elemenata: - 1kom. dozna za malter 2M, 
kat br.801 41, - 1kom. nosaĉ 2M, kat.br. 802 51, - 
1kom.prekidaĉ 10A, 250V, 1M, kat.br.770 00, - 
1kom. okvir 2M, kat br. 788 11,Pozicija obuhvata 
kompletnu nabavku sa postavljanjem 

kom. 4     
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6 Isporuka i montaţa seriskih prekidaĉa bele za 
montaţu u zidu sliĉnih tipu: "MOSAIC"-Legrand, 
postavljenih prema pozicijama datim u prilogu 
grafiĉke dokumentacije, koje se sastoje iz sledećih 
elemenata: 
 - 1kom. dozna za malter 2M, kat br.801 41, 
 - 1kom. nosaĉ 2M, kat.br. 802 51, 
 - 2kom.prekidaĉ 10A, 250V, 1M, kat.br.792 01, 
 - 1kom. okvir 2M, kat br. 788 02, 
Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa 
postavljanjem kom. 13     

            

7 Isporuka i montaţa "KIP"- prekidaĉa 16A, bele za 
montaţu u zidu odgovarajuće tipu: "MOSAIC"-
Legrand, za potrebe ukljuĉenja  bojlera u prizemlju 
objekta. Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa 
postavljanjem 

kom. 1     

            

  
Ukupno prikljuĉnice i prekidaĉi :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  OSVETLJENJE         

            

1 Isporuka i montaţa ugradnih fluoroscentnih svetiljki 
sa sjajnim aluminijuskim i paraboliĉnim rasterom 
ekvivalentnih tipu: "BFU-ARCO-4x18W/T26/840", 
IP20, proizvodnje: "BUCK"-Beograd.  Svetiljke se 
postavljaju u spuštenom plafonu u svim prostorijama 
gde su predviĊene, prema rasporedu datom u 
prilogu grafiĉke dokumentaciji.  Plaća se komplet 
materijal i radna snaga 

kom 38     

            

2 Isporuka i montaţa ugradnih kompaktnih svetiljki sa 
opalnim difuzorom ekvivalentnih tipu: "BFU- LARA  
FLC-2x26W/TCD/E/G24q-3", IP43, proizvodnje: 
"BUCK"-Beograd, testirane za rad u vlaţnim 
sredinama.  Svetiljke se postavljaju u spuštenom  
plafonu u oba toaleta objekta, prema rasporedu 
datom u prilogu grafiĉke dokumentaciji.  Plaća se 
komplet materijal i radna snaga 

kom 4     
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3 Isporuka i montaţa nadgradno/ugradnih PANIK 
fluoroscentnih svetiljki ekvivalentnih tipu: "BPN-
ASTETICA- SE/3h/T16/G5/108-1x8W", IP40, 
proizvodnje: "BUCK"-Beograd. Panik svetiljke imaju 
aku-bateriju u sebi, koja je stalno pod naponom 
tako da u sluĉaju nestanka struje iste mogu raditi 
najmanje 3-sata u beznaponskom stanju. Svetiljke 
se postavljaju na plafonu ili na zidu u celom objektu, 
prema rasporedu datom u prilogu grafiĉke 
dokumentaciji.  Plaća se komplet materijal i radna 
snaga 

kom 18     

            

  Ukupno osvetljenje :   
            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  UZEMLJENJE         

            

1 Isporuka, nabavka i povezivanje uzemljenja 
kompletne instalacije i svih metalnih delova i PNK-
regala instalacije i opreme provodnikom P/F-6mm², 
koji se povezuje na zajedniĉki uzemljivaĉ objekta 

kom. 5     

            

  Ukupno uzemljenje :   
            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  ATESTNA DOKUMENTACIJA         

            

1 Završetak kompletnih elektriĉnih oinstalacija, 
pribavljanje odgovarajućih atesta za kompletnu 
ugraĊenu opremu. Merenje instalacije i uzemljenja 
od strane odgovarajućeg instituta i pribavljanje 
elaborata merenja, kao i puštanje izvedenih 
elektriĉnih instalacija u rad 

paušal. 1     

            

  Ukupno atestna dokumentacija :         
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RADOVI NA TELEKOMUNIKACIONIM INSTALACIJAMA 

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  KABLOVSKE TRASE         

            

  NOSAĈI KABLOVA 

  

    

    

  

    

1 Rešetkasti nosaĉ kablova za horizontalni kablovski 
razvod, dimenzija 200x50mm, u kompletu sa sa 
svim potrebnim nosaĉima, ojaĉanjima i spojnicama i 
povezan na sistem glavnog izjednaĉenja potencijala. 

m1 4 

    

    

  

    

  INSTALACIONE CEVI 

  

    

    

  

    

2 Rebrasta LSOH instalaciona cev preĉnika 32mm. 
Pozicija obuhvata šlicovanje zidova, uĉvršĉivanje 
cevi, ugradnju potrebnih razvodnih kutija, obujmica i 
nastavaka, pripremne radove za završnu obradu 
zidova. 

m1 200 

    

    

  

    

3 Rebrasta LSOH instalaciona cev preĉnika 18-20 
mm. Pozicija obuhvata šlicovanje zidova, 
uĉvršĉivanje cevi, ugradnju potrebnih razvodnih 
kutija, obujmica i nastavaka, pripremne radove za 
završnu obradu zidova. 

m1 700 

    

    

  

    

  TEHNIĈKI KANALI 

  

    

    

  

    

4 Izrada horizontalnog kablovskog prodora kroz 
meĊuspratnu konstrukciju, otpornog prema poţaru u 
trajanju od najmanje 90 minuta, dimenzija 
200x600mm (Rigips, Wichmann, Obbo Bettermann 
ili sl.) 

kom 1 

    

    

  

    

  SITAN POTROŠNI MATERIJAL 

  

    

    

  

    

5 Sitan potrošni materijal pauš 1     

            

  Ukupno kablovske trase :   
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  DISTRIBUCIONI ORMARI         

            

  DISTRIBUCIONI ORMAR BD-1         

    

  

    

1 Slobodnostojeći rack ormar veliĉine 42U/19", sa 
postoljem visine 100mm, toĉkićima/noţicama sa 
nivelacijom, sa demontaţnim boĉnom i zadnjom 
stranom, staklenim vratima sa ruĉicom i bravom, 
uvodnicima za kablove, dimenzija u osnovi 
600x1000mm (ŠxD), opterećenje do 400kg. Ormar 
treba da je kompletno montiran i povezan na sistem 
glavnog izjednaĉenja potencijala. 

kom 1 

    

  Uz ormar isporuĉiti i ugraditi sledeću opremu: 

  

    

  Razvodni panel 230V/50Hz sa 6 utiĉnih mesta 
(2P+G) i prekidaĉem 

kom 1 

    

  Panel sa 3 ventilatora i termostatom 
kom 1 

    

  Prazan prespojni (patch) panel 19"/1U za 24 modula 
RJ-45  
(R&M kat.ozn. R812466  ili odgovarajuće) 

kom 4 

    

  Oklopljen modul za ugradnju u prespojni panel RJ-
45/S kategorije 5e. Komplet sa terminiranjem 
provodnika.  
(R&M kat.ozn. R302780  ili odgovarajuće) 

kom 62 

    

  Oklopljen modul za ugradnju u prespojni panel RJ-
45/S kategorije 6a. Komplet sa terminiranjem 
provodnika. 
(R&M kaz.ozn. R509506  ili odgovarajuće) 

kom 9 

    

  Prespojni voice panel 19"/1U sa 25 modula RJ-45/U 
- 4 pina, kategorije 3, LSA reglete sa zadnje strane. 
Komplet sa terminiranjem provodnika. 

kom 4 

    

  Panel (ranţer) za voĊenje kablova visine 1U. 

kom 5 
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  DISTRIBUCIONI ORMAR RO-CCTV 

  

    

    

  

    

2 Slobodnostojeći rack ormar veliĉine 21U/19",sa 
postoljem visine 100mm, sa demontaţnom boĉnom i 
zadnjom stranom, toĉkićima/noţicama sa 
nivelacijom, staklenim vratima sa ruĉicom i bravom, 
uvodnicima za kablove, dimenzija u osnovi 
600x600mm (ŠxD). Ormar treba da je kompletno 
montiran i povezan na sistem glavnog izjednaĉenja 
potencijala. Ormar je predviĊen za potrebe video 
nadzora. kom 1 

    

  Uz ormar isporuĉiti i ugraditi sledeću opremu: 

  

    

  Razvodni panel 230V/50Hz sa 6 utiĉnih mesta 
(2P+G) i prekidaĉem kom 1 

    

  Panel sa 2 ventilatora i termostatom kom 1     

    

  

    

  DISTRIBUCIONI ORMAR RO-PS 

  

    

    

  

    

3 Nazidni rack ormar veliĉine 12U/19",sa 
demontaţnim boĉnim stranama, staklenim vratima 
sa ruĉicom i bravom, uvodnicima za kablove, 
dimenzija u osnovi 600x600mm (ŠxD). Ormar treba 
da je kompletno montiran i povezan na sistem 
glavnog izjednaĉenja potencijala. Ormar je 
predviĊen za potrebe pozivnog sistema. kom 1 

    

  Uz ormar isporuĉiti i ugraditi sledeću opremu: 

  

    

  Razvodni panel 230V/50Hz sa 6 utiĉnih mesta 
(2P+G) i prekidaĉem kom 1 

    

    

  

    

4 Sitan potrošni materijal pauš 1     

            

  Ukupno distribucioni ormari : 
  

  

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena 
po 

jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 

  

    

    

  

    

1 Instalacioni kabl (polaže se u već postavljene cevi i u PNK 
kanalima) : 

  

    

  J-H(St)H 20x2x0,6mm m' 100     

  SF/UTP cat 5e 4x2x24AWG LSOH. Svaki 4-pariĉni kabl 
se vezuje za jedan modul u utiĉnici. Polaţe se do 2 kabla 
u jednu instalacionu cev. 
(R&M kat.br. R35053 ili odgovarajuće).  

m' 1240 

    

  S/FTP cat 6a 4x2x23AWG LSOH. Kablovi se polaţu u 
instalacionim cevima. 
(R&M kat.br. R305649 ili odgovarajuće).  m' 220 
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2 Utiĉnica za bezalatnu montaţu RJ-45/S (oklopljena) 
kategorije 5e, za ugradnju u modularni set, veliĉine 
1M. Utiĉnica se povezuje na instalaciju i montira u 
set zajedno sa elektroenergetskim utiĉnicama. kom 62 

    

    
  

    

3 Sitan potrošni materijal. pauš 1     

    
  

    

4 Po završenom poslu i izvoĊenju svih vrsta radova  
potrebno je obezbediti: 
- ispitivanje i obeleţavanje instalacije 
- merenja - atest na kategoriju 5e i 6 za svaki mreţni 
prikljuĉak, u skladu sa SRPS EN 50346 kom 71 

    

            

  Ukupno strukturni kablovski sistem : 
  

  

      

 REKAPITULACIJA 

      

 GRAĐEVINSKI RADOVI  

 DEMONTAŢE  

 RAZVODNI ORMANI  

 NAPOJNI KABLOVI  

 PRIKLJUĈNICE I PREKIDAĈI  

 OSVETLJENJE  

 UZEMLJENJE  

 ATESTNA DOKUMENTACIJA  

 KABLOVSKE TRASE  

 DISTRIBUCIONI ORMARI  

 STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM  

 UKUPNO BEZ PDV-A  

 PDV 20%  

 UKUPNO SA PDV-OM  

NAPOMENA: Prilikom izvodjenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće 

podzemne instalacije.  Obaveza izvođača je da radove izvede prema uslovima za priključke 

na komunalnu infrastrukturu. 

NAPOMENA ZA RADOVE NA TELEKOMUNIKACIONIM INSTALACIJAMA: 

Pozicije obuhvataju nabavku, isporuku i montažu instalacionog materijala i opreme. 

Celokupan instalacioni materijal je od LSFR0H materijala (bez halogenih elemenata, ne širi 

požar, prilikom izloženosti vatri oslobađa dim male gustine) 

 

      Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                               понуђача: 
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PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a 

Lokacija: Filijala Ĉaĉak, OJ Gornji Milanovac, Ul. Kneza Aleksandra br. 37 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  ZEMLJANI RADOVI          
            

1 Ruĉni iskop zemlje III kategorije za rovove 
kanalizacije, širine 40cm, sa pravilnim odsecanjem 
strana i planiranjem dna rova sa taĉnošću +/-5 cm. 
Iskopani materijal koristiti za zatrpavanje rova, 
višak od cca 25% odvesti na deponiju do 1km. 
Obraĉun po m3  

  

      

  -rovovi m3 4,60     

            

2 Nabavka, dovoz i nasipanje majdanskog peska u 
rovove za vodovod i kanalizaciju, 5cm ispod, i 
10cm oko i iznad cevi. Obraĉun po m3.  m3 1,32     

            

3 Ruĉno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u 
slojevima od po 25 cm, sa nabijanjem na potreban 
modul stišljvosti. Obraĉun po m3 zbijenog 
materijala. m3 3,30     

  -nabavka i zatrpavanje rova na mestu betonskog 
trotoara sa kamenom rizlom. m3 0,25     

            

  
Ukupno zemljani radovi : 

    

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina     

            

  ZIDARSKO - BETONSKI RADOVI          

            

1 Rušenje dela postojeće betonske rigole d=10cm, 
za odvod atmosferske vode, a radi pravilnog 
padiranja iste i dela ab ploĉe kanalizacionog okna. 
Šut i materijal  utovariti i odvesti na deponiju do 
1km         

  -rš cca35cm m3 0,41     
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2 Nabavka materijala i izrada novog kanala za odvod 
atmosferske vode, od arm. betona d=10cm, sa 
pravilnim padiranjem. Izgleda, kao postojeći, sa 
dodatkom aditiva za vodonepropusnost betona. 
Posebnu paţnju obratiti na deo pored 
kanalizacionog okna No.2, jer je do sada u njega 
ulazila atmosferska voda i dizala nivo do plavljenja 
fekalijama u prostoriji NSZ. U ceni potrebna oplata.         

  -rš cca35cm m3 0,41     

            

3 Zasecanje betonskog platoa za prelaz instalacija 
preko postojećeg trotoara i štemovanje betona 
d=12cm u širini cca 40cm, Obraĉun po m1. m1 2,00     

            

4 Betoniranje proseĉenog dela betonskog trotoara, 
betonom, d=10cm, MB20 .  m3 0,08     

            

            

  
Ukupno zidarsko betonski radovi : 
   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina     

            

  FEKALNA  KANALIZACIJA         

            

1 Nabavka transport i montaţa kanalizacionih cevi od 
tvrdog PVC-a sa potrebnim fitingom i fazonskim 
elementima. Ispitivanjem na pritisak od 2 m 
vodenog stuba. Polaganje cevi u rovu uraditi prema 
detalju iz tehniĉkog rešenja, sa jednom kaskadom. 
Obraĉun po m1.          

  DN160 m1 11,50     

            

2 Nabavka i ugradnja PVC nepovratnog poklopca 
(ţabljeg poklopca) DN160, na izlivnom kraju 
kanalizacione cevi u kanalizacionom oknu No.3 

        

  DN160mm kom 1,00     

            

3 Povezivanje fekalne kanalizacije sa izradom 
prikljuĉka na postojeće reviziono okno No.3 i 
prikljuĉka na postojeću cev, ispred objekta, u 
svemu prema grafiĉkom tehniĉkom rešenju. U ceni 
potrebno štemovanje kanalizacionog okna za 
prolaz cev i obrada otvora cementnim malterom, 
nakon postavljanja cevi.  

        

  DN 160 kom 1,00     

            

4 Zatvaranje PVC ĉepom postojećeg izliva DN160, 
koji se ukida, u kanalizacionom oknu No.2. kom 1,00     
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5 Ĉišćenje kanalizacionih okana No.2 i No.3 i dela 
kanalizacionog razvoda sa specijalnim vozilom JKP 
GM.  kom 1,00     

            

  
Ukupno fekalna kanalizacija : 

    

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina     

            

  RAZNI RADOVI         

            

1 Demontaţa postojećeg laminata uništenog 
izlivanjem fekalne kanalizacije u kancelariji na 
suterenu objekta . U ceni demontaţa pripadajućih 
ugaonih lajsni, podloge, ulaznog montaţnog 
stepeništa sa podestom i iznošenje komplet 
nameštaja. m2 14,00     

            

2 Dezinfekcija poda prostorije od strane ovlašćene 
organizacije. m2 14,00 

    

            

3 Nabavka i postavljanje laminata (kao postojećeg), 
sa prethodnim postavljanjem pvc podloge. U ceni, 
nabavka i postavljanje ugaonih laminat lajsni i 
ponovna montaţa ulaznog stepeništa sa podestom. m2 14,00 

    

            

  
Ukupno razni radovi : 

    

            

            

  REKAPITULACIJA 

            

  ZEMLJANI RADOVI   

  ZIDARSKO - BETONSKI RADOVI    

  FEKALNA KANALIZACIJA 
   RAZNI RADOVI 
   UKUPNO BEZ PDV-A   

  PDV 20%   

  UKUPNO SA PDV-OM 

 
NAPOMENA: Prilikom izvodjenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće 

podzemne instalacije.  Obaveza izvođača je da radove izvede prema uslovima za priključke 

na komunalnu infrastrukturu. 

      Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                               понуђача: 
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PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 
za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a 

Lokacija: Filijala Ĉaĉak, OJ Ivanjica, Ul. Vukadina Stojanovica br. 6 
Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  DEMONTAŢA POSTOJEĆE MREŢE         

            

1 Paţljiva demontaţa baterije za vodu. Demontirati 
bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, 
po izboru investitora. 

 

      

  Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 1     

    

  

    

2 Paţljiva demontaţa umivaonika, sa sifonom i 
baterijom. Demontirati umivaonik, sifon i bateriju i 
odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru 
investitora. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 1     

    

  

    

3 Paţljiva demontaţa WC šolje. Demontirati WC 
šolju paţljivo radi ponovne ugradnje. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 1     

    

  

    

4 Paţljiva demontaţa vodokotlića i cevi. 
Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na deponiju 
udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 1     

    

  

    

5 Paţljiva demontaţa sanitarne galanterije. 
Demontirati sanitarnu galanteriju i odvesti na 
deponiju udaljenu do 15 km, po izboru 
investitora. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 1     

    

  

    

6 Paţljiva demontaţa bojlera/protoĉnog bojlera. 
Demontirati bojler i odvesti na deponiju udaljenu 
do 15 km, po izboru investitora. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 1     

    

  

    

7 Paţljiva demontaţa kabinet sudopere. 
Demontirati sudoperu i odvesti na deponiju 
udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 1     
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8 Paţljiva demontaţa baterije za sudoperu. 
Demontirati bateriju i odvesti na deponiju 
udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 1     

    
  

    

9 Demontaţa vodovodne mreţe, od pocinkovanih 
cevi. Demontirati vodovodnu mreţu, utovariti i 
odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju 
udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Objekat 
površine do 100 m2. 

  

    

  Obraĉunava se paušalno. pauš. 1     

    
  

    

10 Paţljiva demontaţa propusnih ventila. 
Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu 
do 15 km, po izboru investitora. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po kom. demontiranog 
ventila. 

  

    

  Ventil Ø  13 mm (1/2") kom. 5     

  Ventil Ø  20 mm (3/4") kom. 4     

    
  

    

11 Paţljiva demontaţa komplet vodomera. 
Demontirati vodomer i odvesti na deponiju 
udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 2     

    
  

    

12 Demontaţa keramiĉkih kanalizacionih cevi. Demontirati 
kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv 
materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru 
investitora. Obraĉun po m1 cevi. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po m1 demontiranog 
cevovoda. 

  

    

  Ø 150 mm m1 5     

    
  

    

13 Demontaţa gvozdeno livenih kanalizacionih cevi. 
Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti 
neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 
15 km, po izboru investitora. Obraĉun po m1 
cevi. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po m1 demontiranog 
cevovoda. 

  

    

  Ø  70 mm m1 3     

  Ø 100 mm m1 3     

    
  

    

14 Paţljiva demontaţa slivniĉke rešetke, preĉnika 
50 mm. Demontirati odvodnu rešetku i odvesti na 
deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu. kom. 1     

    

  

    

15 Paţljiva demontaţa poklopca kanalizacionog 
šahta. Demontirati poklopac šahta sa ramom i 
odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru 
investitora. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu poklopca. kom. 1     
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16 Probijanje zidova za prolaz vodovodnih i 
kanalizacionih cevi. Probijanje zidova izvršiti 
paţljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i 
skela. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu izvedenog 
otvora. kom. 2 

    

    

  

    

17 Probijanje konstruktivnih zidova za prolaz 
vodovodnih i kanalizacionih cevi. Probijanje 
konstruktivnih zidova izvršiti paţljivo. U cenu ulazi 
eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu izvedenog 
otvora. kom. 2 

    

    

  

    

18 Probijanje betonske ploĉe i meĊuspratne 
konstrukcije za prolaz vodovodnih i 
kanalizacionih cevi. Probijanje izvesti paţljivo. U 
cenu ulazi i , seĉenje armature, eventualno 
podupiranje i pomoćna skela, itd. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po komadu izvedenog 
otvora. kom. 3 

    

    

  

    

19 Paţljivo šlicevanje zida, od opeke, za prolaz 
vodovodnih cevi. Kroz zid paţljivo izvesti šliceve 
za postavljanje vodovodnih cevi. Sut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. 

  

    

  Obraĉunava se i plaća po m1 demontiranog 
cevovoda. m1 5 

    

            

  Ukupno demontaţa postojeće mreţe : 
  

 
 

      

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  GRAĐEVINSKI RADOVI         
            



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 67/15, радови на текућем 

одржавању зграда и објеката  

 

Страница 108 од 159 

 

1 Raskopavanje asfaltnih površina van objekta radi 
prolaska kanalskih rovova vodovodne ili 
kanalizacione mreţe širine u zavisnosti od 
preĉnika cevovoda i njihovo vraćanje u prvobitno 
stanje. 
Obraĉunava se i plaća po m2.   

      

  - kanalizaciona mreţa m2 6,00     

            

2 Raskopavanje betonskih površina i podova radi 
prolaska kanalskih rovova vodovodne ili 
kanalizacione mreţe širine u zavisnosti od 
preĉnika cevovoda i njihovo vraćanje u prvobitno 
stanje. 
Obraĉunava se i plaća po m2.         

  - kanalizaciona mreţa m2 1,20     

            

3 Iskop zemlje za kanalske rovove vodovodne ili  
kanalizacione mreţe, vodovodna okna i 
revizione šahte u terenu III kategorije sa 
pravilnim odsecanjem boĉnih strana i grubim 
planiranjem dna rova prema projektovanim 
kotama i padovima.  Iskopanu zemlju odbaciti na 
jednu stranu rova, najmanje 1.0 m od ivice rova i 
obezbediti od obrušavanja, u skladu sa 
propisima za datu vrstu iskopa. Jedinaĉnom 
cenom obuhvaćeno je crpljenje eventualne 
podzemne vode i svo, po propisima, potrebno  
razupiranje rova. Detalj razupiranja daje izvoĊaĉ 
radova u zavisnosti od naĉina iskopa, prema 
statiĉkom proraĉunu i tehniĉkim propisima za 
odreĊenu dubinu kanalskog rova. 
Obraĉun po m3 iskopanog rova.         

  - kanalizaciona mreţa m3 7,20     

            

4 Fino planiranje dna rova u odgovarajućem 
nagibu za plaganje vodovodnih ili kanalizacionih 
cevi, a pre ubacivanja peska u rov i izrade 
posteljice. 
Obraĉun po m2 planiranog rova.         

  - kanalizaciona mreţa m2 7,20     

            

5 Nabavka transport i ubacivanje peska u rov za 
izradu posteljice vodovodnih ili kanalizacionih 
cevi  i zatrpavanje cevi u sloju najmanje debnjine 
10+D+10 cm. Pre polaganja cevi pesak razastrti 
u sloju od 10 cm i izravnati. Po izvršenom 
polaganju i ispitivanju cevi, peskom zatrpati cev 
sa podbijanjem oko cevi. Ostatak peska razastrti 
iznad cevi u sloju od 10 cm. Maksimalna 
krupnoća peska 3 - 4 mm. Obraĉun po m3 
ubaĉenog peska.          

  - kanalizaciona mreţa m3 2,16     
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6 Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz 
iskopa, posle montaţe  i izvršenog ispitivanja 
izvedene vodovodne ili kanalizacione mreţe i 
zatrpavanja peskom. Zatrpavanje izvršiti po 
odobrenju nadzornog organa, odnosno 
predstavnika investitora  i saĉinjenog  zapisnika 
o izvršenom ispitivanju vodovodne ili 
kanalizacione mreţe. Kod zatrpavanja voditi 
raĉuna da prvi sloj bude sitna zemlja, bez 
krupnijih komada i kamena koji bi mogli da 
oštete cevi. Pri zatrpavanju zemlju nabijati u 
slojevima od 10 - 20 cm, do potrebne zbijenosti, 
vodeći raĉuna da ne doĊe do oštetećenja cevi. 
Obraĉun po m3 zatrpanog rova. 

        

  - kanalizaciona mreţa m3 5,04     

            

7 Utovar i transport iskopanog materijala na 
deponiju na udaljenosti do 10 km sa grubim 
planiranjem na deponiji. Obraĉun po m3.         

  - kanalizaciona mreţa m3 2,16     

            

8 Nabavka, isporuka i montaza liveno-gvozdenih 
poklopaca od nodularnog liva tip "Purator P-Top" 
PUR 11250LD proizveden i testiran u skladu sa 
EN 124; Svetlog otvora DN 600 mm, ugradbene 
visine 750 mm i spoljnog precnika rama 785 mm, 
klase nosivosti 250 kN sa (bez) otvorom za 
ventilaciju; Poklopac je sa integrisanim 
elastomernim uloškom protiv buke i 
zakljuĉavanjem sa dvostrukom oprugom u 
poklopcu. Mogućnost fiksiranja poklopca na 90° 
pri zatvaranju i u otvorenoj poziciji na 100°. 
Poklopac je namenjen za saobraćajnice sa 
umerenim intenzitetom saobraćaja. 
Obraĉun po komadu ugraĊenog poklopca sa 
ramom.         

  Poklopac teţine 52,5 kg kom 1,00     

            

9 Izrada cementnog estriha debljine 4-5 cm, kao 
podloge za polaganje keramiĉkih ploĉica. 
Obraĉun po m2. 

m2 4,00     

            

10 Postavljanje podnih keramiĉkih ploĉica. Ploĉice I 
klase lepiti lepkom za ploĉice, u slogu po izboru 
projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i 
polaganje izvesti ravno. Postavljene ploĉice 
fugovati i pod oĉistiti piljevinom. U cenu ulazi i 
nabavka ploĉica. Obraĉun po m2 poda. 

m2 4,00     
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11 Postavljanje zidnih keramiĉkih ploĉica, na lepak. 
Ploĉice I klase, domaće proizvodnje, lepiti 
lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice 
ploĉica ruĉno dobrusiti. Obloţene površine 
moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene ploĉice 
fugovati i oĉistiti piljevinom. U cenu ulazi i 
nabavka ploĉica. Obraĉun po m2 ploĉica. 

m2 13,60     

            

12 Dodatak za nepredviĊene radove. Obzirom da 
se radi o javnom poslovnom objektu, koji je u 
funkciji i na nepostojanje katastra podzemnih 
instalacija, neophodno je predvideti sredstva za 
nepredvidjene radove prema proceni do 15% od 
ukupnih troškova za graĊevinske radove. 
Obraĉun po odobrenju nadzornog organa i 
fakturama za stvarno nastale troškove 
ukljuĉujući rad i materijal. 
Obraĉunava se paušalno. kom 1,00     

            

  
Ukupno graĊevinski radovi : 

   

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  INSTALACIJE VODOVODA         
            

1 Nabavka i montaţa kućnog višemlaznog 
propelernog vodomera za hladnu vodu, sa 
mokrim mehanizmom, "INSA" Beograd. 
Maksimalna temperatura vode je do +40 C, za 
nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva 
ravna propusna ventila od kojih jedan ima 
ispusnu slavinu i odgovarajući fiting. Obraĉun po 
komadu vodomera.   

      

  Komplet za vodomer Ø 1/2" (DN13mm) kom 1     

  Komplet za vodomer Ø 3/4" (DN19mm) kom 1     

            

2 Nabavka cevi, transport cevi i montaţa cevovoda 
od polietilenskih vodovodnih cevi od polietilena  
PE 100 za radni pritisak 10 Bara. 
Cevi se meĊusobno spajaju ĉeonim 
zavarivanjem, a na vodovodnu armaturu  
odgovarajućim livenogvozdenim zupćastom 
spojnicom sa letećom prirubnicom, ili  zavarenim 
PE tuljkom sa letećom prirubnicom.  
Obraĉun po m1 montiranog cevovoda u 
zavisnosti od preĉnika cevi.         

  HDPE D25 mm (Ø 3/4") m1 10,00     
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3 Nabavka i montaţa PP-R vodovodnih cevi PN16, 
zajedno sa fitingom i materijalom za spajanje. 
Prilikom montaţe vodovodne mreţe voditi 
raĉuna da rozete ventila i baterija budu potpuno 
ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja 
za ugradnju i prolaz cevi izvršiti paţljivo, šut 
izneti i odvesti na gradsku deponiju. Po potrebi, 
a po detaljima izvesti termo i akustiĉnu izolaciju 
cevi. U cenu cevne mreţe uraĉunati sve 
potrebne fazonske komade, kao i završne lukove 
za priĉvršćivanje sanitarne armature, pripremno 
završne radove, prenos materijala, izrada i 
zatvaranje    ţljebova    ili    montiranje    na 
obujmicama, kukama i konzolama, probijanje 
rupa u zidovima, meĊuspratnim konstrukcijama, 
pregled i ispitivanje svake cevi ili komada, 
seĉenje cevi, varenje spojeva, davanje pada, 
izolacija cevi po projektu ili zahtevu nadzornog 
organa, pregled vodova i privremeno zatvaranje 
otvora cevi radi ispitivanja. 
Obraĉun po m1 izvedene mreţe mereno po osi 
cevi zajedno sa fazonskim komadima.         

  PP-R Ø 20 mm m1 15     

  PP-R Ø 25 mm m1 20     

            

4 Nabavka i montaţa mesinganog ravnog 
propusnog ventila sa poniklovanom kapom i 
rozetom. 
Obraĉun po komadu.          

  Ø 20 mm kom 2     

  Ø 15 mm kom 2     

            

5 Nabavka i montaţa ugaonog propusnog ventila 
sa poniklovanom ruĉicom i rozetom. 
Obraĉun po komadu.         

  Ø 1/2" - 3/8" za bateriju (umivaonika) kom 2     

  Ø 1/2" - 3/8" - za prikljuĉak (sudopera) kom 2     

  Ø 1/2" - 3/8" - za prikljuĉak (WC) kom 1     

            

6 Ispitivanje vodovodne mreţe po deonicama i u 
celosti posle izvršene grube montaţe, a pre 
postavljanja izolacionog plašta, na hidrauliĉki 
pritisak koji meren na najniţem mestu treba da 
iznosi najmanje 12 bara. Obraĉun po m ispitane 
mreţe.   m1 35,00     

            

7 Ispiranje i dezinfekcija celokupne vodovodne 
mreţe u skladu sa vaţećim propisima i 
pribavljanje potvrde o kvalitetu vode iz mreţe od 
nadleţnog instituta za ovu vrstu radova. Obraĉun 
po m isprane i dezinfikovane mreţe.  m1 35,00     

            

  Ukupno instalacije vodovoda :   
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  INSTALACIJE KANALIZACIJE         
            

1 Nabavka potrebnog materijala i izrada 
kanalizacione mreţe od plastiĉnih kanalizacionih 
cevi od tvrdog PVC-a za uliĉnu kanalizaciju, za 
klasu opterećenja SN4, sa potrebnim fazonskim 
komadima i zaptivnim materijalom.U cenu metra 
duţnog kanalizacione mreţe ulaze i svi potrebni 
fazonski komadi za spajanje cevi i cevi sa 
revizionim silazima.  
Obraĉun po metru duţnom izvedene mreţe.   

      

  Ø 160 mm m1 5     

            

2 Nabavka potrebnog materijala i izrada 
kanalizacione mreţe od plastiĉnih kanalizacionih 
cevi od tvrdog PVC-a za kućnu kanalizaciju, sa 
potrebnim fazonskim komadima i zaptivnim 
materijalom. U cenu metra duţnog kanalizacione 
mreţe ulaze i svi potrebni fazonski komadi za 
spajanje cevi i cevi sa revizionim silazima.  
Obraĉun po metru duţnom izvedene mreţe. 

        

  Ø 50 mm m1 3     

  Ø 75 mm m1 1     

  Ø 110 mm m1 8     

            

3 Nabavka potrebnog materijala izrada i montaţa 
ventilacione glave od pocinkovanog lima 
d=6mm, sa svim potrebnim opšivanjima prodora 
kroz krovni pokrivaĉ. Obraĉun po komadu. 

        

  Ø  150 mm kom. 1     

            

4 Nabavka i montaţa livenogvozdenog slivnika, sa 
ugraĊenim sifonom i podnom rešetkom od 
nerĊajućeg lima. Obraĉun po komadu.         

  Ø  50 mm - vertikalni kom. 1     
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5 Nabavka potrebnog materijala, izvoĊenje svih 
pripremnih radova i ispitivanje kanalizacione 
mreţe. Ispitivanje vršiti punjenjem vodom svih 
kanalizacionih vodova. Tom prilikom treba 
proveriti ispravnost svih spojeva cevi. Kod 
vertikalnih vodova treba proveriti ispravnost 
spoja unutar cevi, propuštanjem drvene kugle 
kroz cevi, ĉiji je preĉnik 10mm manji od preĉnika 
cevi. Obraĉun po m' ispitane mreţe mereno po 
osi cevi za sve preĉnike od Ø50 do Ø160mm. m1 17     

            

  
Ukupno instalacije kanalizacije : 

    

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 

mere (u din. 
bez PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA         
            

1 Nabavka i montaţa komplet keramiĉkog 
umivaonika proizvod Keramika Mladenovac, tipa 
Ines kod KM-1-101,  ili sliĉnog drugog 
proizvodjaĉa, sa sledećim elementima: 
- keramiĉka školjka umivaonika veliĉine 
58x40cm sa otvorom za bateriju, 
- zavrtnji sa tiplovima 
- odlivni ventil sa metalnim sifonom i rozetom, 
- potreban spojni i zaptivni materijal. 
Obraĉun po komadu kompletno montirano.                                              kom. 1 

    

            

2 Nabavka, transport i montaţa komplet WC 
monobloka od sanitarne keramike proizvod 
Keramika Mladenovac, tipa "Kira simplon" KM-1-
565 ili sliĉnog drugog proizvodjaĉa. Školjku 
priĉvrstiti za pod pomoću mesinganih zavrtnjeva 
zavrnutih u tiplove koji su predhodno postavljeni u 
pod. Na školjku postaviti dasku sa poklopacem i 
povezati je sa školjkom odgovarajućim zavrtnjima. 
Slavinu sa ĉepom za automatsko pranje rezervoara 
spojiti sa propusnim EK ventilom pomoću elastiĉne 
cevi. 
- monoblok WC šolja sa ispiraĉem, 
- antibakterijska klozetska daska sa poklopcem,  
- mesingani zavrtnji sa tiplovima, 
- sav neophodan spojni materijal. 
Obraĉunava se i plaća po komadu ugraĊenog WC-
a. kom. 1     

            

3 Nabavka i montaţa komplet elektriĉnog 
niskomontaţnog bojlera. Cenom obuhvatiti i 
potrebne hromovane savitljive cevi za vezu sa 
baterijom, kao i dvogodišnju garanciju. 
Obraĉun po komadu.         

  Bojlera zapremine 5 l, snage grejaĉa 2000 W kom 1     
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4 Nabavka i montaţa stojeće jednoruĉne baterije 
za umivaonik  sa vezom za niskomontaţni 
protoĉni bojler, perlatorom, hromovanom 
ruĉicom i rozetom, peoizvod "UNITAS" model 
01003, ili sliĉne drugog proizvoĊaĉa. 
Obraĉun po komadu.          

            

5 Nabavka i montaţa stojeće jednoruĉne baterije 
za sudoperu, sa pokretnim ispustom 200mm, 
perlatorom, hromovanom ruĉicom i rozetama, 
proizvod "UNITAS" model 00134 ili sliĉna drugog 
proizvoĊaĉa. Obraĉun po komadu. 

kom 1     

            

6 Nabavka i ugradnja u mokrim ĉvorovima 
ogledala od stakla debljine 4 mm, sa brušenim 
ivicama. Cenom obuhvaćen i potreban spojni 
materijal. Mere uzimati na licu mesta u dogovoru 
s nadzornim organom. Orijentacione dimenzije 
ogledala 75 x 90 cm. 
Obraĉun po komadu. kom 1     

            

7 Nabavka, transport i montaţa keramiĉke police 
iznad umivaonika. 
Obraĉunava se i plaća po ugraĊenom komadu. kom. 1     

            

8 Nabavka pribora za opremanje sanitarnog bloka: 
drţaĉa teĉnog sapuna, dispenzera za ubruse i 
toalet papir sa bravicom i kljuĉem, kante za 
otpatke, kuke za garderobu i piktogram za 
obeleţavanje Toaleta proizvoĊaĉa "Unionclean" i 
"Minotti" ili sliĉno. Sve elemente koji se ugraĊuju 
izvesti prema uputstvu proizvoĊaĉa. 
Obraĉun po komadu. 

        

  Dozator za sapun 0,5L niklovan 105 kom 1     

  Dispenzer za ubruse tip 600 - Inox sjajni kom 1     

  Dispenzer za toalet papir 400 - Inox kom 1     

  Dispenzer presvlaka za dasku WC šolje - Inox kom 1     

  Ĉetka za odrţavanje WC šolje - Inox kom 1     

  Kanta za odpatke sa pedalom - Inox kom 1     

  Kuke za garderobu "Minoti" Inox sjajni kom 1     

            

  
Ukupno sanitarni ureĊaji i galanterija : 

    

      

 
REKAPITULACIJA 

      

 DEMONTAŢA POSTOJEĆE MREŢE  

 GRAĐEVINSKI RADOVI  
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 INSTALACIJE VODOVODA  

 INSTALACIJE KANALIZACIJE  

 SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA  

 UKUPNO BEZ PDV-A  

 PDV 20%  

 UKUPNO SA PDV-OM  

 

NAPOMENA: Prilikom izvodjenja radova, posebnu pažnju obratiti na eventualne postojeće 

podzemne instalacije.  Obaveza izvođača je da radove izvede prema uslovima za priključke 

na komunalnu infrastrukturu. 

      Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 
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PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ Jagodina, ispostava Paraćin 

Lokacija: Filijala Jagodina, OJ Paraćin, Tome Ţivanovića br.4  

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  PRIPREMNI RADOVI          
            

1 Ĉišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih 
radova. Izvršiti detaljno ĉišćenje celog gradilišta, 
pranje svih staklenih površina, ĉišćenje i fino pranje 
svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. 
Obraĉun po m2 oĉišćene površine. 

m2 33,21 

  

  

            

  Ukupno pripremni radovi :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  PODOPOLAGAĈKI RADOVI          

            

1 Nabavka i postavljanje protivkliznih gumenih traka 
debljine 2mm sa abrazivnom površinom u hodniku i 
na gazištima sepenica. Oĉistiti podlogu sredstvom 
za odmašćivanje, temeljno isprati i osušiti podlogu. 
Naneti prajmer na mestima gde će se traka lepiti. 
Potrebno je zaobliti uglove na krajevima trake pre 
lepljenja. Kod stepeništa postaviti trake 12 do 
15mm od ivice stepenika. Na stepeništu postaviti 
trake širine 2,5cm u crnoj boji. Na podestu 
postavljati trake na razmaku 15cm. Koristiti trake 
3M Safety-WalkTM proizvoĊaĉa 3M ili proizvod 
ekvivalentnih karakteristika. Obraĉun po m1 
obloţenih stepenica.         

  Na gazištima m1 17,9     

  Na podestu m1 46,8     

            

  Ukupno podopolagaĉki radovi :   
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RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  MOLERSKO FARBARSKI RADOVI         

            

1 Bojenje rampe za osobe sa invaliditetom ĉeliĉne 
konstrukcije, bojom za metal. Pre bojenja sa metala 
skinuti koroziju hemijskim i fiziĉkim sredstvima, a 
zatim sve površine brusiti i oĉistiti. Naneti 
impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Bojiti dva 
puta bojom za metal. Obraĉun po m2 obojene 
površine. m2 14,7     

            

2 Bojenje metalne ograde bojom, za metal. Pre 
bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i 
fiziĉkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i 
oĉistiti. Na ogradu naneti impregnaciju i osnovnu 
boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. 
Obraĉun po m2 obojene površine. 

        

  b. Stepenišna ograda m2 33,8     

            

  Ukupno molersko farbarski radovi :   

            

  REKAPITULACIJA 

            

  
PRIPREMNI RADOVI   

  
PODOPOLAGAĈKI RADOVI    

  
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI   

  
UKUPNO BEZ PDV-A   

  
PDV 20%   

  UKUPNO SA PDV-OM   
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PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ Jagodina, ispostava Rekovac 

Lokacija: Filijala Jagodina, OJ Rekovac, Kralja Petra I br. 63 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  PRIPREMNI RADOVI          
            

1 Ĉišćenje prostora u objektu i oko objekta, od 
graĊevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju 
gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj 
ĉišćenja. Obraĉun po m2 oĉišćene površine. 

m2 41 

  

  

            

2 Ĉišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku 
radova. Paţljivo mehaniĉki oĉistiti sve površine i 
oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih 
sredstava. Obraĉun po m2 oprane površine 

m2 39     

            

3 Prikupljanje i odvoz šuta na gradilišnu deponiju. U 
toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiii 
šut, višak zemlje i drugi otpadni materiial sa 
objekta. Utovariti na kamion i odvesti na gradilišnu 
deponiju pristupaĉnu za utovar u kamion. Obraĉun 
po m3 prikupljenog šuta. 

m3 2     

            

  
Ukupno pripremni radovi : 

    

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  RADOVI NA RUŠENJU          

            

1 Paţljiva demontaţa rešetke prozora i vrata. 
Demontiranu rešetku utovariti na kamion i odvesti 
na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po m2 
rešetke. 

m2 11     
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2 Demontaţa fasadnih aluminijumskih vrata i 
ostalih staklenih površina - izloga. Demontirane 
prozore sklopiti i skladištiti na gradilišnu deponiju 
koju odredi investitor i nadzorni organ. Obraĉun po 
komadu prozora 

        

  Od 2,00 m2 do 5 m2 kom. 1     

    

  
    

3 Demontaţa unutrašnjih aluminijumskih 
zastakljenih površina - pregrada. Demontirane 
prozore sklopiti i skladištiti na gradilišnu deponiju 
koju odredi investitor i nadzorni organ. Obraĉun po 
komadu pregrade. 

  
    

  Preko 5 m2 kom. 1     

    
  

    

4 Demontaţa unutrašnjih vrata zajedno sa štokom i 
pragom. Demontirana vrata sklopiti, utovariii na 
kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. 
Obraĉun po komadu vrata. 

  
    

  Do 2 m2 kom. 1     

            

  
Ukupno radovi na rušenju : 
   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  GRAĐEVINSKA STOLARIJA         

            

1 Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih 
jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 
105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog 
aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa 
termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja 
EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. 
Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu 
sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri šarke po krilu, po 
izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim 
ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno 
elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na na 
uglovima. Obraĉun po komadu vrata. 

        

  a. Dimenzija 105x210 cm.  kom 1     
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2 Izrada i postavljanje jednokrilnih 
aluminijumskih vrata, dimenzija 90x205 cm. 
Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa 
ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije 
i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog 
aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa i tri 
šarke po krilu, po izboru projektanta. Obraĉun po 
komadu vrata. 

        

  a. Dimenzija 90x205 cm.  kom 1     

            

  
Ukupno graĊevinska stolarija : 

    

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  ROLETNARSKI RADOVI         

            

1 Nabavka i postavljanje trakastih zavesa. Zavese 
uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Opremiti 
mehanizmom za skupljanje i podešavanje           

  Obraĉun po m2 površine otvora. m2 9     

            

  
Ukupno roletnarski radovi : 

   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  SUVOMONTAŢNI RADOVI         

            

1 GK1 100 - Izrada pregradnog zida od gipsa, 
metalna potkonstrukcija obloţena obostrano 
dvostrukim gips kartonskim ploĉama GKB 12.5 
mm, sistem tipa Knauf ili ekvivalentnog proizvoda. 
Pregradni nenosiv zid izradiii od pocinkovanih 
profila CW 75mm, postaviti kamenu vunu debljine 
50 mm i obloţiti gipsanim ploĉama sa Al lajsnama 
na ivicama zida, po projektu i uputstvu proizvoĊaĉa. 
Sastave obraditi glet masom i bandaţ trakama po 
uputstvu proizvoĊaĉa. U cenu ulazi i radna skela, 
Obraĉun po m2 postavljene površine. 

m2 13     

            

  
Ukupno suvomontaţni radovi : 

   



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 67/15, радови на текућем 

одржавању зграда и објеката  

 

Страница 121 од 159 

 

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u din. 

bez PDV) 

            

  MOLERSKO FARBARSKI RADOVI         

            

1 Bojenje zidova i plafona, poludisperzivnim bojama. 
Sve površine brusiti, gipsovati, neutralizovati i 
impregnirati. Predbojiti poludisperzionom bojom 
prvi put i ispraviti toniranim disperzionim kitom. 
Bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i 
ton po izboru projektanta. Obraĉun po m2 obojene 
površine.         

  a. Poludisperzivnim bojama. m2 116     

            

2 Bojenje gips kartonskih zidova i plafona, 
poludisperzivnim bojama. Glave holšrfova ili eksera 
minizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fuge 
disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom 
prvi put. Ispraviti toniranim disperzionim kitom. 
Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put. Boja 
i ton po izboru projektanta. Obraĉun po m2 obojene 
površine.         

  a. Poludisperzivnim bojama. m2 30     

            

  
Ukupno molersko farbarski radovi : 

   

            

  REKAPITULACIJA 

            

  PRIPREMNI RADOVI   

  RADOVI NA RUŠENJU   

  GRAĐEVINSKA STOLARIJA 
   ROLETNARSKI RADOVI   

  SUVOMONTAŢNI RADOVI   

  MOLERSKO FARBARSKI RADOVI   

  UKUPNO BEZ PDV-A   

  PDV 20%   

  UKUPNO SA PDV-OM   

 

      Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                               понуђача: 
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Партија 4: Радови на текућем одржавању зграда и објеката на територији 

Расинског, Нишког, Топличког, Јабланичког, Пиротског и Пчињског 

округа и на територији АП К и М 
 

PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 

za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a 

Lokacija: Filijala Niš, Ratka Pavlovića br. 3 

Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

      

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  REKONSTRUKCIJA  NAPOJNOG  KABLA         
            

1 Razvezivanje postojećeg napojnog kabla  tipa: NKBK-
3x50mm+35mm² za napajanje objekta NSZ u Nišu sa 
postojećeg (K.P.K.) ormana na fasadi objekta u ul. Josifa 
Panĉića br.23 i povezati ga na stubu br.4  u ul Ratka 
Vukiĉevića. Pozicija obuhvata iskljuĉenje odgovarajućih 
trafostanica i prevezivanje predmetnog kabla prema 
zahtevu Elektrodistribucije Niš. 

kom. 1 

  

  

            

  Ukupno rekonstrukcija napojnog kabla :         

            

  REKONSTRUKCIJA  (K.P.K.) I  (M.R.O.) ORMANA         

            

1 Demontaţa postojećeg merno- razvodnog ormana (M.R.O.) 
sa dva postojeća brojila sa šifrom korisnika ED br. 
3029500338305 i br.3029500338143 i broj brojila: 21887 i  
21891.  Pozicija obuhvata demontaţu postojećeg mernog 
ormana sa dva brojila i predaju investitora. 

kom. 1     

            

2 Demontaţa postojećeg (K.P.K.1.) ormana na fasadi objekta 
NSZ. Pozicija obuhvata demontaţu postojećeg (K.P.K.1.) 
ormana  ipredaja investitoru. kom. 1     

            

3 Nabavka i postavljanje novog (K.P.K.1.) ormana tipa EDN-
250A na fasadi objekta NSZ, sa tri osnove NV1-100/250A   
Pozicija obuhvata montaţu novog (K.P.K.1.) ormana sa  
povezivanjem. 

kom. 1     
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4 Nabavka i postavljanje novog merno-razvodnog ormana 
(M.R.O.) na predviĊenom mestu u prizemlju objekta. 
Merno-razvodni orman (M.R.O.) je osnovnih dimenzija 
(800x600x250)mm a u sebi sadrţi: - višefunkcisko trofazno 
brojilo aktivne i reaktivne energije   sa pokazivaĉem 
maksimuma za poluindirektno merenje   sa daljinskim 
oĉitavanjem i ugraĊenim uklopnim  satom    3x230/400V, 
5A.....................................................1kom. - strujni merni 
transformatori prenosnog odnosa 100A/5A   klase 0,5,  
10VA, 0,4kV..........................................3kom. Pozicija 
obuhvata kompletnu montaţu novog (M.R.O.)  ormana sa 
povezivanjem, što ukupno znosi: kom. 1     

            

  Ukupno rekonstrukcija (k.p.k.) i (m.r.o.) ormana:         

            

  ATESTNA  DOKUMENTACIJA  I  ISPITIVANJE         
            

1 Ispitivanje i merenje kompletne izvedene i rekonstruisane 
elektriĉne instalacije u objektu sa izdavanjem 
odgovarajućeg atesta od strane ovlašćenog instituta. kom. 1 

  

  

            

  Ukupno atestna dokumentacija i ispitivanje:         

            

 REKAPITULACIJA 

            

  REKONSTRUKCIJA  NAPOJNOG  KABLA   

  REKONSTRUKCIJA  (K.P.K.) I  (M.R.O.) ORMANA   

  ATESTNA  DOKUMENTACIJA  I  ISPITIVANJE   

  UKUPNO BEZ PDV-A   

  PDV 20%   

  UKUPNO SA PDV-OM 

  

NAPOMENA: Predmer i predračun radova električnih instalacija izmene napajanja 

električnom energijom objekta NSZ u Nišu rađen je prema Rešenju o odobrenju za 

priključenje Elektrodistribucije Niš  br. 52199/5 od 14.11.2012.god. 

 

Predmerom nisu obuhvaćeni radovi  koji se odnose na izmenu priključka i rasterećenja 

postojećih trafostanica i napojnih vodova predviđenih Rešenjem o priključenju izdatog od 

strane Elektrodistribucije Niš br.52199/5 od 14.11.2012.god, koji su sastavni deo ovog 

predmera. Navedene radove ugovoriti posebnim ugovorom sa Elektrodistribucijom Niš. 

 

 

Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 
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PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA 
za tekuće odrţavanje poslovnog objekta filijale NSZ-a 

Lokacija: Filijala Prokuplje, Cara Lazara 49 
Investitor: Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Ul. Kralja Milutina br.8, Beograd 

      

      

A1. Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim 
pozicijama 

A2. Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala, 
potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije. 

A3. Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa većim 
propisima i pravilima za kvalitetnu izradu 

A4. Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije 

A5. Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

A6. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati vaţećim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta 

A7. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉnom radnom snagom i u potpunosti prema vaţećim  propisima za 
predmetne vrste radova 

A8. Kvalitet isporuĉenog materijala i kvalitete izvedenih radova kontroliše Nadzorni organ Investitora, 
prema vaţećim Tehniĉkim propisima i Zakonu o izgradnji i rekonstrukciji javnih i stambenih objekata 

    
 
 

        

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  DEMONTAŢA POSTOJEĆE INSTALACIJE         

            

1 Demontaţa postojeće dotrajale instalacije 
(utiĉnice,prekidaĉi,kip prekidaĉi).U cenu uraĉunati i 
sanaciju zidova nakon detemontaţe. 

paušal     

            

  Ukupno demontaţa postojeće instalacije :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  NAPOJNI VODOVI, RAZVODNE TABLE   

            

1 Nabavka, isporuka i odgovarajućih patrona u već 
postojeći KPK orman.Napomena: Uslove za KPK 
izdaje ED. kom 3 
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2 Nabavka isporuka i ugradnja poluugradnog 
MRO (500x900x200 mm) napravljenog od 
ĉeliĉnog dekapiranog lima 1,5 mm,u zaštiti IP 55 
koji sadrţi sledeće elemente: 

  

    

  - Teretna sklopka 
125A____________________kom. 1 

  

    

  - Automatski osiguraĉ C40A, 6kA__________kom. 
12 

  

    

  - limitatori C50A, 
6kA_____________________kom. 3 

  

    

  - brojilo aktivne energije sa funkcijom uklopnog sata 
3x400/230,10-80A sa DLMS 
protokolom______kom. 1 

  

    

  - pertineks ploĉa 

  

    

  - ostali sitan nespecificirani materijal 
(kleme,kanalice,provodnici...) 

  

    

  Komplet 1 

kompl. 1 

    

            

  Napomena:Sadrţaj glavnog ormana se moţe menjati jer u trenutku pravljenja predmera nisu 
postojali tehniĉki uslovi ED. Merne komponente će biti uraĉunate u cenu po izdavanju tehniĉkih 
uslova. 

  

            

3 Nabavka, isporuka, izrada i ugradnja  
poluugradnog ormana RO-I/I (600x800x200 mm),  
napravljenog od ĉeliĉnog dekapiranog lima 1,2 
mm u zaštiti IP 55 koji sadrţi sledeću opremu:  

        

  - ZUDS 80/0.3A 4p______________________kom. 
1 

        

  - ZUDS 25/0.03A 4p_____________________kom. 
1 

        

  - PS 80 10 U___________________________kom. 
1 

        

  - PS 16 90 
U___________________________kom.1 

        

  - Automatski osiguraĉ B16A,6kA__________kom. 
26 

        

  - Automatski osiguraĉ B10A,6kA__________kom. 5         

  - Automatski osiguraĉ B6A,6kA___________kom. 2         

  - Odvodnici prenapona 4p 15kA___________kom. 
1 

        

  - ostali sitan nespecificirani materijal 
(kleme,kanalice,provodnici...) 

        

  Komplet 1 

kompl. 1 

    

    

  

    

4 Nabavka, isporuka, izrada i ugradnja metalnog 
poluugradnog ormana RO-I/II (600x800x200 
mm), napravljenog od ĉeliĉnog dekapiranog 
lima 1,2 mm u zaštiti IP 55  koji sadrţi sledeću 
opremu: 
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  - PS 80 10 
U____________________________kom. 1 

  

    

  - ZUDS 80/0.3A 
4p_______________________kom. 1 

  

    

  - PS 16 90 
U____________________________kom.1 

  

    

  - Automatski osiguraĉ B16A,6 
kA____________kom. 19 

  

    

  - Automatski osiguraĉ B10A, 
6kA____________kom. 3 

  

    

  - Automatski osiguraĉ B 6A, 
6kA____________kom. 1 

  

    

  - Odvodnici prenapona 4p 
15kA_____________kom. 1 

  

    

  - ostali sitan nespecificirani materijal 
(kleme,kanalice,provodnici...) 

  

    

  Komplet 1 

kompl. 1 

    

    

  

    

5 Nabavka, isporuka izrada i ugradnja  
poluugradnog ormana RO-II/I (600x800x200), 
napravljenog od ĉeliĉnog dekapiranog lima 1,2 
mm u zaštiti IP 55, koji sadrţi sledeću opremu: 

  

    

  - PS 80 10 
U____________________________kom. 1 

  

    

  - ZUDS 80/0.3A 
4p_______________________kom. 1 

  

    

  - PS 16 90 
U____________________________kom.1 

  

    

  - ZUDS 25/0.03A 
4p______________________kom. 1 

  

    

  - Automatski osiguraĉ B16A, 
6kA____________kom. 34 

  

    

  - Automatski osiguraĉ B10A, 
6kA____________kom. 5 

  

    

  - Automatski osiguraĉ B6A, 
6kA_____________kom. 1 

  

    

  - Odvodnici prenapona 4p 
15kA_____________kom. 1 

  

    

  - ostali sitan nespecificirani materijal 
(kleme,kanalice,provodnici...) 

  

    

  Komplet 1 

kompl. 1 

    

    

  

    

6 Nabavka, isporuka, izrada i ugradnja 
poluugradnog ormana RO II/II (600x800x200), 
napravljenog od ĉeliĉnog dekapiranog lima 1,2 
mm u zaštiti IP 55, koji sadrţi sledeći opremu: 

  

    

  - ZUDS 80/0.3A 
4p_______________________kom. 1 

  

    

  - PS 80 10 
U____________________________kom. 1 
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  - PS 16 90 
U____________________________kom.1 

  

    

  - Automatski osiguraĉ B16A, 
6kA____________kom. 21 

  

    

  - Automatski osiguraĉ B10A, 
6kA____________kom. 2 

  

    

  - Automatski osiguraĉ B6A, 
6kA_____________kom. 1 

  

    

  - Odvodnici prenapona 4p 
15kA_____________kom. 1 

  

    

  - ostali sitan nespecificirani materijal 
(kleme,kanalice,provodnici...) 

  

    

  Komplet 1 

kompl. 1 

    

    

  

    

7 Nabavka, isporuka i polaganje napojnih kablova 
PPOO 4x25 mm2 od KPK do GRO-a.Kabl poloţiti u 
zid ispod maltera.Napomena:Kabl se moţe 
menjati u zavisnosti od uslova ED. 

m 20 

    

    

  

    

8 Nabavka, isporuka i polaganje napojnih kablova 
PPOO-Y  5X10 mm2 za vezu od GRO-A do RO I/I, 
RO I/II, RO II/I, RO II/II.Kabal polagati u plastiĉnim 
kanalicama po zidu u hodnika.Napomena:Kabl se 
moţe menjati u zavisnosti od uslova ED. 

m 50 

    

    

  

    

9 Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 
3x2,5mm za napajanje trostrukih parapetnih 
uticnica. Proseĉne duţine 18m.Kabal polagati po 
kanalicama 80 %, a po parapetnom razvodu 20 %. 

kom 41 

    

    

  

    

10 Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x 2,5 
mm2, za napajanje klima uredjaja u kancelarijama i 
hodnicima koji završiti OG (PVC) monofaznom 
prikljuĉnicom. Proseĉne duţine 18m.Kabal polagati 
po kanalicama. 

kom 27 

    

    

  

    

11 Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x 2,5 
mm2, za napajanje bojlera koji završiti OG (PVC) 
monofaznom prikljuĉnicom. Proseĉne duţine 
18m.Kabal polagati po kanalicama. 

kom 6 

    

    

  

    

12 Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x 2,5 
mm2, za napajanje šporeta koji završiti OG (PVC) 
monofaznom prikljuĉnicom. Proseĉne duţine 
18m.Kabal polagati po kanalicama. 

kom 1 

    

    

  

    

13 Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x 2,5 
mm2, za napajanje potrošaĉa u hodniku koji završiti 
OG (PVC) monofaznom prikljuĉnicom. Proseĉne 
duţine 8 m.Kabal polagati po kanalicama. 

kom 3 
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14 Nabavka, isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 
5x2,5mm2 za napajanje trofaznih OG utiĉnica. 
Proseĉne duţine 13m.Kabl polagati po kanalicama kom 4 

    

    

  

    

15 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 
rasvete PP00-Y 3x1,5 mm2, kabla za vezu od 
svetiljke do svetiljke, kao i kabla za vezu sa 
prekidaĉima. Kabl polagati po kanalicama. 

m 500 

    

    

  

    

16 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 
PP00-Y 3x1,5 mm2 za napajanje panik rasvete, kao 
i kabla za vezu od svetiljke do svetiljke. Kabl 
polagati po kanalicama. 

m 100 

    

            

  Ukupno napojni vodovi, razvodne table :   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  KANALICE, PARAPETI, UTIĈNICE         

            

1 Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalica 
25x17mm, vezu od prekidaĉa do prekidaĉa, kao i 
vezu izmedju svetiljki.  m 200 

    

    

  

    

2 Nabavka isporuka i ugradnja kanalica 100x100 mm 
za trasu kabla po hodnicima i kancelarijama. m 300 

    

    

  

    

3 Nabavka, isporuka i ugradnja dvokomornog 
parapetnog razvoda (sliĉno tipu Schneider electric) 
koji se montira na zidu,na metar od poda.U cenu 
uraĉunati i elemente za granjanje i luĉno 
savijanje.Napomena: Dvokomorni parapet je 
predvidjen zbog eventualnog kasnijeg 
renoviranja instalacije slabe struje. 

m 170 

    

    

  

    

4 Nabavka, isporuka i ugradnja OG razvodnih kutija kom 30     

    

  

    

5 Nabavka, isporuka i montaţa prekidaĉa: 

  

    

  serijski OG prekidaĉ 10A, 230V,IP 55,PVC kom 4     

  jednopolni OG prekidaĉ 10A, 230V,IP 55,PVC kom 37     

  Ukupno: 

  

    

    

  

    

6 Nabavka,isporuka i montaţa utiĉnica : 
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  OG PVC utiĉnica 16A, 400V, za na zid,PVC (Aling 
conel ili sliĉno) kom 37 

    

  OG trofazna utiĉnica 16A, 250V, za na zid,PVC  kom 4     

  trostruka parapetna utiĉnica 16A,250V  kom 41     

  Ukupno: 

  

    

7 Nabavka,isporuka i montaţa svetiljki sa izvorom 
svetla (montiraju se u mokrom ĉvoru) : 

  

    

  Plafonjera 100W, IP44 kom 10     

            

  Ukupno kanalice, parapeti, utiĉnice:   

            

RB OPIS RADOVA Jed.mere Koliĉina 

Cena po 
jedinici 
mere (u 
din. bez 

PDV) 

Ukupna 
cena (u 
din. bez 

PDV) 

            

  ZAVRŠNI RADOVI         

            

1 Pregled i ispitivanje svih elektriĉnih instalacija jake 
struje, davanje atesta i garantnih listova i puštanje u 
rad. paušal 

    

            

  Ukupno završni radovi :   

            

  REKAPITULACIJA         

            

  DEMONTAŢA POSTOJEĆE INSTALACIJE   

  NAPOJNI KABLOVI, RAZVODNE TABLE   

  KANALICE, PARAPETI, UTIĈNICE   

  ZAVRŠNI RADOVI   

  UKUPNO BEZ PDV-A   

  PDV 20%   

  UKUPNO SA PDV-OM   

 

 

Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                               понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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Образац 5 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача (улица, број и град):  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача:  

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача:  

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

Начин подношења понуде (заокружити 

понуђену опцију): 

А) самостално 

Б) заједничка понуда 

Ц) са подизвођачем 
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2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса учесника у заједничкој понуди 

(улица, број и град): 
 

Матични број учесника у заједничкој 

понуди: 
 

Порески идентификациони број учесника 

у заједничкој понуди: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса учесника у 

заједничкој понуди: 
 

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна учесника у заједничкој 

понуди и назив банке 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

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

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

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив подизвођача:  

Адреса подизвођача (улица, број и град):  

Матични број подизвођача:  

Порески идентификациони број 

подизвођача: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса подизвођача:  

Број телефона:  

Факс:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

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

са подизвођачем, а уколико понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача 
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      * цене исказати у динарима 

 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

Локација извођења радова 

Укупна понуђена цена из 

Предмера и предрачуна 

радова без ПДВ-а  

Посебно исказан 

укупни ПДВ 

Укупна понуђена цена 

из Предмера и 

предрачуна радова са 

ПДВ-ом  

Начин и рок плаћања  

П
А

Р
Т

И
Ј
А

 1
 

ОДЕЉАК А – ПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ПО ПРЕДМЕТУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА 

1.1. 
Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр.2, Нови 

Сад 
    

1.2. 
Филијала Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија 

бр.31, Сремска Митровица 
    

1.3. Филијала Кикинда, Ул. Доситејева бр.4, Кикинда     

ОДЕЉАК Б - НЕПРЕДВИЂЕНИ, НЕПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СЛИЧНО 

1.4. 

Текуће поправке и одржавање осталих објаката 

Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 1. 

(у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, 

хитних интервенција и слично) - укупна вредност 

700.000,00  

  

ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – 

јединична цена, по норма часу у току дана  
    

ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – 

јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом 

или празником 

 
 

 

КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу у току дана 
   

КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или 

празником 

 
 

 

ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу у току дана 
   

ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или 

празником 

 
 

 

НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, 

по норма часу у току дана 
   

НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, 

по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником 
   

УКУПНО ПАРТИЈА 1. (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 
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ОДЕЉАК А – ПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ПО ПРЕДМЕТУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА 

2.1. Дирекција – Ломина, Ул. Ломина бр. 22, Београд 
 

 
  

2.2. 
Филијала Београд – Служба Нови Београд, Ул. Гoцe 

Дeлчeва бр. 42, Нови Београд   
    

2.3. 
Филијала Пожаревац, Одмаралиште Добра, Кожице, 

12224 Добра 
    

2.4. Филијала Бор, Ул. 7. Јула бр.29, Бор     

2.5. Филијала Зајечар, Ул. Николе Пашића бр.77, Зајечар     

ОДЕЉАК Б - НЕПРЕДВИЂЕНИ, НЕПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СЛИЧНО 

2.5. 

Текуће поправке и одржавање осталих објаката 

Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 2. 

(у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, 

хитних интервенција и слично) - укупна вредност 

3.000.000,00  

  

ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – 

јединична цена, по норма часу у току дана  
    

ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – 

јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом 

или празником 

 
 

 

КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу у току дана 
   

КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или 

празником 

 
 

 

ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу у току дана 
 

 
 

ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или 

празником 

 
 

 

НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, 

по норма часу у току дана 

 
 

 

НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, 

по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником 

 
 

 

УКУПНО ПАРТИЈА 2. (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.) 
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ОДЕЉАК А – ПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ПО ПРЕДМЕТУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА 

3.1. 
Филијала Чачак, Ул. Жупана Страцимира бр. 35, 

Чачак 
    

3.2. 
Филијала Чачак – Испостава Горњи Милановац, Ул. 

Кнeза Aлeксандра бр. 37, Горњи Милановац 
    

3.3. 
Филијала Чачак – Испостава Ивањица, Ул. Вукадина 

Стojанoвића бр. 6, Ивањица 
    

3.4. 
Филијала Јагодина – Испостава Параћин, Ул. Toмe 

Живанoвића бр. 4, Параћин 
    

3.5. 
Филијала Јагодина – Испостава Рековац, Ул. Краља 

Пeтра I бр. 63, Рековац 
    

ОДЕЉАК Б - НЕПРЕДВИЂЕНИ, НЕПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СЛИЧНО 

3.6. 

Текуће поправке и одржавање осталих објаката 

Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 3. 

(у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, 

хитних интервенција и слично) - укупна вредност 

700.000,00  

  

ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – 

јединична цена, по норма часу у току дана  
    

ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – 

јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом 

или празником 

 
 

 

КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу у току дана 
   

КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или 

празником 

 
 

 

ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу у току дана 
   

ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или 

празником 

 
 

 

НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, 

по норма часу у току дана 
   

НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, 

по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником 

 
 

 

УКУПНО ПАРТИЈА 3. (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.) 
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ОДЕЉАК А – ПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ПО ПРЕДМЕТУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА 

4.1. Филијала Ниш, Ул. Ратка Вукичевића бр. 3, Ниш 
 

 
  

4.2. 
Филијала Прокупље, Ул. Цара Лазара бр. 49, 

Прокупље 
    

ОДЕЉАК Б - НЕПРЕДВИЂЕНИ, НЕПЛАНИРАНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СЛИЧНО 

4.3. 

Текуће поправке и одржавање осталих објаката 

Наручиоца на територији округа у оквиру Партије 4. 

(у случају непредвиђених, тј. непланираних радова, 

хитних интервенција и слично) - укупна вредност  

600.000,00  

  

ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – 

јединична цена, по норма часу у току дана  

 
 

  

ВК = VII и VIII група (висококвалификовани радник) – 

јединична цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом 

или празником 

 
 

 

КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу у току дана 

 
 

 

КВ = IV, V, VI група (квалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или 

празником 

 
 

 

ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу у току дана 

 
 

 

ПК = III група (полуквалификовани радник) – јединична 

цена, по норма часу, у ноћној смени, викендом или 

празником 

 
 

 

НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, 

по норма часу у току дана 

 
 

 

НК = II група (неквалификовани радник) – јединична цена, 

по норма часу, у ноћној смени, викендом или празником 

 
 

 

УКУПНО ПАРТИЈА 4. (4.1.+4.2.+4.3.) 
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У цене су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са извођењем предметних радова. 

У последњој колони табеле изнад, уписати начин и рок плаћања.  

Време почетка извођења радова (максимално 10 дана од дана достављања позива, тј.издавања налога за почетак радова): 

_______________________________________________________________ 

Време завршетка извођења радова: биће назначени у оквиру радног налога. 

Јединствена гаранција за квалитет и функционалност изведених радова (минимум 2 године за кровопокривачке радове и инсталатерске 

радове  и минимум 5 година за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова): __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Важење понуде (мин. 90 дана од дана отварања понуда): __________________________________________________________________________ 

 

       Датум:                                                      М.П.                              Потпис одговорног лица 

                                                                                                                  понуђача: 

 

_________________                                                                               _________________________ 
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Образац 6 

OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                                       * цене исказати у динарима 

 

Партија бр. 

Укупна 

понуђена 

цена из 

Предмера и 

предрачуна 

радова без 

ПДВ-а  

Посебно 

исказан 

укупни 

ПДВ 

Укупна 

понуђена цена 

из Предмера и 

предрачуна 

радова са ПДВ-

ом  

Учешће трошкова у укупној цени (у % од цене 

из колоне I) 
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Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе 

бр.2, Нови Сад 
   

  

 

  

Филијала Сремска Митровица, Ул. Светог 

Димитрија бр.31, Сремска Митровица 
   

  

 

  

Филијала Кикинда, Ул. Доситејева бр.4, 

Кикинда 
   

  

 

  

Текуће поправке и одржавање осталих 

објаката Наручиоца на територији округа 

у оквиру Партије 1. (у случају 

непредвиђених, тј. непланираних радова, 

хитних интервенција и слично) - укупна 

вредност 

700.000,00   
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Дирекција – Ломина, Ул. Ломина бр. 22, 

Београд 
   

  
 

  

Филијала Београд – Служба Нови Београд, 

Ул. Гoцe Дeлчeва бр. 42, Нови Београд 
   

  
 

  

Филијала Пожаревац, Одмаралиште 

Добра, Кожице 12224 Добра 
   

  

 

  

Филијала Бор, Ул. 7. Јула бр.29, Бор    
  

 
  

Филијала Зајечар, Ул. Николе Пашића 

бр.77, Зајечар 
   

  
 

  

Текуће поправке и одржавање осталих 

објаката Наручиоца на територији округа 

у оквиру Партије 2. (у случају 

непредвиђених, тј. непланираних радова, 

хитних интервенција и слично) - укупна 

вредност 

3.000.000,00   
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Филијала Чачак, Ул. Жупана Страцимира 

бр. 35, Чачак 
   

  
 

  

Филијала Чачак – Испостава Горњи 

Милановац, Ул. Кнeза Aлeксандра бр. 37, 

Горњи Милановац 
   

  

 

  

Филијала Чачак – Испостава Ивањица, Ул. 

Вукадина Стojанoвића бр. 6, Ивањица 
   

  
 

  

Филијала Јагодина – Испостава Параћин, 

Ул. Toмe Живанoвића бр. 4, Параћин 
   

  
 

  

Филијала Јагодина – Испостава Рековац, 

Ул. Краља Пeтра I бр. 63, Рековац 
   

  
 

  

Текуће поправке и одржавање осталих 

објаката Наручиоца на територији округа 

у оквиру Партије 3. (у случају 

непредвиђених, тј. непланираних радова, 

хитних интервенција и слично) - укупна 

вредност 

700.000,00   
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Филијала Ниш, Ул. Ратка Вукичевића бр. 

3, Ниш 
   

  
 

  

Филијала Прокупље, Ул. Цара Лазара бр. 

49, Прокупље 
   

  
 

  

Текуће поправке и одржавање осталих 

објаката Наручиоца на територији округа 

у оквиру Партије 4. (у случају 

непредвиђених, тј. непланираних радова, 

хитних интервенција и слично) - укупна 

вредност 

600.000,00   

  

 

  

 

 

Упутство за попуњавање образца структуре цене:  

у свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак. Последњих  пет  колона  горње табеле, односе се на процентуално 

учешће наведених категорија трошкова у укупној понуђеној цени радова без ПДВ-а. 

 

 

 

          Датум:                                       Печат:                            Потпис одговорног лица 

                                                                                                    понуђача: 

 

 

__________________                                                                   ________________________ 
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Образац 7 

 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за 

јавну набавку добара – радова на текућем одржавању зграда и објеката, у отвореном 

поступку бр. 67/15, поднета независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

 

 

 

           Датум:                                    Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                   лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 8 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗЈН 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо поштовали 

све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине, и гарантујем да смо ималац права 

интелектуалне својине.  

 

 

 

 

           Датум:                                    Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                   лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 9 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Описи трошкова Износ 

 

Прибављање захтеваних доказа 

  

 

Поштански трошкови 

  

 

Остали трошкови 

  

УКУПНО: 

  

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,  достави 

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. 

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати 

неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно 

претходном ставу. 

 

 

           Датум:                                    Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                    лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 10 

 

 

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА 

 

 

 

Сачињен између: 

 

овлашћеног лица понуђача ________________________________________ (назив и 

адреса  понуђача), _________________________________________ (име и презиме 

овлашћеног лица понуђача), ЈМБГ _____________________________ и 

_____________________________ (име и презиме овлашћеног лица Наручиоца).  

 

Овлашћено лице понуђача извршило је увид у објекат Наручиоца 

__________________________________________________ (назив организационе 

јединице Наручиоца), на адреси _________________________________________ 

(адреса објекта Наручиоца), дана _________________ (датум вршења увида), у 

времену  од __________ до _________ часова (време вршења увида). 

 

 

                Место и датум:                                                        Овлашћено лице понуђача: 

 

_______________________                                           __________________________ 

 

Печат понуђача 

 

 

 

Овлашћено лице Наручиоца: 

 

__________________________ 

 

Печат организационе јединице Наручиоца 

 

 

Напомена: образац фотокопирати ради попуњавања за сваки предвиђени објекат 

Наручиоца. 
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Образац 11 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О МОГУЋНОСТИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

 

 

 

              По извршеном увиду у све конкурсном документацијом предвиђене објекте 

Наручиоца, а на основу свих Записника о извршеном увиду, под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо у могућности да у 

потпуности извршимо све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне 

набавке, под условима из наше понуде. 

 

 

 

 

        Место и датум:                                                       Овлашћено лице понуђача: 

 

_______________________                                           __________________________ 

 

                                                                          Печат понуђача 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

                   Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са 

''попуњава понуђач''), овери печатом и потпише на последњој страни, чиме се 

потврђује да се слаже са моделом уговора. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум), на предвиђеном месту треба 

унети податке свих чланова групе понуђача (нази, седиште, директор, ПИБ и 

матични број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то 

предвиђеним слободним линијама.  

Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, 

дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати 

бланко у више примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. 

Сваку приложену страницу модела уговора парафирају сви чланови групе понуђача, и 

исти оверавају печатом и потписују (или понуђач који је као носилац посла, 

конзорционим споразумом овлашћен да потписује документацију). 

 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу 

алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више 

подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за 

више чланова групе понуђача, у претходном пасусу). 

 

Модел уговора је јединствен за све партије. По доношењу Одлуке о избору 

најповољније понуде, Наручилац ће за сваку партију посебно припремити финални 

Уговор, и закључити га са изабраним понуђачем. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                   ( Наручилац прилаже свој модел уговора) 
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УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ 

ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА, ЗА ПАРТИЈУ БР. ____________________ 
(попуњава Наручилац) 

 
Закључен у Београду између уговарача: 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, ул. 

Светозара Марковића број 37, кога заступа Зоран Мартиновић (у даљем тексту: 

Наручилац), матични број: 17539957, порески индетификациони број: 103277483 

 

и 

 

_____________________________, са седиштем у _______________________, ул. 

___________________ бр. ________, кога заступа директор 

___________________________ (у даљем тексту: Добављач), матични број: 

________________, порески идентификациони број: ________________, број  текућег 

рачуна: _____________________________, код ______________________ банке  

 

(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у 

складу са упутством са претходне странице конкурсне документације ) 
 

I      УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Уговорне стране претходно констатују: 

- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'', бр. 124/12 и 14/15; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за подношење 

понуда за набавку радова на текућем одржавању зграда и објеката, објављеног на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 10.08.2015. године, 

спровео отворени поступак јавне набавке бр. 67/15; 

- да је Добављач доставио понуду број (попуњава Наручилац) од (попуњава 

Наручилац), за партију/е бр. (попуњава Наручилац), која у потпуности испуњава све 

услове из ЗЈН и конкурсне документације, и која се налази у прилогу и саставни је део 

овог Уговора; 

- да је Добављач уз своју понуду доставио oверену и потписану Техничку 

спецификацију предмета јавне набавке са Предмером и предрачуном радова, који у 

потпуности одговарају траженим условима из конкурсне документације, те се исти 

имају сматрати одговарајућом и валидном понудом за закључење Уговора;  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача (попуњава 

Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац) од (попуњава 

Наручилац), изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење 

уговора; 
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- да ће Добављач предметне радове изводити без подизвођача / са подизвођачем 

__________________________________ са седиштем у _________________________, 

ул. ____________________________, бр. _________, матични број: 

____________________, порески идентификациони број: _______________________, на 

локацији/ама _______________________________________________________________  

 

(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством 

са почетне странице модела уговора) 

 

II        КОНЗОРЦИЈУМ И ПОДИЗВОЂАЧИ 

 

1.  Ако је изабрани понуђач за одређену партију ове јавне набавке - група понуђача 

(конзорцијум), уговор се може закључити и посебно са сваким од ових понуђача 

(чланом конзорцијума), а такав уговор представља основ за исплату извршених радова 

члану конзорцијума. 

2.  Уколико се неки од чланова конзорцијума у оквиру заједничке понуде групе 

понуђача, обавезао на вршење само једног дела грађевинских или занатских радова 

наведеним у члану 1. овог Уговора, то ће се у овом уговору посебно навести, и он неће 

моћи вршити радове друге врсте, нити му се по том основу могу вршити исплате. 

3.    За сваки вид штете причињене Наручиоцу, за коју се утврди одговорност неког од 

чланова конзорцијума, солидарно одговарају сви чланови конзорцијума.  

4.  У случају да је изабрани понуђач вршење радова понудио заједно са својим 

подизвођачима, они немају статус понуђача, и њима се не могу вршити никакве 

исплате по овом уговору нити су уговорна страна, док изабрани понуђач у потпуности 

одовара за њихово поступање. 

 

III     ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је извођење грађевинских радова на текућем одржавању зграда 

и објеката, за Партију бр. _______ - (попуњава Наручилац у зависности од тога за коју 

Партију закључује уговор). 

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке са Предмером и предрачуном 

радова, дат је списак објеката Наручиоца на којима је предвиђено извођење 

предметних радова, као и опис предвиђених врста и обима/количине радова.  

Предметни радови, на сваком од наведених објеката Наручиоца, морају бити изведени 

ПО СИСТЕМУ ''КЉУЧ У РУКЕ''. 

Појам "Кључ у руке" подразумева начин одређивања унапред фиксиране цене за 

извођење радова на одређеном објекту, који подразумева градњу и све занатске и 

инсталатерске радове према претходно припремљеном Предмеру и предрачуну радова 

(тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је у прилогу и саставни је 

део овог Уговора), до завршетка задатог посла.  

У Предмеру и предрачуну радова налазе се све позиције, тј. сви радови за које је 

предвиђено да ће се појавити током извођења радова и за које Добављач приликом 
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преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их у задатом року до окончања 

истог са унапред договореним износом средстава, по јединичним ценама из Предмера 

и предрачуна радова.  

План по систему "Кључ у руке" подразумева да сви непредвиђени радови, скривене 

позиције и повећани обими неких од радова улазе у обрачун у оквиру претходно 

договорене вредности. Целокупни обим посла обухваћен је ценом за радове до 

завршетка посла.  

Количину изведених радова утврђује и контролише надзорни орган Наручиоца у 

складу са пројектном документацијом и потписаним листовима грађевинске књиге а 

након тога Добављач фактурише радове у форми привремених и окончане грађевинске 

ситуације. 

Приликом извођења радова Добављач и Наручилац дужни су да се придржавају свих 

уговорних обавеза из општег дела Уговора, Техничке спецификације предмета јавне 

набавке са Предмером и предрачуном радова и Обрасца понуде, који су у прилогу и 

чине саставни део овог Уговора.  

Узансе о грађењу приликом прихватања од стране Добављача и Наручиоца добијају 

значај допуне Уговора и одређују правила понашања у сваком сегменту уговореног 

посла. 

 

Члан 2. 

Поред радова предвиђених Планом текућег одржавања Наручиоца, тј. поред тачно 

дефинисаних радова на одређеним, познатим објектима Наручиоца, за које су дати 

Предмери и предрачуни радова, предмет овог Уговора јесу и непредвиђени, тј. 

непланирани радови (не рачунајући непредвиђене, тј. непланиране радове који улазе у 

цену радова из претходног члана, по систему ''Кључ у руке'', за које се понуда даје 

према Предмеру и предрачуну радова), хитне интервенције и слично, на објектима 

Наручиоца из Техничке спецификације предмета јавне набавке, као и на осталим 

објектима које Наручилац користи, који нису експлицитно наведени у Техничкој 

спецификацији предмета јавне набавке, а налазе се на територији округа који су 

обухваћени одређеном Партијом. 

Изведене радове из претходног става, Добављач ће наплаћивати по ценама по јединици 

мере (без и са ПДВ), односно по норма сату рада радника одређених нивоа 

квалификација и према временском периоду у коме су радови извођени, наведеним у 

Обрасцу понуде (Одељак Б), у зависности од обима изведених радова, док ће се 

трошкови опреме и материјала које је Добављач користио приликом извођења радова 

из претходног става, наплаћивати према тржишним ценама опреме и материјала, које 

Наручилац претходно мора да провери и одобри. 

Укупан износ утрошених средстава за радове из става 1., током читавог периода 

важења Уговора, не може премашити износ средстава који је опредељен за ову намену, 

тј. укупну вредност непредвиђених, непланираних радова, хитних интервенција и 

слично, која је наведена у Обрасцу понуде (Одељак Б). 

Количину изведених радова утврђује и контролише надзорни орган Наручиоца у 

складу са пројектном документацијом и потписаним листовима грађевинске књиге а 

након тога Добављач фактурише радове у форми привремених и окончане грађевинске 

ситуације. 
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IV     ВРЕДНОСТ РАДОВА И ЦЕНЕ 

 

Члан 3. 

 

Укупна уговорна вредност (вредност радова) износи __________________________ 

дин. без ПДВ-а, односно ________________ дин. са ПДВ-ом (попуњава Наручилац, на 

основу података из прихваћене понуде). 

Наручилац није у обавези да утроши сва планирана средства из претходног става, 

односно да организује и наложи извођење свих предвиђених грађевинских радова.  

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно 

плаћања у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским 

планом за 2015. годину за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2016. години, Наручилац ће 

вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 

финансијског плана за 2016. годину. 

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде 

доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће 

се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе. 

 

Члан 4. 

 

Уговорне цене чине јединичне цене предметних радова из Предмера и предрачуна 

радова, за радове из члана 1., као и јединичне цене непредвиђених, тј. непланираних 

радова, хитних интервенција и слично, из члана 2, које су исказане у Обрасцу ппонуде 

(Одељак Б). 

У цене су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са извођењем 

предметних радова. 

Уговорне цене су фиксне током читавог периода трајања Уговора и не могу се мењати. 

 

 

V      ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

 

 

1.   КВАЛИТЕТНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

Члан 5. 

 

Добављач се обавезује да ће предметне радове извести према налозима и упутствима 

овлашћеног лица Наручиоца од свог материјала, у складу са правилима струке која се 

односи на конкретан посао, својим средствима и својом радном снагом којом 

располаже, и у свему према прихваћеној понуди из поступка јавне набавке. 

Током извођења радова, Добављач је обавезан да посао врши нарочито у складу са 

важећим законским прописима и стандардима који регулишу област грађевинарства 

(Закон о планирању и изградњи), заштите на раду и противпожарне делатности.  
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Члан 6. 

 

Добављач је непосредно и неограничено одговаран Наручиоцу за све штетне 

последице које својим радом по основу кривице причини објектима, опреми и 

средствима Наручиоца, његовим запосленима или корисницима услуга.  

 

Члан 7. 

 

Добављач је непосредно и неограничено одговаран за сву причињену штету објектима 

и лицима из претходног става, по правилима о одговорности за опасну ствар и опасну 

делатност, ако штета проистекне из самих радова или из поступака лица које је он 

ангажовао, нарочито ако се по том основу, одлуком надлежног органа утврди 

одговорност или обавеза на страни Наручиоца. 

 

 

2.   ПОШТОВАЊЕ РОКОВА  

 

Члан 8. 

 

Добављач се обавезује да ће у року од ________ дана (попуњава Наручилац на основу 

података из прихваћене понуде) од дана достављања позива, тј. издавања налога за 

почетак радова, приступити објекту, сачинити процену потребних радова и отпочети 

припремне односно главне радове на објекту.  

 

Члан 9. 

 

Добављач се обавезује да ће предметне радове из овог Уговора извести у оквиру 

договорених или примерених рокова за ту врсту радова, од момента увођења у посао.  

Као моменат увођења у посао сматра се оно време када је овлашћеним представницима 

и квалификованом особљу Добављача, омогућен приступ објекту ради отпочињања 

радова, сходно радном налогу. 

 

Члан 10. 

 

Приликом извођења радова Добављач је нарочито дужан да поштује договорену 

динамику радова, што подразумева редослед вршења појединих целина посла, који је 

технолошки условљен. 

 

Члан 11. 

 

У случају неоправданог прекорачења рока за завршетак радова дефинисаног радним 

налогом, исто представља основ за раскид уговора, накнаду штете и плаћање пенала. 

Неоправданим прекорачењем рока нарочито се сматра свако прекорачење договореног 

или уобичајеног рока настало услед привременог напуштања радова или смањења 

броја потребних или првобитно ангажованих радника од стране Добављача. 
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Члан 12. 

 

У случају неоправданог прекорачења рокова извршења радова, Добављач поред 

других санкција предвиђених овим уговором, дугује Наручиоцу у року од 8 дана од 

приспећа позива, и уговорну казну у висину пенала и то за сваки дан закашњења по 

0,2% фактурисане вредности радова без ПДВ-а, с тим да укупан износ уговорне казне 

не може прећи 10% укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а. 

 

 

3. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ  

 

Члан 13. 

 

Добављач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу 

количине и квалитета употребљеног материјала.  

 

 Члан 14. 

 

За свако одступање од пројектованих, односно уговорених радова, Добављач мора 

имати писану сагласност Наручиоца. 

 

  Члан 15. 

 

Добављач има обавезу да посебним решењем одреди руководиоца радова и о томе 

обавести Наручиоца најкасније до почетка радова, те да у току радова уредно води 

грађевинску документацију, грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са 

важећим прописима, које ће на захтев доставити Наручиоцу. 

 

   Члан 16. 

 

Добављач је нарочито обавезан да физички и противпожарно обезбеди објекат на коме 

врши радове, држи уредно градилиште, чува имовину Наручиоца затечену на месту 

рада у просторијама Наручиоца и да представницима Наручиоца омогући обилазак и 

контролу стања радова. 

 

Члан 17. 

 

Добављач је такође обавезан да по завршетку радова Наручиоцу врати техничку 

документацију, уклони евентуалне помоћне објекте подигнуте или донете током 

градње, однесе сав отпад и преостали материјал са градилишта, а радне и помоћне 

просторије очисти и доведе у стање примерено редовном коришћењу од стране 

запослених и корисника услуга Наручиоца.  

 

Члан 18. 

 

Приликом фактурисања обавеза, односно достављања привремених и окончане 

ситуације, Добављач је обавезан да се придржава договорених и прихваћених цена 
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радова као и да правилно и тачно означава количине изведених радова претходно 

потписаних од стране надзорног органа у листовима грађевинске књиге или у радном 

налогу Добављача. 

Неизвршавање, неуредно или неблаговремено извршавање обавезе из претходног 

става, представља основ за раскид уговора, накнаду штете и плаћање пенала. 

 

Члан 19. 

 

Евентуалне недостатке радова утврђене по записнику о примопредаји, Добављач је 

обавезан да отклони најкасније у року од 7 дана. 

 

 

4.   ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ  

 

Члан 20. 

 

Добављач је одговоран према Наручиоцу за квалитетно вршење поверених послова. 

Добављач је дужан упозорити Наручиоца на недостатке техничке природе у датом 

налогу, цртежу или пројекту, као и на друге околности за које је знао или је морао 

знати, а које могу бити од значаја за квалитетно и благовремено извршење посла, а у 

противном одговара за насталу штету. 

 

Члан 21. 

 

Уколико се у току извршења радова утврди да се Добављач не држи услова уговора и 

не поступа у маниру стандарда доброг стручњака, и да ће радови имати недостатке, 

Наручилац ће га упозорити на то и одредити му примерен рок да свој рад саобрази 

својим преузетим обавезама.  

Ако по истеку остављеног рока Добављач не поступи по захтеву из претходног става, 

Наручилац може раскинути уговор, сразмерно снизити накнаду за извршене радове, 

као и захтевати накнаду причињене штете. 

 

Члан 22. 
 

Кад обављени посао има такав недостатак који га чини неупотребљивим или је 

обављен у супротности са изричитим налозима Наручиоца и условима уговора, 

Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатка, раскинути уговор и 

захтевати накнаду штете. 

 

Члан 23. 
 

Ако се након предаје радова покаже постојање неког недостатка који се није могао 

открити уобичајеним прегледом (скривени недостаци), Наручилац ће у року од 10 дана 

од утврђивања ове околности, позвати Добављача да у року примереном исправљању 

утврђеног недостатка, исти отклони о сопственом трошку. 

Уколико Добављач не поступи на начин и у року из претходног става, Наручилац 

може раскинути уговор, као и захтевати накнаду штете. 
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VI       ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

 

Члан 24. 

 

Пре отпочињања радова, Наручилац је обавезан да обезбеди и Добављачу стави на 

располагање сву пројектну документацију и одреди надзорни орган и решење о  

његовом именовању достави Добављачу. 

Наручилац је обавезан да Добављачу обезбеди несметани приступ радовима, те да      

обезбеди одговарајући прикључак електричне енергије за потребе  извођења радова. 

 

Члан 25. 

                               

Након завршетка радова, овлашћено лице Наручиоца дужно је прегледати извршене 

радове чим је то по редовном току ствари могуће, а о евентуално утврђеним 

недостацима без одлагања ће обавестити Добављача.  

Записник о пријему радова на којем је констатовано да су радови извршени без 

примедби и који су потписали овлашћени представници Наручиоца и Добављача, 

основ је исправно испостављеног рачуна за исплату цене радова. 

 

Члан 26. 

 

Наручилац је обавезан да у складу са прихваћеном понудом у року од _________  дана 

(попуњава Наручилац на основу података из прихваћене  понуде) од дана пријема 

исправно испостављене фактуре Добављача у виду привремених или окончаних 

грађевинских ситуација која представља цену радова у смислу овог уговора, са 

записником о пријему радова, изврши плаћање на текући рачун Добављача број 

______________________________________________ код _____________________ 

банке. (попуњава Наручилац на основу података из прихваћене  понуде) 

 

 

VII      ГАРАНЦИЈЕ 

 

Члан 27. 

 

За квалитет и функционалност изведених радова по овом уговору, Добављач даје 

јединствену гаранцију за исправно функционисање изведених радова, у трајању од:  

- ______ године (попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде, 

минимални захтевани гарантни рок је 2 године) за кровопокривачке радове и 

инсталатерске радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова 

- ______ година (попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде, 

минимални захтевани гарантни рок је 5 година) за остале радове, рачунајући од 

дана записничке примопредаје радова 
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Члан 28. 

 

У току трајања гарантног рока, Добављач је обавезан да бесплатно поправи и отклони 

све недостатке и штете које су настале као последица грешака у материјалу или лошег 

извођења радова. 

Оштећења настала услед неправилног руковања, механичког дејства и слично, за које 

Добављач не одговара, исти ће отклонити, уколико то Наручилац буде захтевао, према 

ценама одређеним на начин из члана 2. овог Уговора.  

 

Члан 29. 

 

Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог Уговора доставити 

Наручиоцу две соло/трасиране менице, којом гарантује уредно извршење својих 

уговорних обавеза.  

Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана Уговора, Добављач 

се обавезује да ће Наручиоцу предати пратећу документацију: правно лице -  доказ о 

регистрацији менице, копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица 

Добављача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, 

као и менично писмо - овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са 

овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне документације); 

предузетник/физичко лице – менично овлашћење, меничне изјаве жиранта (Прилог 2 и 

Прилог 3 из конкурсне документације) и фотокопије личних карата. 

Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације 

Уговором утврђених обавеза и могу бити активиране у случају да Добављач не 

испуњава своје уговорне обавезе. 

Достављене соло менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу 

са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011). 

За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до испуњења 

уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају 

Добављачу. 

                          

 

VIII       ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

 

Уговорне стране се обавезују да сва спорна питања настала током извршавања овог 

уговора решавају споразумно, у духу добрих пословних односа и обостраног 

поверења, док се у противном уговара надлежност Првог основног суда у Београду. 

На све ситуације које нису регулисане одредбама овог уговора, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, односно грађевинске узансе. 

 

Члан 31. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених 

страна. 
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Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења, односно на краћи 

период од наведеног, уколико вредност изведених радова по овом Уговору достигне 

износ укупне уговорне вредности из члана 3. став 1. и тиме престаје да важи. 

Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете 

која може настати за Добављача, откаже овај уговор у свако доба са отказним роком од 

15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.                    

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених 

лица уговорних страна, и то у делу техничких података (подаци о идентификацији).                    

  

Члан 32. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле, те да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку 

уговорну страну. 

 

 

            ДОБАВЉАЧ                                                                        НАРУЧИЛАЦ  
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Прилог 1 

 

 

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени 

лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник 

РС», бр. 39/04) ___________________________ (назив правног лица) из 

________________________ (место), ул. _______________________, бр. ______, 

матични број: ____________________, ПИБ: _____________________ , доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара 

Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног поступка јавне 

набавке број 67/15 – набавка  радова на текућем одржавању зграда и објеката, за 

потребе Националне службе за запошљавање  

  

достављамо Вам у прилогу 2 бланко сопствене (соло) менице, серијски број: 

 

  I      

 

                      II      

 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са 

каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке и овлашћујемо Вас 

као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем 

у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших 

рачуна као Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге 

имовине. 

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по 

уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем 

рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката 

и др. 

 

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац. 

 

 

Датум издавања Овлашћења:                    ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                                _________________________________ 

 

                    М.П.                
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Прилог  2 

   

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени 

лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник 

РС», бр. 39/04) __________________________ (име предузетника/физичког лица) из 

____________________ (место), ул. _______________________, бр. ______, матични 

број/ЈМБГ: _________________, достаставља:   

                                    

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, ТРАСИРАНЕ МЕНИЦЕ 

 

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара 

Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног поступка јавне 

набавке број 67/15 – набавка  радова на текућем одржавању зграда и објеката, за 

потребе Националне службе за запошљавање  

 

достављамо вам у прилогу 2 бланко трасиране менице, серијски број: 

 

  I      

 

                      II      

   

 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са 

каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке и овлашћујемо Вас 

као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем 

у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих мојих 

рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге 

имовине. 

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору 

дође до: промене лица овлашћених за располагање средствима на рачунима Дужника и 

у случају статусних промена Дужника. 

 

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац. 

 

Датум издавања Овлашћења:                    ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                               __________________________________ 

 

 

                  М.П.                



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 67/15, радови на текућем 

одржавању зграда и објеката  
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Прилог 3 

Печат послодавца код ког је жирант запослен 

Излазни штамбиљ 

 

ОВЕРА ПОДАТАКА ЗА ЖИРАНТА ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА 

КОД КОГА ЈЕ ЖИРАНТ ЗАПОСЛЕН 

 

Презиме, очево име и име   

 

 

Место, општина и година рођења 

 

 

Матични број, број личне карте и 

место издавања личне карте 

 

Адреса становања   

 

 

Број телефона   

 

 

 

Својеручни потпис жиранта  _____________________________________________ 

 

Запослени-а ____________________ по занимању  ___________________________ 

 

у радном односу на неодређено време код ___________________________________  

                                                                            (послодавац) 

место_________________________ адреса _____________________________________, 

 

Република Србија. 

     

Запослени – а је  код послодавца у радном односу од __________________________ 

и даље, и има нето просечну зараду од дин. ____________________ и словима: 

________________________________________________________________________ за 

предходна три месеца и на исту има – нема судску административну забрану од 

дин.____________________, и има – нема обавезу по потрошачком кредиту као жирант 

од банке________________________________________, дин. ___________________. 

 

О свим изменама радно-правног статуса запосленог које су од утицаја за повериоца, 

исти ће бити обавештен у року од 3 (три) дана од наступања промене. 

 

У _____________________ 201__.године. 

 

       Шеф рачуноводства   Оверава овлашћено лице послодавца 

 

       ____________________  М.П.  ______________________    

 

 


