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ЈАВНА НАБАВКА  
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ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: РАДОВИ НА КАПИТАЛНОМ 

(ИНВЕСТИЦИОНОМ) ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈАКАТА 

 

* Напомена: Измене у односу на претходну верзију конкурсне документације која је 

објављена на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца дана 06.09.2016. године, 

начињене су на стр. 66. и 67. конкурсне документације, у Предмеру и предрачуну грађевинско 

занатских радова на адаптацији простора Филијале НСЗ Кикинда, испостава Чока (измене 

димензија су означене црвеном бојом), као и у тачкама 1.9. и 1.10. у погледу продужења рока 

за подношење понуда. 

 

Остали делови конкурсне документације нису мењани нити допуњавани. 

 

 

 

 

 

 

Београд, oктобар 2016. године 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ул. Краља Милутина бр. 8 

Б е о г р а д 

Број: 0094-40493-42/2016 

Датум: 06.10.2016. године 

 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 

Србије'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 

86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова на капиталном 

(инвестиционом) одржавању зграда и објаката, у отвореном поступку бр. 63/16, број 

одлуке 0094-40493-24/2016 од 06.09.2016. године и Решења о образовању комисије бр. 

0094-40493-25/2016 од 06.09.2016. године, припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и 

објаката, у отвореном поступку бр.63/16 

 

Конкурсна документација садржи:  

Ред.бр. Опис Страна 
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14 – 22 
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референтног наручиоца (Образац ОП 1) 

23 – 25 

5 Списак запослених – кадровски капацитет (Образац 2) 26 – 28  

6 Технички капацитет (Образац 3) 29 – 30  
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радова – Образац 4, 4а, 4б и 4в) 

31 – 108  
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2. ЗЈН (Образац 8а) 

118 
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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. 

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). Пријем аката (личном предајом и редовном, брзом или електронском поштом) 

врши се у назначено радно време, а акта која на било који наведени начин стигну по 

истеку назначеног радног времена биће сматрана примљеним наредног радног дана 

наручиоца. 

1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Набавка радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката . 

Шифра из Општег речника набавки: 45000000  Грађевински радови.   

Са изабраним понуђачем се предвиђа закључење уговора о извођењу радова за све 

наведене објекте, на период до 12 месеци. 

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

2016. годину, на позицији бр. 1.3.2 у одељку ''Радови''. Средства су обезбеђена у 

Финансијском плану за 2016. годину на конту 5113.  

Предметни радови ће се изводити на објектима НСЗ: Филијала Суботица, Филијала 

Нови Сад, Филијала Нови Сад - OJ Бечеј, Филијала Сремска Митровица, Филијала 

Кикинда – OJ Кањижа, Филијала Кикинда – OJ Чока, Филијала Панчево, Филијала 

Пожаревац – OJ Велико Градиште, Филијала Пожаревац – OJ Жагубица, Филијала 

Зајечар – OJ Књажевац, Филијала Прокупље, Филијала Прокупље – OJ Блаце,  

Филијала Врање и Филијала Косовска Митровица. 

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је опис предвиђених врста и 

обима радова, односно предмер радова.  

Саставни део Конкурсне документације чини и графичка документација за 

одређене објекте (скице, нацрти и сл), која је дата у посебним фајловима, као 

додатак Конкурсној документацији, и коју понуђачи могу користити за 

припремање понуде. 

Давање понуде подразумева градњу и све занатске и инсталатерске радове према 

претходно припремљеном предмеру и предрачуну (тј. Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке која је саставни део ове конкурсне документације), до 

завршетка задатог посла. У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке 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 

http://www.nsz.gov.rs/
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реализовати их у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом 

средстава.  

Све 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.  

Узансе о грађењу ће након прихватања од стране Добављача и Наручиоца, односно 

закључењем уговора, добити значај допуне уговора и одређиваће правила понашања у 

сваком сегменту уговореног посла. 

1.7. ОПИС ПАРТИЈА 

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

засебно, и то: 

- Партија 1. Филијала Суботица, Филијала Нови Сад, Филијала Нови Сад - OJ 

Бечеј, Филијала Сремска Митровица, Филијала Кикинда – OJ Кањижа, 

Филијала Кикинда – OJ Чока и Филијала Панчево 

- Партија 2. Филијала Пожаревац – OJ Велико Градиште, Филијала Пожаревац – 

OJ Жагубица и Филијала Зајечар – OJ Књажевац 

- Партија 3. Филијала Прокупље, Филијала Прокупље – OJ Блаце, Филијала 

Врање и Филијала Косовска Митровица. 

Понуђач може поднети понуду за једну партију или за више партија.   

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 2016.), линк: 

http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2016..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 27.10.2016. године. 

Рок за подношење понуда је најкасније до 27.10.2016. године до 10:00 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 

затвореној 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. 63/16 – НАБАВКА 

РАДОВА НА НА КАПИТАЛНОМ (ИНВЕСТИЦИОНОМ) ОДРЖАВАЊУ 

http://www.nsz.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2016..cid17953
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ЗГРАДА И ОБЈАКАТА, 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 27.10.2016. године, од 10:15 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. 
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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 Законом о јавним набавкама 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 затвореној 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 63/16, набавка радова на капиталном (инвестиционом) 

одржавању зграда и објаката, 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 партију или за више партија.  

Уколико понуду подноси 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, Образац структуре цене 

и Модел уговора) 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 2) 

ЗЈН и то податке о:  

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

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

 овим споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди 

конкурсном документацијом, и то у вези: понуђача који ће у име групе 

понуђача потписати уговор, понуђача који ће у име групе понуђача дати 

средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун, рачуна на који ће бити 

извршено плаћање. 

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 63/16 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. 
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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 

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 63/16 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. ЗЈН. 

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 

Понуђене услове плаћања понуђач уписује на одговарајућем месту у Обрасцу понуде. 

Понуђени услови плаћања које је изабрани понуђач навео у Обрасцу понуде, постају 

саставни део уговора. 

Наручилац дозвољава могућност авансног плаћања до износа од 30% од укупне 

уговорне вредности. 

Место извођења радова је на објектима наручиоца наведеним у Техничкој 

спецификацији предмета јавне набавке. 

Време почетка извођења радова: време потребно да понуђач предвођен стручним 

лицима квалификованим за послове који ће се вршити, 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. У случају објективних околности, овај рок може бити продужен од стране 

Наручиоца. 

Рок за завршетак извођења радова: биће назначен у оквиру радног налога, и може се 

продужити у случају објективних околности. 

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.  
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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). У исказане цене треба 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 градња 

уговара на начин који је детаљније описан под тачком 1.6. Конкурсне документације, 

што значи да треба да узме у обзир и могуће скривене позиције, односно 

вишкове/мањкове радова које треба да сноси (као што је то наведено под том 

тачком). 

Приликом вршења увида у предметне објекте/локације Наручиоца (детаљније 

описано под тачком 5 табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 63/16 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА), препоручује се понуђачима да пажљиво процене 

врсту и обим потребних радова, имајући у виду фактичко, затечено стање на 

терену, као и предмере и предрачуне радова, за сваки предметни објекат, који су 

саставни део конкурсне документације, а у случају да се том приликом констатују 

веће неусаглашености, понуђач може поступити сходно члану 63. став 2. ЗЈН и 

захтевати од наручиоца додатне информације или појашњења, односно указати на 

евентуално уочене недостатке. 

Саставни део Конкурсне документације чини и графичка документација за 

одређене објекте (скице, нацрти и сл), која је дата у посебним фајловима, као 

додатак Конкурсној документацији, и коју понуђачи могу користити за 

припремање понуде. 
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 ће 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 у року од 7 дана од  

закључења уговора), достави менично писмо са овлашћењем за попуњавање (У ДВА 

ПРИМЕРКА, конкурсна документација - Прилог 1 за правна лица, Прилог 2 и Прилог 

3 за предузетнике), две оригиналне соло менице, односно две трасиране менице, 

уколико је понуђач физичко лице или СЗР и фотокопију картона депонованих потписа 

овлашћених лица понуђача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и 

меничног овлашћења и фотокопије личних карата. У случају трасиране менице 

доставља се и попуњен образац за оверу података за сваког од два жиранта од стране 

послодавца код кога је жирант запослен (Прилог 3). Наведене менице могу бити 

употребљене као средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза 
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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. Уколико се са 

истим понуђачем закључују уговори за више партија, понуђач мора доставити 

по 2 менице за добро извршење посла за сваки уговор који се закључује. 

Као средство обезбеђења за повраћај аванса, изабрани понуђач – добављач мора 

претходно (по закључењу уговора и пре уплате аванса) доставити менично писмо са 

овлашћењем за попуњавање (У ДВА ПРИМЕРКА, конкурсна документација - Прилог 

4 за правна лица, Прилог 5 и Прилог 6 за предузетнике), две оригиналне соло менице, 

односно две трасиране менице, уколико је понуђач физичко лице или СЗР, фотокопију 

картона депонованих потписа овлашћених лица понуђача важећих у моменту пријема 

средства обезбеђења и меничног овлашћења и фотокопије личних карата. У случају 

трасиране менице доставља се и попуњен образац за оверу података за сваког од два 

жиранта од стране послодавца код кога је жирант запослен (Прилог 6). Наведене 

менице могу бити употребљене као средство обезбеђења за повраћај аванса уплаћеног 

изабраном понуђачу - добављачу у поступку јавне набавке и могу бити активиране у 

случају да добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до 

износа уплаћеног аванса са ПДВ-ом.  

Уколико се са истим понуђачем закључују уговори за више партија, понуђач 

мора доставити по 2 менице за повраћај аванса за сваки уговор који се 

закључује. 

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 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. 56/11 и 80/15). 

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 2. 

ЗЈН, наручилац ће понуду таквог понуђача одбити. 

Наручилац може одбити понуду понуђача у случају постојања негативне референце, 

сходно члану 82. ЗЈН. 

2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

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

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде 

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 63/16''. 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. 

 

 

mailto:Dragana.Joksimovic@nsz.gov.rs
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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.  

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, у оквиру сваке партије.  

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

понуде, међу појединачним понудама, у оквиру сваке партије.  

У случају да два или више понуђача понуде идентичну укупну цену без ПДВ-а, 

повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који који је понудио дужи рок 

плаћања (по достављеној профактури или фактури), који мора бити у складу са  

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15). 

2.13.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ 

ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА 

ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач / подизвођач 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 нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

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

понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН и Обрасца изјаве да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, 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, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног 
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споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

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 наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће 

се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

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. и 4. 

члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

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

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

претходног захтева. 

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

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

Сходно члану 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН, захтев за заштиту права садржи: 1) назив и 

адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3) податке 

о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде 

прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се 

повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 7) потпис 

подносиоца. 

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

износу од 120.000,00 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. 

Упутство у уплати таксе налази се и на интернет страници Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-

republicke-administrativne-takse.html). 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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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 ЗЈН предвиђеном случају, 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 достављен изабраном 

понуђачу 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 октобра месеца 2016. 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. 

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. 
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3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 63/16 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: 

Р.бр. 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 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) 



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и 

објаката 

 

Страница 15 од 139 

 

3 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине 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 

4 

Да понуђач располаже неопходним пословним 

капацитетом, и то да у претходне три 

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

2016. године, до датума објављивања позива за 

ову јавну набавку, или у краћем периоду: 

- вредност изведених радова без ПДВ-а (тј. укупна 

вредност референтне листе) у наведеном периоду 

мора да буде већа од 115.000.000,00 дин. без ПДВ-

а (уколико подноси понуду за Партију 1.), 

9.000.000,00 дин. без ПДВ-а (уколико подноси 

понуду за Партију 2.) 40.000.000,00 дин. без ПДВ-

а (уколико подноси понуду за Партију 3.) , 

односно већа од збирног износа претходно 

наведених вредности изведених радова, за 

партије за које подноси понуду; 

- да у наведеном периоду има изведених 

грађевинских и грађевинско занатских радова на 

најмање два различита грађевинска објекта, 

укупне површине од најмање 5.000 м
2
 КНП 

(уколико подноси понуду за Партију 1.), 1.000 м
2 

КНП (уколико подноси понуду за Партију 2.), 

2.000 м
2
 КНП (уколико подноси понуду за 

Партију 3.), односно укупне површине која је 

једнака или већа од збирног износа претходно 

наведених површина, за партије за које подноси 

понуду 

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

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

површинама изведенх радова и 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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Да понуђач располаже довољним кадровским 

капацитетом, и то са: 

Партија 1: најмање 23 запослена или по другом 

основу радно ангажована радника, следеће струке:  

3 зидара, 3 столара, 3 лимара, 2 фасадера, 2 молера,  

2 тесара, 1 керамичара, 1 водоинсталатера, 

1 подополагача, 1 гипсара, 1 кровопокривача, 

1 армирача, 1 електричара и 1 бравара, 

Партија 2: најмање 13 запослених или по другом 

основу радно ангажованих радника, следеће струке:  

2 зидара, 2 молера, 2 столара, 1 бравара, 1 гипсара, 

1 подополагача, 1 електричара, 1 армирача,  

1 керамичара и 1 лимара, 

Партија 3: најмање 15 запослених или по другом 

основу радно ангажованих радника, следеће струке:  

2 зидара, 2 молера, 2 керамичара, 2 водоинсталатера, 

1 армирача, 1 бравара, 1 столара, 1 подополагача, 

1 фасадера, 1 лимара и 1 електричара. 

Уколико подноси понуду за више партија 

минимални број и структура радника се 

обрачунава сабирањем захтеваног броја и 

структуре радника за партије. 

Поред тога, понуђач мора имати и запослена или 

радно ангажована лица са високом стручном 

спремом и лиценцама, и то:  

- најмање једног дипл. електроинжењера са 

лиценцом 450 (за Партије 1 и 3) 

- најмање једног дипломираног инжењера 

архитектуре са лиценцом 400 (за Партије 1, 2 и 3) 

-   најмање једног дипломираног инжењера грађевине 

са лиценцом 410 (за Партије 1, 2 и 3) 

Напомена I: Наведене лиценце могу поседовати исте 

или различите особе, тј. понуђач може навести једно 

запослено / ангажовано лице које истовремено поседује 

више наведених лиценци и наручилац ће сматрати да је 

испуњен услов да понуђач има запослена / ангажована 

лица са тим лиценцама. 

Кадровски капацитет (Образац 2) – списак свих запослених и радно ангажованих 

радника, са доказима: 

- фотокопије уговора за сваког радника наведеног у списку (Образац 2) из кога се види да су 

радници запослени или ангажовани код понуђача; 

- фотокопијe лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије о важности лиценце у 

тренутку отварања понуда (за запослене 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. 

Уместо Обрасца 2, понуђач може доставити и свој списак радника (на свом меморандуму), 

печатиран и потписан, који садржи све податке о радницима као и Образац 2. 

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

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

испуњености услова, а уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора 

самостално испуњавати остале услове у погледу испуњености кадровског капацитета, док 

подизвођачи то нису у обавези. 

Докази о испуњености кадровског капацитета морају се доставити за све чланове групе 

понуђача, уколико учествују у испуњавању услова. 

Образац 2 – Кадровски капацитет се фотокопира и сваки члан групе понуђача који учествује у 

кумулативном испуњавању одређеног услова га одвојено попуњава, печатира, потписује и 

доставља у склопу заједничке понуде. 
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Да понуђач располаже довољним техничким 

капацитетом (као власник, закупац или корисник 

по другом основу, и то са: 

- пословни и магацински простор, најмање укупне 

површине 200 m
2
 (за Партије 1, 2 и 3) 

- грађевинска скела, најмање површине 500 m
2
 (за 

Партије 1 и 3), 100 m
2
 (за Партију 2), 

-  путничко возило, најмање 2 ком. (за Партије 1, 2 и 3) 

- возило – путар, са кабином за превоз радника и 

теретним делом, носивости до 2 тоне, најмање 1 ком. (за 

Партије 1, 2 и 3) 

-  камион носивости до 2 тоне, најмање 1 ком. (за 

Партије 2 и 3) 

- теретно возило носивости преко 5 тона, најмање 1 ком. 

(за Партију 1) 

- ровокопач, најмање 1 ком. (за Партије 1 и 3) 

- пикамер, најмање 1 ком. (за Партије 1 и 3) 

- резач за асфалт/бетон, најмање 1 ком. (за Партије 1 и 3) 

- вибрационе бушилице, најмање 2 ком. (за Партије 1, 2 

и 3) 

- мешалице за бетон, најмање 2 ком. (за Партије 1, 2 и 3) 

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 читача саобраћајних дозвола) 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 31.12.2015. 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 

доставља у склопу заједничке понуде). 

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

услов, док подизвођачи то нису у обавези 

7 

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 или Акт о процени ризика у 

електронској форми (скениран оригинални примерак), који је потписан и печатиран на свим 

предвиђеним местима, у складу са важећим законским одредбама. 

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 

8 

Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 4, Образац 4а за Партију 1., 4б за Партију 2. и 4в за Партију 3.)  

- понуђач је обавезан да понуди јединичне цене за сваку позицију у оквиру Техничке спецификације предмета јавне набавке, и укупне цене за 

исказане количине, тј. обим радова, и да тако добијени збир свих укупних понуђених цена а сваку врсту радова, унесе у Образац понуде, као 

укупну понуђену цену (без и са ПДВ-ом) 

- 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 овлашћен да потписује документацију 
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Образац понуде (Образац 5) 
- понуђач у образац понуде уноси збирну цену из Техничке спецификације предмета јавне набавке и наводи укупну понуђену цену (збирна цена), без и са ПДВ-

ом 

- понуђач је обавезан да попуни све тражене податке, и да печатира и потпише образац на крају. Понуђач је обавезан да унесе и све 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 овлашћен да потписује документацију 

10 

Образац структуре цене (Образац 6) 

- понуђач је обавезан да попуни податке, 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-а 

- 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 овлашћен да потписује документацију 

11 
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 

12 

Образац изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН и Образац изјаве да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (Образац 8а и 8б) 

- 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 

13 

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 

14 

Записник о извршеном увиду у објекте/локације наручиоца (за сваки објекат, попунити посебан записник), који су наведени у Техничкој спецификацији предмета 

јавне набавке, на којим 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 објекте/локације Наручиоца за партију/е за коју/е конкурише и 

који су наведени у Техничкој спецификацији (Образац 4), и на којим ће се изводити предметни радови, и то: 

Партија 1.: 

- Филијала Суботица, Локација: ул. Јована Микића бр. 12, Суботица, телефон: 024/644-600, факс: 024/644-644 (ради најављивања обиласка локације извођења 

радова и потписивања и  печатирања Записника, обратити се Филијали НСЗ Суботица, на локацији на којој се тренутно налази, на адреси Трг слободе 3/3, 

Суботица) 

- Филијала Нови Сад, Локација: ул. Алберта Томе бр. 2, Нови Сад, телефон: 021/488-55-99, факс: 021/526-055 

- Филијала Нови Сад - OJ Бечеј, Локација: ул. Браће Тан бр. 9, Бечеј, телефон: 021/6915-570, факс: 021/6915-570 (ради најављивања обиласка локације 

извођења радова и потписивања и печатирања Записника, обратити се Филијали НСЗ Нови Сад, на локацији на којој се иста налази, на адреси Алберта Томе 

2, Нови Сад, телефон: 021/488-55-99, 488-55-00 факс: 021/526-055) 

- Филијала Сремска Митровица, Локација: ул. Светог Димитрија бр. 31, Сремска Митровица, телефон: 022/638-800, факс: 022/638-888 
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- Филијала Кикинда – OJ Кањижа, Локација: ул. Позоришна бр. 6, Кањижа, телефон: 024/873-391 (ради најављивања обиласка локације извођења радова и 

потписивања и  печатирања Записника, обратити се Филијали НСЗ Кикинда, на локацији на којој се иста налази, на адреси Доситејева 24, Кикинда, телефон: 

0230/411-700, факс: 0230/21-150) 

- Филијала Кикинда – OJ Чока, Локација: ул. Маршала Тита бр. 21, Чока, телефон: 0230/71-078 (ради најављивања обиласка локације извођења радова и 

потписивања и  печатирања Записника, обратити се Филијали НСЗ Кикинда, на локацији на којој се иста налази, на адреси Доситејева 24, Кикинда, телефон: 

0230/411-700, факс: 0230/21-150) 

- Филијала Панчево, Локација: ул. Војводе Радоммира Путника бр. 20, Панчево, телефон: 013/306-800, факс: 013/306-888 

Партија 2.: 
- Филијала Пожаревац – OJ Велико Градиште, Локација: ул. Кнеза Лазара бр. 37, Велико Градиште, телефон: 012/662-130, факс: 012/662-130 (ради 

најављивања обиласка локације извођења радова и потписивања и  печатирања Записника, обратити се Филијали НСЗ Пожаревац, на локацији на којој се 

иста налази, на адреси Шумадијска 31, Пожаревац, телефон: 012/538-100, факс: 012/212-285) 

- Филијала Пожаревац – OJ Жагубица, Локација: ул. Партизанска бр. бб, Жагубица, телефон: 012/443-584, факс: 012/443-584 (ради најављивања обиласка 

локације извођења радова и потписивања и  печатирања Записника, обратити се Филијали НСЗ Пожаревац, на локацији на којој се иста налази, на адреси 

Шумадијска 31, Пожаревац, телефон: 012/538-100, факс: 012/212-285) 

- Филијала Зајечар – OJ Књажевац, Локација: ул. Милоша Обилића бр. 2, Књажевац, телефон: 019/731-228, факс: 019/734-375 (ради најављивања обиласка 

локације извођења радова и потписивања и печатирања Записника, обратити се Филијали НСЗ Зајечар, на локацији на којој се иста налази, на адреси Николе 

Пашића 77, Зајечар, телефон: 019/444-500, факс: 019/444-555 ) 

Партија 3.: 
- Филијала Прокупље, Локација: ул. Цара Лазара бр. 49, Прокупље, телефон: 027/32-00-00 

- Филијала Прокупље – OJ Блаце, Локација: ул. Радоша Јовановића Сеље бр. 3, Блаце, телефон: 027/371-475 (ради најављивања обиласка локације извођења 

радова и потписивања и  печатирања Записника, обратити се Филијали НСЗ Прокупље, на локацији на којој се иста налази, на адреси Цара Лазара 49, 

Прокупље, телефон: 027/32-00-00) 

- Филијала Врање, Локација: ул. Тодора Шпанца бр. 1, Врање, телефон: 017/407-100, факс: 017/407-131 

- Филијала Косовска Митровица, Локација: ул. Џона Кенедија бр. бб, Косовска Митровица, телефон: 028/420-615, факс: 028/422-442 и 028/450-551, 

уз претходну најаву представнику организационе једнице (објекта) Наручиоца на телефон. О извршеном увиду се сачињава записник који потписују овлашћени 

представник понуђача и овлашћено лице Наручиоца (Образац 10). Понуде понуђача који није извршио увид или није доставио записник о извршеном увиду за све 

објекте/локације из партије/а за коју/е конкурише, биће сматране неприхватљивим. 

У случају подношења заједничке понуде, члан групе понуђача који је извршио увид, у оквиру заједничке понуде, доставља попуњене, потписане и печатиране 

Записнике о извршеном увиду у објекте/локације наручиоца. У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач мора самостално обићи све наведене 

објекте/локације наручиоца и доставити попуњене, печатиране и потписане Записнике, за партију/е за коју/е конкурише. 

Приликом вршења увида у предметне објекте/локације, препоручује се понуђачима да пажљиво процене врсту и обим потребних радова, имајући у виду фактичко, 

затечено стање на терену, као и предмере и предрачуне радова, за сваки предметни објекат, који су саставни део конкурсне документације, а у случају да се том 

приликом констатују веће неусаглашености, понуђач може поступити сходно члану 63. став 2. ЗЈН и захтевати од наручиоца додатне информације или појашњења, 

односно указати на евентуално уочене недостатке. 

Саставни део Конкурсне документације чини и графичка документација за одређене објекте (скице, нацрти и сл), која је дата у посебним фајловима, као додатак 

Конкурсној документацији, и коју понуђачи могу користити за припремање понуде. 
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15 

Изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду у објекат/локацију 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, члан групе понуђача који је вршио обилазак објекта/локације, 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) 

16 

Модел уговора  

- модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са ''попуњава Понуђач''), овери печатом и потпише на крају, 

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 на крају, или то врши понуђач који је као носилац посла 

овлашћен да потписује документацију 

17 
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 2) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације 

 

Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2 и 3, не могу бити старији од два месеца пре отварања 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) ЗЈН - 

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.  

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. ЗЈН није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 3 из горње табеле), тј. да доставља доказе 

о испуњености истих. 
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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. ЗЈН 

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 3, и да достави доказе о испуњености истих, док додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет, поседовање 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, Образац понуде, Образац структуре цене и модел уговора се достављају 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 овлашћен да потписује 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 објекат/локацију 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. 
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3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 

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 3. 

Такође, за сваког подизвођача морају бити достављени докази о поседовању Акта о процени ризика. 

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

то нису у обавези. 

3.4. Предност за домаће понуђаче  

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или 

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

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 изведених 

радова 

Број и датум 

уговора или 

фактура на 

основу којих су 

радови 

изведени  

Период у 

коме су 

радови 

изведени (од 

ког до ког 

датума) 

Површине 

изведених 

радова (у 

м
2
)* 

Вредност 

изведених 

радова (дин. 

без ПДВ-а) 
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УКУПНО: 
  

 

 

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

тачке 4. табеле из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 63/16 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА, где је наведена и минимална укупна вредност изведених радова и 

површина на којима су радови изведени, у периоду од претходне 3  календарске године 

(2013., 2014. и 2015.) и у 2016. години (до дана објаве позива за подношење понуда за 

ову јавну набавку), или у краћем периоду, 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 која по садржини одговора 

садржини Обрасца ОП 1. 

У случају потребе, образац копирати. 

* Уколико су радови изведени на делу објекта, навести површину тог дела објекта, а 

не површину читавог објекта. 

 

 

 

     

                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), у периоду од  ______. ______. 

________. године до ______. _______. ___________. године, за нас извео грађевинске и 

грађевинско занатске радове на следећим објектима, односно деловима објаката: 

1. ______________________________________ површине од ______________ м², вредност 

радова ______________________ дин. без ПДВ-а; 

 

2. ______________________________________ површине од ______________ м², вредност 

радова ______________________ дин. без ПДВ-а; 

 

3. ______________________________________ површине од ______________ м², вредност 

радова ______________________ дин. без ПДВ-а; 

 

4. ______________________________________ површине од ______________ м², вредност 

радова ______________________ дин. без ПДВ-а; 

 

што површински износи укупно _____________ м², а вредносно __________________________ 

дин. без ПДВ-а, а на основу уговора (или фактура) бр. __________________________________, 

од _____________________________________________ (број и датум уговора или фактура). 

 Потврда се издаје на захтев ____________________________ (назив Добављача), 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на капиталном (инвестиционом) 

одржавању зграда и објаката , за потребе Националне службе за запошљавање, број 63/16, 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 запослених или ангажованих радника 
 

Редни 

број 
Име и презиме радника 

Радно место у 

систематизацији или 

по уговору 

Стручна 

спрема 

Датим запослења 

или радног 

ангажовања код 

понуђача 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

20 
    

21 
    

22 
    

23 
    

24 
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25 
    

26 
    

27 
    

28 
    

29 
    

30 
    

31 
    

32 
    

33 
    

34 
    

35 
    

36 
    

37 
    

38 
    

39 
    

40 
    

41 
    

42 
    

43 
    

44 
    

45 
    

46 
    

47 
    

48 
    

49 
    

50 
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ЛИЦЕНЦИРАНИ РАДНИЦИ (ИНЖЕЊЕРИ) 

Редни 

број 
Име и презиме радника 

Радно место у 

систематизацији 

или по уговору 

Лиценца 

Датим запослења 

или радног 

ангажовања код 

понуђача 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

 

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 5 табеле 

из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

БРОЈ 63/16 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. 

Уместо Обрасца 2, понуђач може доставити и свој списак радника (на свом 

меморандуму), печатиран и потписан, који садржи све податке о радницима као и 

Образац 2. 

 

 

 

 

                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 могу бити коришћени за извршење уговорних обавеза насталих 

по основу ове јавне набавке 
 

Редни 

број 

 

Назив 

Количина/површина 

којом понуђач  

располаже 

Врста приложеног доказа 

(позиција у пописној листи, број 

уговора, фактуре или сл.) 

1 Пословни простор   

2 Магацински простор   

3 Грађевинска скела     

4 Путничко возило   

5 

Возило – путар, са 

кабином за превоз радника 

и теретним делом, 

носивости до 2 тоне 

  

6 
Камион носивости до 

2 тоне 
  

7 
Теретно возило, 

носивости преко 5 тона 
  

8 Ровокопач   

9 Пикамер   

10 Резач за асфалт / бетон   

11 Вибрационе бушилице   

12 Мешалица за бетон   

13    
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14    

15    

16    

 

 

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

из поглавља 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

БРОЈ 63/16 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у 

оквиру које је наведен и минимални технички капацитет којим понуђач мора да 

располаже, зависно од партије за коју подноси понуду. 

У случају потребе, образац фотокопирати. 

 

 

               Датум:                               Печат:                      Потпис одговорног лица 

                                                                                              понуђача: 

 

_______________________                                               ________________________ 
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Образац 4 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Партија 1. 

1.1 Филијала Суботица, Ул. Јована Микића бр. 12 (1.106,00 м
2
 КНП): 

• замена преосталих прозора са обрадом шпалетни 

• постављање тракастих завеса 

 

1.2 Филијала Нови Сад, Ул. Алберта Томе бр.2, Нови Сад (2.038,90 м
2
 КНП): 

• реконструкција елетоенергетских инсталација 

 

1.3 Филијала Нови Сад - Испостава Бечеј, Ул. Браће Тан бр.9, Бечеј (223,00 м
2
 КНП): 

• реконструкција крова са претресом покривача 

• изградња топле везе у дворишном делу објекта 

• замена оштећених армстронг плоча 

• постављање одбојних дасака 

 

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

(521,78м
2
 КНП):  

• поправка кровних баџа 

• прибављање уличног канализационог прикључка 

• замена преостале дрвене фасадне столарије 

• санација влаге са санацијом зидова 

• постављање врата на помоћном објекту 

 

1.5 Филијала Кикинда – Испостава Кањижа, Ул. Позоришна бр.6, Кањижа (171,00м
2
 

КНП):  

• реновирње ходника, тоалета и три канцеларије 

• обнова фасаде 

• замена столарије 

 

1.6 Филијала Кикинда – Испостава Чока, Ул. Маршала Тита бр.21, Чока (52,00м
2
 КНП):  

• замена фасадне столарије 

 

1.7 Филијала Панчево, Ул. Војводе Радомира Путника бр.20, Панчево (730,00м
2
 КНП):  

• израда хидроизолације у сутерену 

• санирање влаге у приземљу 

• реконструкција канализације 

• замена ламината у шалтер сали 

• кречење фасаде у ајнфору 
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Партија 2. 

2.1 Филијала Пожаревац – Испостава Велико Градиште, Ул. Кнеза Лазара бр.37, 

Велико Градиште (60,00м
2
 КНП): 

• замена фасадне столарије 

 

2.2 Филијала Пожаревац – Испостава Жагубица, Ул. Партизанска бб, Пожаревац (17,00м
2
 

КНП):  

• замена подне облоге 

• замена столарије 

• замена расвете 

• молерски радови 

 

2.3 Филијала Зајечар – Испостава Књажевац, Ул. Милоша Обилића бр.2, Књажевац 

(198,00м
2
 КНП):  

• адаптација подрума за потребе архиве и магацина 

• израда надстрешнице изнад главног улаза 

• замена врата споредног улаза 

• спречавање продора воде испод врата на главном улазу 

 

Партија 3. 

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

• реконструкција канализационе и водоводне мреже 

• бетонирање платоа испред улаза 

• хобловање и лакирање паркета 

• уградња противклизних трака на улазном степеништу 

• уградња гелендера 

3.2 Филијала Прокупље – Испостава Блаце, Ул. Радоша Јовановића Сеље бр.3, Блаце 

(33,00м
2
 КНП):  

• замена фасадне столарије 

• уклањање итисона и уградња ламината 

• молерски радови 

3.3 Филијала Врање, Ул. Тодора Шпанца бр.1, Врање (107,30м
2
 КНП):  

• адаптација просторија за потребе ЦИПС-а 

3.4 Филијала Косовска Митровица, Ул. Џона Кенедија бб, Косовска Митровица (250,00м
2
 

КНП):  

• зидарско-молерски радови на фасади 

• кречење ентеријера 

• замена керамичких плочица у тоалетима 

• замена санитарије у тоалетима 

• набавка коректора јачине 30KW за стандардно напајање електричном енергијом 
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Напомена:  

- Приликом извођења предметних радова, обавезно је поштовање техничких 

стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно техничко 

решење мора бити приступачно за све кориснике. 
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Образац 4а 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 

ПАРТИЈУ 1. Филијала Суботица, Филијала Нови Сад, Филијала 

Нови Сад - OJ Бечеј, Филијала Сремска Митровица, Филијала 

Кикинда – OJ Кањижа, Филијала Кикинда – OJ Чока, Филијала 

Панчево 
 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

za zamenu preostalog dela prozora na objektu Nacionalne službe za zapošljavanje u Subotici 
Lokacija: Ul. Jovana Mikića br. 12, Subotica, K.P.3870/4, 3870/4 K.O. Novi grad 
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke kao i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. 
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I RADOVI NA RUŠENJU         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Demontiranje spoljnih drvenih prozora u konstrukciji od drvenih 
profila i ispunom od stakla, zajedno sa dovratnicima. U cenu 
uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, utovar, odvoz 
i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. 
Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu. 
D- 167/199 (3.32m²) kom 34,00     

D- 66/166 (1.10m²) kom 10,00   

D- 212/137 (2.90m²) kom 4,00   

D- 75/61 (0.46m²) kom 8,00   

I UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU     TOTAL I:   

 

II STOLARSKI  RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Nabavka izrada, transport i ugradnja prozora u konstrukciji od 
aluminijuma-aluminijuma od plastificiranih profila sa termičkim 
prekidom i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu 
ramova i krila. Obezbediti prinudno strujanja  vazduha pri 
potpuno zatvorenim krilima preko dva vazdušna kanala/prozoru 
tipa “Regel Air” (regulišući mehanizam omogućava min. 
ventilaciju prostorije i sprečava kondenzaciju i pojavu vlage u 
prostoriji). Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom za 
dugotrajno korišćenje (min.15.000 uzastopnih otvaranja). 
Osnovni okov je za klasično i "Ventus" otvaranje. Zastakljivanje 
je paketom: "Clima Guard Solar" ("četiri godišnja doba"), 
hermetički zatvorenim i ispunjenim argonom u meĎuprostoru, 
d=6+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent 
prolaza toplote "k", za celu konstrukciju mora biti 
maks.1,5w°K/m² (shodno prav. EE). 
Spoljnje staklo d=6mm, odnosno po proizvodnim preporukama 
proizvoĎača stakla (odnos širine/visine krila). Ugradnju vršiti   
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šrafljenjem kroz ram pozicije u predhodno postavljeni "slepi 
čelični štok" (2/3cm) - ankerovan u obimnu konstrukciju na maks. 
70cm. Izvršiti zaptivanje prostora izmeĎu rama i zida 
(strukturalnim kitom/pur-penom) i  postaviti po unutrašnjem i 
spoljšnjem obimu pokrivne aluminijumske lajsne (u boji 
osnovnog al. profila). 
U poziciju uračunato postavljanje spoljašnjeg profilisanog 
solbanka u boji osnovnog alu-profila (čelični plastificirani lim 
d=0.7mm, širine-prema d zida), pričvršćena kotvama i herm. 
kitom; Alu-okapnica donjeg krila rama prozora. 
 
D- 167/199 (3.32m²)-kancelarijski prozori kom 34,00   

D- 66/166 (1.10m²)-prozori u suturen koji gledaju ka dvoristu kom 10,00   

D- 212/137 (2.90m²)-proz. u kanc. i hodnicima koji gledaju ka dvoristu kom 4,00   

D- 75/61 (0.46m²) – proz. u kanc. i toaletima sa zadnje i bocne strane kom 8,00   

2 Obrada špaletne (ivice oko prozora sa unutrašnje strane) posle 
zamene stare stolarije. Obrada se vrši: gips kartonskom pločom, 
graĎevinskim lepkom, alu lajsna, bandaţiranje svih spojeva, 
gletovanje, postavljanjem stiropora ili nalivanje silikona (videti na 
licu mesta koja je debljina u pitanju nakon zamene stolarije), 
krecenje, obraĎenog dela zida.IzvoĎenje gipsarsko-molerskih 
radova po principu suve graĎe. U cenu je uračunato eventualno 
korišćenje pokretne skele. 
Obračun po m'. 

m' 343,76   

II UKUPNO STOLARSKI  RADOVI     TOTAL II:   

 

III RAZNI  RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  
   

Nabavka i postavljanje trakastih zavesa. Zavese uraditi po 
detaljima i uputstvu projektanta. Opremiti mehanizmom za 
skupljanje i podešavanje. 
Obračun po m2 površine otvora. m² 140,00  

  
  

2 Završno pranje novougraĎenih prozora. Plaća se jedanput, bez 
obzira na broj pranja (najveća visina prozora je 2m+parapet 
87cm). 
Obračun po m2 očišćene površine. m² 139,16   

3 Završno čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od 
graĎevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta i 
pranje prozora. Plaća se jedanput, bez obzira na broj čišćenja. 
Obračun po m2 očišćene površine. m² 1.100,00  

  
  

III UKUPNO RAZNI  RADOVI TOTAL III:   
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REKAPITULACIJA RADOVA 

I RADOVI NA RUŠENJU TOTAL I:   

II STOLARSKI RADOVI TOTAL II:   

III RAZNI RADOVI TOTAL III:   
  

SUBOTICA 

UKUPNO (bez PDV-a): 
 PDV: 
 UKUPNO (sa PDV-om):   
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

radova na rekonstrukciji elektroenergetskih instalacija u objektu Filijale NSZ Novi Sad,  

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Opšte napomene:  Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim  atestima i sertifikatima  i 
montaţu isporučenog i potrebnog materijala. TakoĎe podrazumeva povezivanje kablova na oba kraja (instalacije i ureĎaja), sa potrebnim 
merenjima, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvoĎenja radova kao i 
otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom roku. Pozicija u predmeru podrazumeva zaštitu opreme najlonima, korišćenje usisivača 
prilikom šlicovanja, dnevno uklanjanje otpada i šuta koji se pojavi prilikom izvoĎenja radova, usisavanje podova i brisanje nameštaja i 
opreme, i odnošenje -odvoţenje šuta na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi pretstavnik investitora udaljeno do 10km. Sitan instalacioni 
materijal podrazumeva ugradne razvodne  uzidne plastične kutije (takoĎe i za "Knauf"), potrebne OG razvodne kutije, luster kleme, izolir 
traku, kablovske obujmice, gips  materijal za fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnjeve, podloške, tiiplove i drugo. Sav materijal treba 
da bude bez halogenih elemenata. 
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I NAPOJNI VODOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

 Isporuka i polaganje i povezivanje napojnih kablova od glavnog 
razvodnog ormana do ormana u objektu, večim delom  sa 
izradom ţljebova u zidui delimično po PNK kablovskim regalima.       

1 2xN2XH 4x70 m'  20,00   

2 N2XH 4x35+25 m'  120,00   

3 N2XH 4x25+16 m'  20,00   

4 N2XH 5x6 m'  30,00   

I UKUPNO NAPOJNI VODOVI     TOTAL I:   

 

II RAZVODNI ORMANI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

Napomene:  
Razvodni ormani su sledećih karakteristika: 
- tipski testirani, pema standardu IEC 60947 
- sastavljeni od prefabrikovanih elemenata 
- sa vratima sa ključem 
- forma 3 separacije (zasebni odeljci za dovod, sabirnice i izvode) 
- stepena zaštite min. IP31 
- dovod opremljen rastavnom sklopkom, odvodnikom prenapona i signalizacijom prisustva napona na sabirnicama 
- izvodi opremljeni prekidačima u livenom kućištu (moulded case circuit breaker), sa termomagnetnim zaštitnim jedinicama podesivim 0,8...1xIn (tip TM za 
nominalne struje ≤ 100A) odnosno elektronskim zaštitnim jedinicama podesivim 0,4...1xIn (tip STR22SE za nominalne struje > 100A) 
- minimalno 20% rezervnih izvoda, a najmanje 2 rezervna izvoda 

- minimalno 20% rezervnog prostora u odeljku za izvode   

1 Izrada, isporuka i ugradnja u prizemlju glavnog razvodnog 
ormana GRO.  Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih 
materijala ili materijala koja ne pomaţu gorenje. U ormanu je 
ugra|ena slede}a oprema: 
-1 kom. glavni prekidač AS 200 A, tropolni zaštitni niskonaponski 
kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i 
tasterom za havarijsko isključenje 
-15 kom. automatski osigurač 100A 
-3 kom. automatski osigurač 80A 
-39 kom. automatski osigurač 63A 
-6 kom. automatski osigurač 25A 
-1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnoţjem 
-sav ostali sitan montaţni materijal kom. 1,00   
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2 Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana suterena RO-
SU. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili 
materijala koja ne pomaţu gorenje. U ormanu je ugra|ena 
slede}a oprema: 
-1 kom. glavni prekidač  AS 80 A, tropolni zaštitni niskonaponski 
kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i 
tasterom za havarijsko isključenje 
-7 kom. automatski osigurač 10A 
-24 kom. automatski osigurač 16A 
-1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnoţjem 
-sav ostali sitan montaţni materijal kom. 1,00   

3 Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana prizemlja RO-
PR. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili 
materijala koja ne pomaţu gorenje. U ormanu je ugra|ena 
slede}a oprema: 
-1 kom. glavni prekidač  AS 100 A, tropolni zaštitni 
niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim 
daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje 
-7 kom. automatski osigurač 10A 
-39 kom. automatski osigurač 16A 
-1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnoţjem 
-sav ostali sitan montaţni materijal kom. 1,00   

4 Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana I sprata RO-I. 
Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala 
koja ne pomaţu gorenje. U ormanu je ugra|ena slede}a oprema: 
-1 kom. glavni prekidač  AS 100 A, tropolni zaštitni 
niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim 
daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje 
-7 kom. automatski osigurač 10A 
-42 kom. automatski osigurač 16A 
-1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnoţjem 
-sav ostali sitan montaţni materijal kom. 1,00   

5 Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana II sprata RO-II. 
Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala 
koja ne pomaţu gorenje. U ormanu je ugra|ena slede}a oprema: 
-1 kom. glavni prekidač  AS 100 A, tropolni zaštitni 
niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim 
daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje 
-7 kom. automatski osigurač 10A 
-44 kom. automatski osigurač 16A 
-1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnoţjem 
-sav ostali sitan montaţni materijal kom. 1,00   

6 Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana III sprata RO-III. 
Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala 
koja ne pomaţu gorenje. U ormanu je ugra|ena slede}a oprema: 
-1 kom. glavni prekidač  AS 100 A, tropolni zaštitni 
niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim 
daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje 
-8 kom. automatski osigurač 10A 
-27 kom. automatski osigurač 16A 
-1 kom. prenaponski odvodnik 15kA, komplet sa 4P podnoţjem 
-sav ostali sitan montaţni materijal kom. 1,00   
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7 Izrada, isporuka i ugradnja u razvodnog ormana toplotne 

podstanice RO-TP. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih 
materijala ili materijala koja ne pomaţu gorenje, stepena za{tite 
IP 54. U ormanu je ugra|ena slede}a oprema: 
-1 kom. glavni prekidač  AS 25 A, tropolni zaštitni niskonaponski 
kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i 
tasterom za havarijsko isključenje 
- 7 kom. osigurača MC32/16A 
- 1 kom. osigurača MC32/10A 
- 2 kom.  prekidač  R-0-A (sličnog tipu GS-10-51-u). Na  
prekidaču postaviti natpisne pločice  "IZBOR RADA CIR.PUMPI 
" i "RUČNO-0-AUTOMATSKI". 
- 2 kom. tropolni bimetal 4-6,3 A 
- 2 kom. kontaktora tipa CN 10, 220V 
- 7 kom. signalne sijalice 
-sav ostali sitan montaţni materijal kom. 1,00   

II UKUPNO RAZVODNI ORMANI     TOTAL II:   

  

III INSTALACIJA OSVETLJENJA I TERMIJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  
  
  

Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta 
provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, prosečne duţine 7 m, 
poloţenog u zidu ispod maltera, PNK regalima i delimično u 
spuštenom plafonu u PVC cevima, sa isporukom i ugradnjom 
razvodnih kutija i odgovarajućeg prekidača kom. 220,00  

  
  

2 Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog 
mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne duţine 
10 m, poloţenog u zidu ispod maltera, PNK regalima i delimično 
u spuštenom plafonu u PVC cevima, sa isporukom i ugradnjom 
razvodnih kutija i monofazne priključnice. kom. 400,00  

 3 Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog 
mesta provodnikom tipa N2XH-J 5x2.5 mm2, prosečne duţine 
15 m, poloţenog u zidu ispod maltera, PNK regalima, sa 
isporukom i ugradnjom trofazne priključnice. kom. 5,00  

 4 Isporuka materijala i izrada instalacije bojlera provodnikom tipa 
N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne duţine 15 m, delimično poloţenog 
u zidu ispod maltera, PNK regalima, a delimično u podu u pvc 
cevima fi 36 mm. U cenu uračunati i KIP prekidač. kom. 8,00  

 III UKUPNO INSTALACIJA OSVETLJENJA I TERMIJE TOTAL III:   

  

IV SVETILJKE I SIJALICE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Isporuka i ugradnja svetiljke PA-15, sa sijalicom 60 W. kom. 5,00   

2 Isporuka i ugradnja svetiljke FSN-VS 2x36, komplet sa 
sijalicama. kom. 5,00   

IV UKUPNO SVETILJKE I SIJALICE     TOTAL IV:   
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V INSTALACIJA PANIČNOG OSVETLJENJA         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Isporuka materijala i izrada instalacije nuţnog svetla 
provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5  mm2, poloţenog u zidu ispod 
maltera, u PNK regalima, prosečne duţine 15 m. kom. 33,00   

2 Isporuka I ugradnja panik svetiljke PPN 8 W, 230V, 50Hz sa 
fluorescentnim sijalicama 8 W, sa piktogramima za označavanje 
puteva evakuacije i vremenom autonomije 3h. kom. 33,00   

V UKUPNO INSTALACIJA PANIČNOG OSVETLJENJA     TOTAL V:   

 

VI IZJEDNAČENJE POTENCIJALA         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Isporuka i postavljanje, glavna sabirnica za izjednačenje 
potencijala "GSIP" (Cu sabirnica 30x5mm), smeštena u kutiji 
sabirnog uzemljenja (KSU), sa vratima, za ugradnju u zid. GSIP 
opremiti potrebnim brojem otvora, mesinganim zavrtnjevima sa 
navrtkama i zvezdastim podloškama. Provodnike za 
izjednačenje potencijala opremiti odgovaraju}im Cu papučicama, 
prema preseku provodnika. Svaki izvod vidno i trajno obeleţiti 
oznakom na koju se metalnu masu odnosi. kom. 1,00   

2 Isporuka i  montaţa provodnika N2XH -Y 1X 16 mm²  za 
uzemljenje svih metalnih masa u objektu, temeljnog uzemljivača,  
telekomunikacionih ormana, mašinskih elemenata, vodovoda i 
dr. sa sabirnicom za izjednačenje potencijala. m' 100,00   

VI UKUPNO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA     TOTAL VI:   

 

VII PNK REGALI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

Isporučiti i montirati kablovske regale izraĎene od pocinkovanog čeličnog lima, za polaganje kablova.  Regali se kroz objekat pri horizontalnoj 
montaţi, polaţu ovešeni o konstrukciju plafona preko nosećih stubova, TPD nosača i (ili) navojnih šipki.  Pri vertikalnoj montaţi polaţu se 
pričvršćeni o zid pričvršćivačima sa sidrenim nosačima. Pozicija obuhvata regale, nosače, elemente za spajanje, ugaone elemente, račve i 
sav ostali potreban montaţni materijal. Oštećena mesta na regalima pri montaţi zaštititi od korozije, a krajeve regala zaštititi plastičnim 
kapama. Posebno voditi regale sa mreţnim napajanjem i posebo sa telekomunikacionim kablovima. 

1 Perforirani nosač kablova-regal, hladno pocinkovani, širine 30 
cm, dubine 6 cm - za unutrašnju montaţu. Nosači za nošenje 
regala postavljaju se na meĎusobnom rastojanju max. 2m i sa 
max. opterećenjem shodno preporuci proizvoĎača regala. Slično 
tipu RKS 630 ''OBBO Betterman''. kompletan nosač kablova, sa 
svim elementima za nošenje, skretanje i povezivanje m' 150,00   

2 Isporuka i ugradnja gips-kartona za oblaganje regala sa donje i 
bočne strane, komplet sa opremom za montaţu, gletovanje i 
farbanje u beloj boji. pauš. 1,00   

VII UKUPNO PNK REGALI     TOTAL VII:   

 

VIII ZAŠTITA INSTALACIJE OD POŢARA  

r.b. 
OPIS jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Isporuka i ugradnja mineralne vune otporne prema poţaru u 
trajanju od 90min,  F90, slične tipu, Wurth 874 110 014, u 
dţakovima od 10kg kom. 1,00   
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2 Isporuka i ugradnja cementa MG III otpornog prema poţaru u 
trajanju od 90min, F90, sličog tipu Wurth 893 307 15, u kantama 
od 10kg kom. 1,00   

3 Isporuka i nanošenje na kablovima premaza otpornog prema 
poţaru u trajanju od 90min, F90, slične tipu, Wurth 893 303 015, 
u kantama od 10kg kom. 1,00   

VIII UKUPNO ZAŠTITA INSTALACIJE OD POŢARA     TOTAL VIII:   

 

IX PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE INSTALACIJE 

r.b. 
OPIS jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Pripremno završni radovi (po potrebi iznošenje nameštaja, 
njegovo vraćanje na prvobitnu poziciju, zaštita nameštaja 
folijama, sa naglaskom na računarsku opremu, čišćenje 
prostorija po obavljenom poslu, prikupljanje i odvoz šuta na 
deponiju udaljenosti do 15km...) pauš. 1,00   

2 Demontaţa postojeće električne instalacije: priklučnica, 
razvodnih ormana, kablova…, sortiranje i predaja investitoru. pauš. 1,00   

3 Krpljenje zidova, dovoĎenje u prvobitno stanje krečenjem. pauš. 1,00   

4 Pregled i ispitivanje električne instalacije i izdavanje atesta o 
ispravnosti. pauš. 1,00   

IX UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE INSTALACIJE  TOTAL IX:   

 

REKAPITULACIJA RADOVA 

I NAPOJNI VODOVI TOTAL I:   

II RAZVODNI ORMANI TOTAL II:   

III INSTALACIJA OSVETLJENJA I TERMIJE TOTAL III:   

IV SVETILJKE I SIJALICE TOTAL IV:   

V INSTALACIJA PANIČNOG OSVETLJENJA TOTAL V: 
 VI IZJEDNAČENJE POTENCIJALA TOTAL VI: 
 VII PNK REGALI TOTAL VII: 
 VIII ZAŠTITA INSTALACIJE OD POŢARA TOTAL VIII: 

 IX PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE 
INSTALACIJE 

TOTAL IX: 

   

NOVI SAD 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
  

 

    Датум:                              Печат:                            Потпис одговорног лица 

                                                                                      понуђача: 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

graĎevinsko zanatskih radova na zgradi Filijale NSZ Novi Sad, Ispostava Bečej 

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Skidanje krovnog pokrivača od duplo falcovanog crepa zajedno 
sa slemenjačama i fazonskim crepom. Skinuti crep na bezbedan 
način i onaj koji je moguće ponovo koristiti sloţiti u dvorištu, a šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju 
do 15km. U dogovoru sa ovlašćenim licem odrediti lokaciju 
transporta skinutog crepa. 
Obračun po m².  U cenu ulaze i slemenjaci. 
Napomena: Krov je u nagibu od 30º. m2 249,52     

2 Demontaţa postojećih krovnih letvi, letve utovariti u kamion i 
odvesti na deponiju koju odredi investitor. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, udaljenosti do 
15km.   
Obračun po m². 
Napomena: Krov je u nagibu od 30º. m2 249,52   

3 Skidanje postojeće ter hartije sa  krovnih ravni. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, 
udaljenosti do 15km. 
Obračun po m². 
Napomena: Krov je u nagibu od 30º. m2 249,52   

4 Skidanje postojeće oštećene i trule daščane podloge sa krovne 
konstrukcije. Daske paţljivo skinuti, utovariti u kamion i odvesti 
na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15km. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.  
Obračun paušalno. pauš. 1,00   

5 Paţljiva demontaţa, isecanje i skidanje trulih rogova venčanica i 
ostale drvene krovne konstrukcije. Skinutu graĎu utovariti u 
kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 
15 km.  
Obračun paušalno  
Cenom su obuhvaćeni i radovi na pomoćnim skelama i 
podupiračima ostataka isečene građe do momenta ugradnje 
nove građe. pauš. 1,00   

6 Demontaţa olučnih horizontala sa nosačima za oluke na krovu 
(orijentaciona visina 6m). Demontirane oluke bezbedno spustiti, 
utovatiri na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 
15 km. 
Obračun po m.  
U cenu uračunati i radnu skelu. 

 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 

55,13   
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7 Demontaţa olučnih vertikala sa nosačima za oluke na zidovima i 
krovu. Demontirane oluke bezbedno spustiti, utovatiri na kamion 
i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. 
Obračun po m.  
U cenu uračunati i radnu skelu. m 26,46    

8 Demontaţa veter lajsni sa zidova i krova. Demontirane lajsne 
bezbedno spustiti, utovatiri na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. 
Obračun po m.  
U cenu uračunati i radnu skelu. m 11,58   

9 Demontaţa iksni (uvala na krovu). Demontirane iksne spustiti, 
utovatiri na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 
15 km. 
Obračun po m.  
U cenu uračunati i radnu skelu. m 12,13   

10 Demontaţa opšiva na spoju zidova i krova. Demontirane lajsne 
bezbedno spustiti, utovatiri na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju udaljenosti do 15 km. 
Obračun po m.  
U cenu uračunati i radnu skelu. m 29,77   

11 Čišćenje krova od rastinja, lišća itd. Sav šut prikupiti spustiti sa 
krova i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. 
Obračun paušalno. pauš. 1,00   

12 Demontaţa inastalacija sa krova, telekomunikacionih priključaka. 
Obračun paušalno. 
Napomena: U cenu uračunati rad na visini, potrebnu skelu i sve 
neophodno za ovu vrstu radova. pauš. 1,00   

13 Demontaţa postojećih oštećenih AMF ploča dimenzija 60x60cm, 
sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju udaljenosti do 15 
km. 
Obračun po komadu. kom 20,00   

14 Demontaţa svetiljki u spuštenom plafonu tipa AMF, ukoliko ima 
potrebe da se iste demontiraju zbog sanacije spuštenog plafona. 
Nakon sanacije spuštenog plafona svetiljke vratiti u prvobitno 
stanje. 
Napomena: Pre početka demontaže isključiti struju i demontirati 
elektrokablove. 
Obračun paušalno. pauš.. 1,00   

15 Demontaţa postojeće zaštitne metalne ograde na ulazu iz 
dvorišta u objekat. Pre početka radova obezbediti prostor na 
ulazu. Demontiranu ogradu predati investitoru. 
Obračun po m.  m 11,30   

I UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL I:   

 

II TESARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Zamena trulih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije rogova, 
venčanica i dr. Od suve četinarske graĎe po uzoru na 
demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim 
potrebnim vezama. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeĎenja.  
Sve mere uzeti na licu mesta. Obračun paušalno. 
U cenu ulazi i montaža podkonstrukcije za nivelisanje padova za 
oluke od kraćih elemenata štafli koje se postavljaju na daščanu 
oplatu. 

  
pauš. 1,00 
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2 Nabavka materijala i postavljanje daščane podloge preko krovne 
konstrukcije na mestima demontirane daske. Daske debljine 
24mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne duţine 
postaviti na dodir i zakovati.  
Obračun paušalno. pauš. 1,00   

3 Nabavka materijala i postavljanje krovne paropropusne-
vodonepropusne folije preko daščane oplate. 
Obračun po m². m² 249,52   

4 Nabavka materijala i letvisanje krova kontra letvama 50/30mm, 
na razmaku od 50cm za formiranje ventilacionog prostora. 
Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, 
optimalne duţine. Letve mestimčno razmaći na nastavcima za 
prolaz vazduha iz jednog polja u drugo sa kosim zasekom 
krajeva. 
Obračun po m². m² 249,52   

5 Nabavka materijala i letvisanje krova letvama 50/30mm, na 
razmaku od 30-35cm (u zavisnosti od tipa crepa) za jednostruko 
pokrivanje tradicional lux crepom 26x41.5cm ili sl. Letvisanje 
izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama,optimalne 
duţine. 
Obračun po m². m² 249,52   

6 Nabavka i jednostruko gusto postavljanje tradicional lux 
crepom 26x41.5cm prve klase  i sl. Crep mora biti ravan, 
neoštećen i kvalitetan.  U prvom i poslednjem redu postaviti po 
dva reda crepa prema tehničkom upustvu proizvoĎača crepa. U 
cenu ulazi i sečenje i uklapanje crepa. Uračunati vertikalni 
transport materijala (prizemni objekat).  
Obračun po m². 
Napomena: Krov je u nagibu od 30º. m² 249,52   

7 Nabavka i montaţa crepa tipa snegobran za tradicional lux,  u 
boji crepa. Postavlja se u dva reda naizmenično. 
Obračun po kom. kom 199,00   

8 Nabavka i  postavljanje fazonskih elemenata tradicional lux za 
pokrivanje slemena i grbina. Slemenjaci se postavljaju u suvo i 
fiksiraju tipskom trakom  širine 250 mm. po upustvu proizvoĎača, 
na način kojim će se omogućiti  ventilacija i izlaz vazduha iz 
ventilacionog prostora ispod pokrivača.  
Obračun po m. m 15,99   

9 Prepravka krovne konstrukcije na delu ulaska u filijalu sa strane 
dvorišta. Prepravka se vrši u cilju izrade oslonaca za novu 
konstruk krova. Prepravka elemenata krovne konstrukcije 
rogova, venčanica i dr. Od suve četinarske graĎe po uzoru na 
demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim 
potrebnim vezama. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeĎenja.  
Obračun paušalno.  
U cenu ulazi i montaža podkonstrukcije za nivelisanje padova za 
oluke od kraćih elemenata štafli koje se postavljaju na daščanu 
oplatu.  pauš. 23,15   

10 Nabavka materijala i postavljanje daščane podloge, preko 
krovne konstrukcije na mestima "tople veze". Daske debljine 
24mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne duţine 
postaviti na dodir, dasku šrafiti direktno u metalnu konstrukciju.  
Obračun po m². 
Napomena: Krov je u nagibu od 10-15º. 
Sve mere uzeti na licu mesta. m² 33,08   

II UKUPNO TESARSKI RADOVI     TOTAL II:   
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III RAZNI  ZIDARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  
  
  

Nabavka i montaţa spuštenog plafona od pravilno perforiranih 
mineralnih ploča tipa ''AMF Thermatex Thermofon'' proizvoĎača 
''AMF'' Nemačka ili drugog proizvoĎača istih karakteristika i istog 
kvaliteta (sistem C),dimenzije ploča su 600x600 mm,debljina 
15mm. Glatke plafonske ploče ravnih ivica,presvučene 
akustičnim voalom u beloj boji,polaţu se u potkonstrukciju širine 
24 mm,obodni profil je stepenasti 25/15/8/15 mm. 
Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL - u 9010. Visina 
spuštanja plafona do 150 cm. Rad sa radne skele. Ugradnja u 
svemu prema uputstvu proizvoĎača.      
Obračun po komadu. 
Prilikom rada koristiti radnu skelu visine h=2,50m. 
Skela mora biti sa atestom. Po montaži skele izvršiti tehnički 
prijem montirane skele i prilikom rada sa skelom u svemu 
postupati prema važećoj zakonskoj regulativi. kom. 20,00  

  
  

2 Nabavka i montaţa spuštenog plafona od GK ploča d=12.5mm 
na podkonstrukciji od CD i UD profila koji se postavljaju na 
visilicama ili distancerima u zavisnosti od visine spustanja 
plafona.  
Preko GK ploča poloţiti sloj mineralne vudne d=20cm, preko 
vune poloţiti PVC foliju sa preklopom od min 20cm. 
Visina spuštanja plafona do 100 cm.       
Rad sa radne skele. 
Ugradnja u svemu prema uputstvu proizvoĎača.      
Obračun sve komplet po m². 
Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine h=2,50m. 
Skela mora biti sa atestom. Po montaži skele izvršiti tehnički 
prijem montirane skele i prilikom rada sa skelom u svemu 
postupati prema važećoj zakonskoj regulativi. m² 29,50   

3 
  

Montaţa postojećih odbojnih dasaka na unutrašnje zidove 
Ispostave. Odbojne daske imaju funkciju zaštite zidova od 
prljanja. Odbojne daske tiplovati direktno na zid na svakih 50cm. 
Obračun po m. m’ 32,52  

  
  

4 Nabavka materijala i izrada podloge za pod od granitne keramike 
- od cementne košuljice 1:3, sa istovremenim ubacivanjem 
vezivnih vlakana, mašinskim putem. 
Obračun po m². m² 16,50  

 III UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI TOTAL III:   

  

IV IZOLATERSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije poda 
prizemlja, koji je pod novom aluminijumskom konstrukcijom,, od 
bitulita i kondora varenog. 
Obračun po m². m² 16,50   

2 Nabavka materijala i izrada termoizolacije na podu niţeg dela 
novopokrivene površine, od stirodura d=5cm, sa postvljanjem 
zaštitne PVC folije preko izolacije. 
Obračun po m². m² 16,50   

IV UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI     TOTAL IV:   
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V KERAMIČARSKI RADOVI  

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih granitn. 
keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje,  po sistemu 
fuga na fugu na sloju adekvatnog lepka za keramiku. Za debljinu 
fuga koristiti plastične krstiće, a fugovanje vršiti fug masom u boji 
po izboru projektanta. Dimenzije pločica 30x30cm, boja pločica 
po naknadnom izboru investitora. 
Pod ovom pozicijom se podrazumeva eventualna popravka 
oštećene keramike prilikom montaže čelične konstrukcije"tople 
veze" i postavljanje pločica na nižem delu novopokrivene 
površine. 
Obračun po m² izraĎenih keramičkih pločica u svemu prema 
propisu za ovu vrstu radova. m² 19,81   

V UKUPNO KERAMIČERSKI RADOVI     TOTAL V:   

 

VI STOLARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Portalska aluminijumska konstrukcija "tople veze" (sa termičkim 
prekidom) plastificirana u boju po izboru investitora. Montaţa 
suvim postupkom na obimnu čeličnu i podnu betonsku 
konstrukciju (preko ankera i metalnih "kotvi").  Koeficijent prolaza 
toplote cele konstrukcije (shodno EE pravilniku), 
maks.1,5w°K/m². Staklena ispuna vrata: termopan od 
niskoemisionogog "pampleks" stakla 2x3+3=6mm, (staklopaket 
ispunjen argonom). Vrata snabdevena (uračunato u poziciju): 
alumin. pragom-profilom za pod, bravom "burence" (sa 5 ključa), 
gumenim odbojnikom polja otmaranja, stoperom (fiksiranje 
jednog krila), standardnim okovom šarkama (min. tri šarke). 
Vrata snabdevena ureĎajem za automatsko zatvaranje i 
poliranim vertikalnim alu.cevastim rukovatima. Po obimu 
(unutrašnja i spoljna strana) predvideti aluminijumsku lajsnu 
(6x6) za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni 
strukturalni kit. Otvaranje vrata klasično, nadsvetlo "ventus"sa 
spuštenom sajlom. Netransparetni delovi na uglovima i 
parapetima od panela (PVC panel-stirodur sa dvostranom PVC 
oblogom i dodtnom oblogom od lima). U cenu uračunati sve 
potrebne odbojnike za portalna vrata, potrebne opšivke na spoju 
portala sa krovom i podom.  
Obračun sve komplet po m². 
Obračun vršiti prema priloženoj skici. 
U cenu uračunati i preradu podignute platforme prema 
novoj konstrukciji m² 42,02 

  
  

  
  

VI UKUPNO STOLARSKI RADOVI     TOTAL VI:   
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VII ČELIČNA KONSTRUKCIJA         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavaka,isporuka materijala,izrada i montaţa čelične 
konstrukcije od kutijastih profila (topla veza na platou) krovne 
konstrukcije kao i elemenata za nošenje krovne konstrukcije, 
plafona, spoljnih portala i spoljnih vrata sa predhodnim 
peskarenjem profila i miniziranjem dva puta u radionici, 
potrebnim varenjem, brušenjem i bojenjem dva puta završnom 
bojom na gradilištu u RAL - u 9002 u svemu prema statičkom 
proračunu i radioničkim detaljima. 
Obračun sve komplet po kg. 
Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=5.5m. kg 882,00     

VII UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA     TOTAL VII:   

  

VIII LIMARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala i pokrivanje krova ravnim plastificiranim 
pocinkovanim limom debljine  0,60 mm sa izradom šavova koji 
obezbeĎuju u potpunosti vodonepropusni pokrivač, šavovi su na 
rastojanju od 50cm. 
Cenom obuhvatiti razna opšivanja limom vezana za krovni pokrivač.  
Obračun sve komplet po m². Sve mere uzeti na licu mesta. 
Površina je data u horiyontalnoj projekciji. 
Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=4.5m. m² 42,02    

2 Nabavka materijala,  izrada i montaţa olučnih cevi, vertikala od 
pocinkovanog lima, debljine 0,60mm. Delovi olučnih cevi moraju 
da ulaze jedan u drugi minimum 50mm. Pocinkovane obujmice 
sa drţačima postaviti na razmaku od 200cm. Cevi izvesti u 
svemu prema postojećim vertikalama. Završetak olučne cevi po 
detalju. 
Obračun po m. Sve mere uzeti na licu mesta. 
Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=4.5m. m 35,28   

3 Nabavka materijala,  izrada i montaţa visećih pulukruţnih oluka 
Ø12cm od pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) do 40cm, 
debljine 0,60mm zajedno sa gornjim porubnim limom RŠ 20 cm. 
Olučne kuke se se pričvršćuju za daščanu oplatu. Ispod oluka 
izvesti okapnicu od porubnog lima RŠ do 25cm.  
Obračun po m  oluka. m 39,14   

4 Nabavka materijala,  izrada i montaţa leţećih oluka od pocinkovanog 
lima, razvijene širine (RŠ) do 66cm, debljine 0,60mm. Oluke spajati 
jednoredno da razmak ne bude veći od 3cm. Oluk prelazi iz ravni krovne 
površine lučnom linijom i završava obodom zadnja strana se podvlači 
pod crep, ivica lima se izdiţe nagore i pričvršćuje za oplatu limenim 
podvezama na rastaojanju od 50cm. Drţači leţećih oluka leţe na 
krovnoj površini preko porubnog lima i pričvršćuju se za daščanu oplatu. 
Drţače raditi od pocinkovanog flaha 25x5mm na razmaku do 75cm. 
Površina ispod oluka opšiva se porubnim limom koji se podvlači ispod 
oluka za oko 20 do 25cm i pričvršćuje za daščanu oplatu limenim 
podvezama. Sa prednje strane porubni lim prelazi preko ivice strehe i 
završava se okapnicom koja se zavrće i fiksira za nosače porubnog 
lima. RŠ porubnog lima je 50cm. Obračun po m. 
Napomena: U cenu ulaze oluk i porubni lim ispod kompletno sa svim 
predradnjama, vezama, nosačima i spojnim sredstvima koji su dati u 
opisu. 
Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=4.5m. m 

 
 
 

16,54   
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5 Nabavka materijala i opšivanje bočnih strana krova veter 
lajsnama od lima, razvijene širine (RŠ) do 60cm, debljine 
0,60mm. Okapnicu prepustiti za 3cm. Opšivanje izvesti po 
postojećim detaljima i uputstvu projektanta. 
Obračun po m. 
Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=4.5m. 

m 11,58   

6 Nabavka materijala i opšivanje krovne uvale, iksne, 
pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) do  100cm, debljine 
0,60mm. Uvalu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod 
lima postaviti sloj "Izolim" trake,  koji ulazi u cenu opšivanja. 
Obračun po m. 
Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=6,0m. m 12,13   

7 Nabavka materijala i izrada opšiva na spoju krova i susednih 
objekata takoĎe uračunati opšiv na krovu "tople veze", 
pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) do 100cm, debljine 
0,60mm. Opšiv izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod 
lima postaviti sloj "Izolim" trake,  koji ulazi u cenu opšivanja. 
Obračun po m. 
Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=6,0m. m 34,73    

VIII UKUPNO LIMARSKI RADOVI     TOTAL VIII:   

 

REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II TESARSKI RADOVI TOTAL II:   

III RAZNI ZIDARSKI RADOVI TOTAL III:   

IV IZOLATERSKI RADOVI TOTAL IV: 
 V KERAMIČARSKI RADOVI TOTAL V:   

VI STOLARSKI RADOVI TOTAL VI:   

VII ČELIČNA KONSTRUKCIJA TOTAL VII:   

VIII LIMARSKI RADOVI TOTAL VIII:   
  

BEČEJ 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

radova na sanaciji i  adaptaciji zgrade Filijale Sremska Mitrovica 

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i 
opreme iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u 
okviru objekta ili na lokaciju koju odredi investitor. 
Obračun po m² površine prostorije. 
U cenu uračunati i vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju.     

prizemlje m2 294,51   

I sprat m2 212,28   

potkrovlje m2 212,28   

2 Demontiranje spoljnih drvenih prozora, vrata i portala,  u 
konstrukciji od drvenih profila i ispunom od stakla.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 
15km.   
Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.     

prizemlje     

dim.180/215cm (prozor) kom 1,00   

dim.125/217cm (prozor) kom 4,00   

dim. 68/195cm (prozor) kom 1,00   

dim. 40/80cm (prozor) kom 1,00   

dim. 97/195cm (prozor) kom 1,00   

dim.195/165cm (prozor) kom 1,00   

dim. 50/150cm (prozor) kom 1,00   

dim.118/135cm (prozor) kom 1,00   

dim.138/135cm (prozor) kom 4,00   

dim. 98/135cm (prozor) kom 1,00   

dim. 223/195cm (prozor) kom 2,00   

dim. 140/195cm (prozor) kom 2,00   

dim. 85/260cm (vrata) kom 2,00   

I sprat     

dim. 152/170m (prozor) kom 2,00   

dim. 155/170cm (prozor) kom 1,00   

dim. 130/170cm (prozor) kom 4,00   

dim. 80/62cm (prozor) kom 1,00   

dim. 60/80cm (prozor) kom 1,00   

dim. 165/160cm (prozor) kom 2,00   

dim. 200/160cm (prozor) kom 1,00   

dim. 205/160cm (prozor) kom 1,00   

dim. 183/150cm (prozor) kom 1,00   

dim. 135/145cm (prozor) kom 4,00   
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3 
 

Obijanje oštećenog i podkoruţenog produţnog maltera do 
zdrave površine opeke sa zidova, čišćenje šuta, utovar u kamion 
i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi investitor 
udaljenosti do 15km.  
Obračun po m² obijene površine sa odvozom. U cenu 
pozicije ulazi i potrebna skela. 
NAPOMENA: U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi 
tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina 
za obračun 15% ukupne površine zidova u objektu.     

prizemlje m2 155,00   

I sprat m2 95,00   

potkrovlje m2 95,00   

4 Obijanje oštećenog i podkoruţenog produţnog maltera do 
zdrave površine opeke sa zidova do visine od 40cm po obimima 
prostorija koje su oštećenje vlagom, čišćenje šuta, utovar u 
kamion i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi 
investitor udaljenosti do 15km. Obijanje se vrši radi nanošenja 
sredstva koje sprečava prodiranje kapilarne vlage. 
Obračun po m² obijene površine sa odvozom. U cenu 
pozicije ulazi i potrebna skela. 
NAPOMENA: U proračun su obuhvaćene sve prostorije u 
prizemlju. m2 146,55   

5 Skidanje krovnog pokrivača od crepa na delu objekta gde se 
nalaze krovne badţe zajedno sa letvama, postojećom ter 
hartijom i daskama. Šut prikupiti, spustiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 
15km. Neoštećeni crep paţljivo demontirati i odloţiti na mesto 
koje odredi investitor. U cenu uračunata i potrebna skela. 
Obračun po m² kose projekcije izvedene pozicije po opisu. m2 215,81   

6 Demontaţa horizontalnog oluka sa nosačima, opšivki krova i 
krovnih badţa. Limariju paţljivo demontirati, spustiti, upakovati, 
utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.   
Obračun po m´ izvedene pozicije po opisu. m' 138,00   

7 Demontaţa inastalacija sa krova - gromobrana, 
telekomunikacionih priključaka i sl.  
Obračun pauš. 
NAPOMENA: U cenu uračunati rad na visini potrebnu skelu i sve 
neophodno za ovu vrstu radova, kao i ponovno vraćanje 
demontirane instalacije. pauš. 1,00   

I UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL I:   

 

II TESARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala i postavljanje daščane podloge preko krovne 
konstrukcije. Daske debljine 24mm od suve, prave i kvalitetne 
jelove daske, optimalne duţine postaviti na dodir i zakovati.  
Obračun po m². 
NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta. m² 215,81   

2 Nabavka materijala i postavljanje krovne paropropusne-
vodonepropusne folije preko daščane oplate. 
Obračun po m². 
NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta.            m² 215,81   
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3 Nabavka materijala i letvisanje krova kontra letvama 50/60mm, 
na razmaku od 50cm za formiranje ventilacionog prostora. 
Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, 
optimalne duţine.  
Obračun po m².  
Letve mestimčno razmaći na nastavcima za prolaz vazduha iz 
jednog polja u drugo sa kosim zasekom krajeva. 
NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta.      m² 215,81   

4 Nabavka materijala i letvisanje krova letvama 30/50mm, na 
razmaku od 30-35cm (u zavisnosti od tipa crepa) za jednostruko 
pokrivanje tradicional lux crepom 26x41.5cm ili sl. Letvisanje 
izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama,optimalne 
duţine. 
Obračun po m². 
NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta. m² 215,81   

5 Pokrivanje krova postojećim crepom i po potrebi novim, po uzoru 
na postojeći, na letvama, uz primenu fazonskih elemenata. Crep 
mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U prvom i poslednjem 
redu postaviti po dva reda crepa prema tehničkom upustvu 
proizvoĎača crepa. U cenu ulazi i sečenje i uklapanje crepa. 
Uračunati vertikalni transport materijala.  
Obračun po m² kose površine krova, po opštem opisu za 
pokrivačke radove. m² 215,81   

6 Nabavka i montaţa tačkastih snegobrana u boji crepa. Postavlja 
se u dva reda naizmenično - cik-cak. 
Obračun po kom. kom. 140,00   

II UKUPNO TESARSKI RADOVI     TOTAL II:   

  

III RAZNI ZIDARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  
  
  

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, giter blokova i delom 
od betona produţnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim 
prskanjem retkim cementnim malterom zajedno sa  vertikalnim i 
horizontalnim transportom.  
Obračun po m² omalterisane površine, zajedno sa 
potrebnom skelom. 
NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa 
kojih je obijen potkoruženi i oštećeni mallter. U postupku 
projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog 
maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 15% ukupne 
površine zidova u objektu.       

prizemlje m² 155,00   

I sprat m² 95,00   

potkrovlje m² 95,00   

2 Izrada hidroizolacije zidova u sistemu tipa Sika-1(0.7kg/m²) ili 
sličnog kvaliteta na delu gde je obijen malter do visine od 40cm.. 
Hidroizolaciju izvesti u tri sloja po tehnologiji i preporuci 
proizvoĎača. U prvi sloj dodati Sika latex (200-400gr/m²) zbog 
athezije izmeĎu materijala i površine.   
Obračun po m² urađene razvijene površine hidroizolacije, u 
svemu  prema opisu i propisima za ovu vrstu radova. m² 146,55   

III UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI TOTAL III:   
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IV STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka izrada, transport i ugradnja prozora u konstrukciji od 
šestokomornih, kvalitetnih, tvrdih PVC profila otpornih na UV 
zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije. Svi prozori 
moraju imati mogućnost prirodnog strujanja vazduha pri potpuno 
zatvorenim krilima, što se obezbeĎuje snabdevanjem svake 
pozicije parom vazdušnih kanala tipa “Regel Air”. Prozori moraju 
biti snabdeveni kvalitetnim okovom i sistemom učvršĎćivanja za 
osnovne PVC profile za dugotrajno korišćenje (najmanje 15000 
uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Moraju imati najmanje tri 
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. 
Zastakljivanje je termopan paketom, hermetički zatvorenim i 
ispunjenim argonom u meĎuprostoru, d=4+16+4mm (unutrašnje 
staklo niskoemisiono). Ugradnju prozora vršiti ankerovanjem na 
max rastojanju od 70cm. Nakon ugradnje izvršiti zaptivanje 
prostora izmeĎu rama i zida odgovarajućim sredstvima za 
zaptivanje i postaviti odgovarajuće pokrivne lajsne. Sa 
unutrašnje strane postaviti PVC klupicu (min 3cm širu od 
podprozornog zida, a bočne strane zatvoriti pokrivnom lajsnom. 
Spoljna okapnica- solbank izraĎena je od čeličnog plastificiranog 
lima debljine 0.6mm, pričvršćena kotvama da onemogući prodor 
vode izmeĎu dna prozora i zida.  
Obračun po komadu ugrađenog prozora.  
U cenu uračunata i potrebna skela za demontažu i montažu, 
i obrada špaletni prozora.     

prizemlje     

dim.180/215cm (3.87m²) kom. 1,00   

dim.125/217cm (2.71m²) kom. 4,00   

dim. 68/195cm (1.33m²) kom. 1,00   

dim. 40/80cm (0.32m²) kom. 1,00   

dim. 97/195cm (1.89m²) kom. 1,00   

dim.195/165cm (3.22m²) kom. 1,00   

dim. 50/150cm (0.75m²) kom. 1,00   

dim.118/135cm (1.59m²) kom. 1,00   

dim.138/135cm (1.86m²) kom. 4,00   

dim. 98/135cm (1.32m²) kom. 1,00   

dim. 223/195cm (4.34m²) kom. 2,00   

dim. 140/195cm (2.73m²) kom. 2,00   

I sprat     

dim. 152/170m (2.58m²) kom. 2,00   

dim. 155/170cm (2.63m²) kom. 1,00   

dim. 130/170cm (2.21m²) kom. 4,00   

dim. 80/62cm (0.50m²) kom. 1,00   

dim. 60/80cm (0.48m²) kom. 1,00   

dim. 165/160cm (2.64m²) kom. 2,00   

dim. 200/160cm (3.20m²) kom. 1,00   

dim. 205/160cm (3.28m²) kom. 1,00   

dim. 183/150cm (2.75m²) kom. 1,00   

dim. 135/145cm (1.95m²) kom. 4,00   
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2 Nabavka (izrada), transport i ugradnja ulaznih vrata  u 
konstrukciji od aluminijumskih profila sa termo prekidom, 
plastificirana u boji po izboru investitora, sa ispunom od ojačanih 
sendvič- aluminijumskih ploča u svemu prema propisima za ovu 
vrstu radova. Vrata su snabdevena stoperima za fiksiranje krila u 
zatvorenom-otvorenom poloţaju, standarnim okovom, ureĎajem 
za zaključavanje. Predvideti lajsnu za opšivanje sa unutrašnje 
strane i strukturalni kit za hermetizaciju sa spoljnje strane-prema 
fasadi.  
Obračun po komadu otvora. 
U cenu uračunata i potrebna skela za demontažu i montažu i 
obrada špaletni.     

dim. 85/260cm (2.21m²) kom. 2,00   

dim. 90/233cm (2.09m²) kom. 1,00   

dim. 105/251cm (2.64m²) kom. 1,00   

3 Nabavka, izrada, transport i ugradnja vrata  u konstrukciji od 
aluminijumskih profila bez termo prekida, eloksirana u boji po 
naknadnom odabiru investitora, sa ispunom od ojačanih sendvič- 
aluminijumskih ploča. Vrata su snabdevena stoperima za 
fiksiranje krila u zatvorenom-otvorenom poloţaju, standarnim 
okovom, ureĎajem za zaključavanje.   
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, 
propisu i standardu za ovakvu vrstu radova. 
 
110/251 (2.76m²) kom. 1,00   

IV UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA     TOTAL IV:   

  

V LIMARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Izrada i montaţa leţećih olučnih horizontala, po uzoru na 
postojeće-demontirane, od čeličnog plastificiranog lima u svetlo 
sivoj boji, d=0.75mm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, 
jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. 
Drţače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 
25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj 
boji na razmaku do 80cm.  
U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban 
materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.   
Obračun po m' oluka po  opisu. m´ 44,00   

2 Nabavka materijala i opšivanje krovne uvale, grbina, nadzidaka, 
krovnih badţa i spoja sa zidovima krovnih badţa pocinkovanim 
limom, razvijene širine (RŠ) do 100cm, debljine 0,60mm. Uvalu 
izvesti pouputstvima za ovu vrstu radova. Ispod lima postaviti 
sloj "Izolim" trake,  koji ulazi u cenu opšivanja.  
Obračun po m. 
NAPOMENA: Prilikom rada koristiti radnu skelu. Sve mere uzeti 
na licu mesta. m´ 70,20   

3 
  

Opšivanje streha krovnih badţa plastificiranim čeličnim  limom 
d=0.55mm. U cenu uračunato postavljanje drvenih štafni za 
šrafljenje lima i opšivanje prema objektu-zidovima badţa.  
Obračun po m² izvedene pozicije po opisu. 
NAPOMENA: Padove izvesti u svemu prema pravilima i  
propisima za ovu vrstu radova. m² 12,00 

  
  

  
  

V UKUPNO LIMARSKI RADOVI     TOTAL V:   
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VI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. 
Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom  u dva 
sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. 
Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po izboru 
investitora. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez 
tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom 
obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu 
vrstu radova.     

*ZIDOVI     

prizemlje m² 1169,44   

I sprat m² 631,62   

potkrovlje m² 631,62   

*PLAFONI     

prizemlje m² 294,51   

I sprat m² 212,28   

potkrovlje m² 212,28   

VI UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     TOTAL VI:   

  

VII RAZNI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Paţljivo rušenje pomoćnog objekta. Preduzeti sve mere za 
bezbednost radnika i susednih objekata.  Sav materijal i šut 
utovariti i odvesti na gradsku deponiju, a prostor očistiti. U cenu 
ulazi i demontaţa elektro i drugih instalacija.  
Obračun po m² bruto površine objekta.  m² 15,30    

2 Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem 
prozora, vrata, keramike i sanitarije .  
Obračun po m² neto površine po opisu.     

prizemlje m² 294,51   

I sprat m² 212,28   

potkrovlje m² 212,28   

VII UKUPNO RAZNI RADOVI     TOTAL VII:   
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REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II TESARSKI RADOVI TOTAL II:   

III RAZNI ZIDARSKI RADOVI TOTAL III:   

IV STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA TOTAL IV:   

V LIMARSKI RADOVI TOTAL V:   

VI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI TOTAL VI:   

VII RAZNI RADOVI TOTAL VII:   
  

SREMSKA 
MITROVICA 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
  

 

Датум:                             Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                  понуђача: 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

graĎevinsko zanatskih radova na adaptaciji prostora Filijale NSZ Kikinda, Ispostava Kanjiža 

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala, 
opreme, šuta i ostalog otpada iz prostorija koje se adaptiraju. 
Nameštaj koji se moţe koristiti deponovati u okviru objekta, dok 
stvari koje su dotrajale i nisu za upotrebu utovariti u kamion i 
odvesti na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. 
Pre iznošenja nameštaja konsultovati ovlašĎeno lice za njegovu 
selekciju. 
Obračun po m² površine prostorije. 
U cenu uračunati i vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju m2 120,79     

2 Skidanje stare sokle od teraco pločica u  hodniku i mokrim 
čvorovima. Sav šut skupiti, utovariti i odvesti na gradsku 
deponiju udaljenosti do 15km. 
Obračun po m. m2 38,45   

3 Skidanje (obijanje) keramičkih pločica sa zidova toaleta, wc-a , 
sa obijanjem maltera. Sav demontirani materijal izvesti kao šut 
na gradsku deponiju udaljenosti do 15km sa utovarom i 
istovarom.  
Obračun po m². m2 10,00   

4 Obijanje sa unutrašnjih zidova sloja glet mase na mestima gde je 
gletovani zid popucao i satruleo. Izvršiti skidanje i pripremu 
podloge od maltera za nanošenje novog sloja glet mase koji je 
obračunat u molersko farbarskim radovima. Sav šut prikupiti i 
odvesti na gradsku deponiju. 
Obračun po m2. 
U cenu uračunati radnu skelu. 
Napomena: zdrave površine ne obijati. m2 37,06   

5 Obijanje sa unutračnjih zidova sloja produţnog maltera na 
mestima gde je malter popucao i satruleo. Izvršiti skidanje i 
pripremu podloge od opeke za nanošenje novog sloja maltera 
koji je obračunat u zidarskim radovima. Šut utovariti i odvesti na 
deponiju udaljenu do 15 km. 
Obračun po m2 skinutog cementnog maltera. 
U cenu uračunati radnu skelu. 
Napomena: zdrave površine ne obijati. m2 18,53   

6 Demontaţa sanitarija u mokrom čvoru. Sanitariju bezbedno 
demontirati i predati investitoru. Na zahtev investitora 
demontirane elemente spakovati i odneti na deponiju udaljenosti 
do 15km. 
Obračun po kom. demontirane sanitarije.     

WC šolja kom. 1,00   

Lavabo kom. 1,00   

Slavina kom. 1,00   
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Bojler 5l kom. 1,00   

Drţač za sapun kom. 1,00   

Dozer za tečni sapun kom. 1,00   

Drţač za wc papir kom. 1,00   

7 Demontaţa podnih obloga od linoleuma. Sav demontirani 
materijal izvesti kao šut na gradsku deponiju udaljenosti do 15km 
sa utovarom i istovarom. Pozicijom obuhvatiti čišćenje i saniranje 
postojeće podloge. 
Obračun po m² demontirane podne obloge. m2 10,73   

8 Demontaţa podnih obloga od parketa. Sav demontirani materijal 
izvesti kao šut na gradsku deponiju udaljenosti do 15km sa 
utovarom i istovarom. Pozicijom obuhvatiti čišćenje i saniranje 
postojeće podloge. 
Obračun po m² demontirane podne obloge. m2 53,91   

9 Demontaţa unutračnje drvene stolarije-vrata u cenu uračunati i 
demontaţu štokova, sa skladištenjem u dvorištu na mesto koje 
odredi investitor. Ukoliko investitor naloţi demontirana vrata 
odvesti na deponiju udaljenosti do 15km. 
Obračun po kom. demontiranih  vrata.     

dim. 70/200 kom. 1,00   

dim. 90/200 kom. 3,00   

dim. 97/200 kom. 3,00   

10 Demontaţa fasadne drvene stolarije-prozora, sa skladištenjem u 
dvorištu na mesto koje odredi investitor. Ukoliko investitor naloţi 
demontirana vrata odvesti na deponiju udaljenosti do 15km. U 
okviru ove pozicije uračunati demontaţu zaštitne rešetke. 
Obračun po kom. demontiranih prozora.     

dim. 236/127 kom. 4,00   

dim. 127/127 kom. 2,00   

dim. 67/77 kom. 1,00   

11 Demontaţa fasadne drvene stolarije-vrata, sa skladištenjem u 
dvorištu na mesto koje odredi investitor. Ukoliko investitor naloţi 
demontirana vrata odvesti na deponiju udaljenosti do 15km. U 
okviru ove pozicije uračunati demontaţu zaštitne rešetke. 
Obračun po kom. demontiranih vrata. 
-vrata :     

dim. Dvokrilnih ulaznih vrata  148/232 kom. 1,00   

dim. Dvokrilnih ulaznih vrata  122/210 kom. 3,00   

dim. 91/210 kom. 3,00   

12 Demontaţa oglasne table na ulazu u filijalu dim. 60/60cm. 
Prilikom demontaţe voditi računa da ne doĎe do oštećenja 
oglasnih tabli, odloţiti ih na sigurnom mestu i nakon završetka 
radova vratiti ih u prvobitno stanje. U cenu uračunati demontaţu i 
montaţu oglasnih tabli. 
Obračun po kom. kom. 2,00   

13 Demontaţa limenog pokrivača nadstrešnice na ulazu u objekat. 
Demontirani lim spakovati i odvesti na gradsku deponiju 
udaljenosti do 15km. U cenu uračunati i radnu skelu. 
Obračun po m². m2 7,00    

14 Demontaţa limenih solbanaka sa prozra filijale. Demontirani lim 
spakovati i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. 
Obračun po m. m 12,65   
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15 Demontaţa olučnih vertikala sa nosačima za oluke na zidovima i 
krovu. Demontirane oluke bezbedno spustiti, skladištiti na 
bezbednom mestu radi njihovog vraćanja na istu poziciju sa 
uklapanjem i neophodnim prepravkama. U cenu uračunati sve 
neophodno za izvoĎenje ove pozicije i radnu skelu. 
Obračun po m.  m 14,80   

16 Demontaţa opšivke krova od lamperije sa potkonstrukcijom za 
nošenje lamperije. Demontiranu lamperiju spakovati i odvesti na 
gradsku deponiju udaljenosti do 15km. U cenu uračunati i radnu 
skelu. 
Obračun po m. m 53,30   

17 Obijanje fasadne opeke na mestima gde je opeka satrulela i 
oštećena. Neupotrebljiv materijal utovariti i odvesti na deponiju 
udaljenu do 15 km. U cenu uračunati radnu skelu. 
Obračun paušalno. pauš. 1,00   

18 Obijanje fasadnog sloja cementnog maltera na mestima gde je 
malter popucao i satruleo. Izvršiti skidanje fasadnog sloja  
maltera i pripremu podloge od opeke za nanošenje novog sloja 
maltera koji je obračunat u zidarskim radovima. Neupotrebljiv 
materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. 
Obračun paušalno. 
U cenu uračunati radnu skelu. pauš. 1,00   

19 Priprema fasade pre lepljenja kamene vune, skidanje trule 
fasadne boje i sloja od kirofe. Nakon skidanja sloja kirofe 
malterisane površine premazati podlogom za fasdu. Šut utovariti 
i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. 
Obračun po m².  
U cenu uračunati radnu skelu. m2 206,00   

20 Demontaţa gromobranske instalacije sa fasade, radi izrade 
izolacionog sloja na fasadi, gromobran se demontira komplet sa 
fazonskim elementima i nosačima. Demontirane elemente 
bezbedno spustiti, skladištiti na bezbednom mestu radi njihovog 
vraćanja na istoj poziciji sa uklapanjem i neophodnim 
prepravkama. 
Obračun m. 
Napomena: U cenu uračunati ponovnu montažu, rad na visini 
potrebnu skelu i sve neophodno za ovu vrstu radova. m 30,00   

I UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL I:   

 

II ZEMLJANI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Priprema terena i ručni iskop zemlje III kategorije uz stazu oko 
objekta. Iskop  se vrši radi nasipanja šljunka zbog proširenja 
trotoara oko objekta. Širina nove staze iznosi b=1.2m + rigole 
(širina rigole 20cm), iskop se vrši u zoni od stare staze do širine 
nove (razlika u širinama nove i stare staz). Iskop se vrši na 
dubini od h=30cm. Višak materijala utovariti i odvesti na 
deponiju. Iskop se obračunava u samoniklom stanju. U cenu 
uračunati krčenje rastinja u zoni nove staze.  
Obračun po m³ iskopanog materijala. 

 
m3 

 
13,82 

  
  

  
  

2 Nabavka, transport i ugradnja  šljunka u sloju od 30cm. UgraĎeni 
materijal isplanirati i pripremiti za betonaţu i montaţu novih 
rigola. Količina je orijentaciona. 
Oračun po m³. m3 13,82   

II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI     TOTAL II:   
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III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  
  
  

Nabavka, transport i betoniranje staze oko objekta betonom MB30, 
debljine d=10cm. Površinu staze izvući ravno tako  da nema neravnina i 
grba. Stazu armirati mreţom Q131. Nova staza se radi preko postojeće, 
potrebno je da staza bude u blagom padu. Betonske radove izvesti pre 
fasaderskih radova kako bi ploča zašla ispod nove fasade. 
Obrčun po m³. Armatura ulazi u cenu radova. m3 7,90  

  
  

2 Nabavka, transport i ugradnja  rigola po obodu nove betonske 
staze oko objekta. Širina rigole je b=20cm. Rigolu postaviti 
propisno sa padom, postaviti ih pre betoniranja staze, betoniraju 
se u sloju betona d=15cm. Ispod sloja betona obavezno se 
nasipa šljunak d=30cm (obuhvaćeno u zem. rad.).   
Obračun po m. m 71,00   

III UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TOTAL III:   

  

IV ZIDARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Malterisanje unutrašnjih i spoljašnih zidova od cigli i betona produţnim 
malterom R=1:2:6 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i 
isprskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj naneti preko podloge i 
narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Perdašiti uz kvašenje i 
glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, 
bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave.  
Obračun po m² omalterisane površine po opisu, zajedno sa 
horizontalnim i vertikalnim transportom materijala i potrebnom 
skelom. m2 156,53   

2 PreziĎivanje i blokovanje rastrešenih delova fasade. Po obijanju maltera 
sa fasade, koje se posebno plaća, pregledati, prezidati ili blokovati 
rastresene delove fasade. Rastresene delove paţljivo izvaditi, podlogu 
očistiti, oprati vodom pod pritiskom i dobro natopiti retkim cementnim 
malterom. Demontiranu opeku očistiti od maltera i ponovo ugraditi sa 
dodatkom opeke starog formata. Zida se u produţnom malteru. 
Obračun paušalno. pauš. 1,00   

IV UKUPNO ZIDARSKI RADOVI     TOTAL IV:   

  

V FASADERSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Nabavka, transport materijala za izradu “Demit” fasade sa 
termoizolacionim slojem od kamene vune debljine d=10cm tipa Knauf 
"FKD-N Thermal" (kamena vuna min. 90kg/m³ kl.A1) ili sl. Na zidove se 
postavljaju ploče kamene vune prethodno premazane na uglovima i 
sredini demit lepkom, a zatim se ploče učvršćuju na pet mesta PVC 
rozetnom sa umetkom. Na učvršćene ploče se zatim nanosi osnovni sloj 
mineralnog maltera koji  se armira PVC mreţicom i na kraju se nanosi 
završni fasadni sloj silikat-silikonskog maltera. Boja fasade po odabiru 
investitora. U cenu uračunati i fasonski elementi  (ugaonici sa 
mreţicama) na prelomima, okvirima prozora, kao i elementima 
okapnicima na erkerima.  
Obračun po m² urađene fasade po opisu sa vertikalnim i 
horizontalnim transportom sa skelom. 
NAPOMENA: otvori površine do 3m² se ne odbijaju i njihove špaletne se 
ne obračunavaju posebno. Kod otvora površine 3-5m² odbija se 
površina preko 3m² i njihove špaletne se ne obračunavaju posebno. 
Ovim proračunom je uzeta u obzir samo spoljna špaletna RŠ=25cm. m² 170,59  
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2 Nabavka, transport materijala za izradu završnog sloja sokle 
fasade od stirudor ploča d=3cm sa premazivanjem od 
mineralnog fasadnog maltera tipa ''Kulir plast'' ili ekvivalentno, 
boje po naknadnom izboru projektanta. Mineralni fasadni malter 
se nanosi na  pripremljenoj podlozi od fasadnog lepka koji se 
nanosi u dva sloja, u prvom sloju fasadnog lepka utopiti fasadnu 
mreţicu. Na osušenu površinu se prvo nanosi podloga a zatim 
završni  sloj mineralnog fasadnog maltera.  
Obračun po m² obrađene površine u svemu prema opisu i 
propisu za ovu vrstu radova. m² 27,00   

3 Nabavka, transport materijala za izradu opšivke krovne 
konstrukcije na spoju sa meĎuspratnom konstrukcijom. Opšivka 
se pravi od PVC lamperije zajedno sa potrebnom 
potkonstrukcijom za nošenje lamperije, nijansu lamperije bira 
ovlašćeno lice.  
Obračun po m obrađene površine u svemu prema opisu i 
propisu za ovu vrstu radova. 
U cenu uračunati radnu skelu. m 53,31   

4 Nabavka I postavljanje sloja staklene mineralne vune tipa  
Unifit 035 ili sl. d=20cm(10+10) sa meĎusobnim  ukrštanjem 
traka vune. Izolacija se postavlja na ploči objekta (medjuspratnoj 
konstrukciji i sluţi kao izolacija ploče), preko vune poloţiti PVC 
foliju sa preklopom od min 20cm..  
Obračun po m². m² 160,50   

5 Nabavka materijala i obrada plafona nadstrešnica na ulazima u 
filijalu, površina se obraĎuje završnim fasadnim slojem silikat-
silikonskim  malterom. 
Obračun po m².  
U cenu uračunati radnu skelu. m 8,00   

V UKUPNO FASADERSKI RADOVI     TOTAL V:   

 

VI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova. Gletovanje 
površina vršiti odgovarajućom glet masom  u dva sloja sa svim 
predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti 
poludisperzivnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom 
izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog 
tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. 
Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu 
vrstu radova. m² 370,60     

2 Bojenje stare stolarije bojom na vodenoj bazi u belom tonu (mat 
nijansa). Drvo prethodno kitovati i prebrusiti finom šmirglom. 
Naročitu paţnju obratiti da ne doĎe do oštećenja ivica i 
profilacije. Bojiti bojom na vodenoj bazi, po sušenju brusiti i 
nadkitovati vodenim kitom. Obračun po m2. m² 6,30   

VI UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     TOTAL VI:   
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VII KERAMIČARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih reljefnih 
granitn. keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje,  po 
sistemu fuga na fugu na sloju adekvatnog lepka za keramiku. Za 
debljinu fuga koristiti plastične krstiće, a fugovanje vršiti fug 
masom u boji po izboru projektanta. Dimenzije pločica 30x30cm, 
boja pločica po izboru investitora. 
Lokacija postavljanja podne keramike je hodnik i kancelarije 
odakle je skinut parket i linuleom. Ukoliko se javi denivelacija 
izmeĎu prostorija prelaz rešiti ALU prelaznom lajsnom. 
Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema 
propisu za ovu vrstu radova. m² 89,51    

2 Nabavka,isporuka materijala i lepljenje sokle visine h=10cm od 
podnih granitnih pločica  veličine 30x30 cm soklu lepiti na lepku 
sa otvorenim fugama od 5 mm i fugovanjem fuga masom za 
fugovanje.  
Boja keramike prema odobrenju investitora. 
Obračun sve komplet po m'. m' 72,80   

3 Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica, I 
klase, domaće proizvodnje,  po sistemu fuga na fugu na sloju 
adekvatnog lepka za keramiku. Za debljinu fuga koristiti plastične 
krstiće, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. 
Dimenzije pločica 33x33cm, boja pločica po izboru investitora. 
Lokacija postavljanja podne keramike je u mokrim čvorovima. 
Ukoliko se javi denivelacija izmeĎu prostorija prelaz rešiti ALU 
prelaznom lajsnom. 
Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema 
propisu za ovu vrstu radova. m² 4,42   

4 Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica do 
visine od h=270cm, I klase, domaće proizvodnje u sanitarnim 
prostorijama, po sistemu fuga na fugu na sloju adekvatnog lepka 
za keramiku. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiće, a 
fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta.  
Dimenzije pločica 33x33 ili 25x50cm,  boja pločica po izboru 
investitora. 
Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema 
propisu za ovu vrstu radova. m² 24,00   

5 Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica I 
klase–neglazirane reljefne “neklizajuće” keramičke pločice- 
popločavanje stepeništa (čelo i gazište) sa odgovarajućim 
ivičnim fazonskim elementom za stepenik i pripadajućom soklom 
h=10cm, boje i veličine po naknadnom izboru projektanta, po 
sistemu fuga na fuga u sloju cementnog maltera 1:3 ili na lepku.  
Obračun po m’ stepenika ukupne širine od pribliţno 50cm 
(visina+širina). m' 8,00   

VII UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI     TOTAL VII:   
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VIII STOLARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Prozor u konstrukciji aluminijum-aluminijum od plastificiranih 
profila sa termičkim prekidom i najmanje tri zaptivne EPDM 
gumene trake po obimu ramova i krila. Obezbediti prinudno 
strujanja  vazduha pri potpuno zatvorenim krilima preko dva 
vazdušna kanala/prozoru tipa “Regel Air” (regulišući mehanizam-
omogućava min. ventilaciju prostorije i sprečava kondenzaciju i 
pojavu vlage u prostoriji).  Prozori su snabdeveni kvalitetnim 
okovom za dugotrajno korišćenje (min.15000 uzastopnih 
otvaranja). Osnovni okov je za "Ventus" otvaranje - sa 
spuštenom sajlom i ručkom do h=1,5m. Klasično otvaranje je 
takoĎe obezbeĎeno, preko standardnog otklopno-zaokretnog 
okova. Zas-takljivanje je paketom: "Clima Guard Solar" ("četiri 
godišnja doba"), hermetički zatvorenim i ispunjenim argonom, 
d=4+16+4mm (spoljno staklo niskoemisiono). Ukupni koeficijent 
prolaza toplote "k", za celu konstrmora biti maks.1,5 w°K/m2 
(shodno prav.EE). Ugradnju vršiti šrafljenjem kroz ram pozicije u 
predhodno postavljeni "slepi čelični štok"(2/3cm)- ankerovan u 
obimnu konstrukciju na maks.70cm.Izvršiti zaptivanje prostora 
izmeĎu rama i zida (strukturalnim kitom/pur-penom) i postaviti po 
unutrašnjem i spoljšnjem obimu pokrivne alu-lajsne (u boji 
osnovnog al.profila). U poziciju uračunato: Sa unutrašnje strane 
prozorska klupa. U poziciju uračunato:(dč3cm ukupne širine 
40cm prepust min.15cm od zida-za radijatore) od lameliranog 
drveta brušenog i lakiranog PU. providnim lakom. Spoljni 
profilisani solbank u boji osnovnog alu-profila (čelični plastificirani 
lim d=0.7mm, širine-prema d zida), pričvršćena kotvama i 
herm.kitom. Alu-okapnica donjeg krila rama prozora. Obračun 
po kom. Sve mere uzeti na licu mesta.       

dim. 236/127 kom. 4,00   

dim. 127/127 kom. 2,00   

dim. 67/77 kom. 1,00   

2 Aluminijumska konstrukcija portala-vrata (sa termičkim 
prekidom) plastificirana  po izboru projektanta. Montaţa 
bušenjem u obimne zidove-konstrukcije.  Staklena ispuna:  
Termopan punjen argonom od dvostrukog  "pampleks" stakla  
3+3=6mm.  
(unutrašnje staklo "niskoemisioni " pampleks. Vrata snabdevena 
(uračunato u poziciju): alumin. pragom-profilom za pod, 
 bravom "burence"(sa 5 ključa) gumenim odbojnikom polja 
otvaranja, stoperom (za fiksiranje krila koje se opciono otvara),  
kvalitetnim okovom šarkama (min. tri šarke). Vrata sa obostranim 
poliranim savijenim aluminijumskim cevastom rukovatom  
(sa spoljne strane). Po obimu (unutrašnja i spoljna strana) 
predvideti aluminijum. lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama  
i hermetizacioni strukturalni kit. 
Obračun po kom. Sve mere uzeti na licu mesta.     

dim. Dvokrilnih ulaznih vrata  148/232 kom. 1,00   

dim. Dvokrilnih ulaznih vrata  122/210 kom. 3,00   

dim. 91/210 kom. 3,00   
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3 Nabavka, transport i ugradnja vrata sa panelom od laminiranog 
drveta, brušena i lakirana PU bezbojnim lakom. Okov i šarke-
standardni. Montaţa suvim  postupkom, čeličnim ankerima, 
ubušenim u postojeći ram, kroz dovratnik pozicije. Štok 
samoštelujući sa istom obradom kao plot vrata. Otvaranje prema 
skici. Obrada preostale špaletne vrata,  kao i za pripadajuće 
zidove.  Patent-brava za zaključavanje spolja (5ključa), unutra 
fiksirani točkić.  Kvaka od poliranog metala. Predvideti gumene 
odbojnike za ograničavanje polja otvaranja, kao i metalnu pločicu 
sa naznakom namene. 
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, 
propisu i standardu za ovakvu vrstu radova.     

dim. 70/200 kom. 1,00   

dim. 90/200 kom. 3,00   

dim. 97/200 kom. 3,00   

VIII UKUPNO STOLARSKI RADOVI     TOTAL VIII:   

 

IX LIMARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala i pokrivanje krova nadstrešnice iznad ulaznih vrata 
ravnim plastificiranim pocinkovanim limom debljine  0,75 mm sa izradom 
šavova koji obezbeĎuju u potpunosti vodonepropusni pokrivač, šavovi 
su na rastojanju od 50cm. 
Cenom obuhvatiti razna opšivanja limom vezana za krovni pokrivač.  
Obračun sve komplet po m². 
Napomena: Prilikom rada koristiti radnu skelu visine do h=4.5 m. 
Sve mere uzeti na licu mesta. m² 8,00    

2 Izrada i montaţa vertikalnih oluka, dim. Ø20cm, od 
plastificiranog pocinkovanog lima, d=0.60mm, r.š. do 50cm. 
Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoredno sa 
maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom  tipa "Sikaflex 
11FC" ili slično. Drţače oluka izraditi od plastificiranog flaha u 
boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop 
nitnama u istoj boji na razmaku do 80cm.  
U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban 
materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.   
Obračun po m' oluka po  opisu. m' 8,00   

3 Izrada i montaţa leţećih olučnih horizontala, dim. Ø20cm, od 
plastificiranog pocinkovanog lima, d=0.60mm. Oluke spajati pop 
nitnama u boji oluka, jednoredno sa maksimalnim razmakom 
3cm i zalepiti silikonom tipa "Sikaflex 11FC" ili slično. Drţače 
oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i 
nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na 
razmaku do 80cm.  
U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban 
materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.     
Obračun po m' oluka po  opisu. 

 
 

m' 

 
 
 

8,00   

4 Nabavka materijala i pokrivanje prozorskih „solbanaka“ 
plastificiranim pocinkovanim limom d=0,60m, razvijene širine 
35cm. 
U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban 
materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.     
Obračun po m' solbanka po  opisu. m 12,65   

IX UKUPNO LIMARSKI RADOVI     TOTAL IX:   
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X RAZNI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka i montaţa nove oglasne table na ulazu u filijalu. 
Predvideti iste dimenzije oglasne table iste kao i stare 
120x120cmx2kom. 
Novu oglasnu tablu izraditi od iverice ili punog drveta sve u 
dogovoru sa nadzornim organom.  
Obračun po kom. kom. 1,00    

2 Bojenje starog elekto ormarića na ulazu u filijalu vodenom 
bojom. Skidanje boje sa prozora hemijskim putem i specijalnim 
fenom za skidanje boje. Postojeće slojeve boje skinuti 
nanošenjem hemijskog rastvarača i skidanjem slojeva boje 
špahtlama i odgovarajućim alatkama. Postupak ponavljati dok se 
ne skinu svi slojevi boje i ne doĎe do zdravog i čistog drveta. Po 
izvršenom skidanju boje drvo prethodno kitovati i prebrusiti finom 
šmirglom. Naročitu paţnju obratiti da ne doĎe do oštećenja ivica 
i profilacije. Boje se spoljna krila i spoljni okvir kutije. Bojiti bojom 
na vodenoj bazi, po sušenju brusiti i nadkitovati vodenim kitom. 
Fino brusiti i bojiti  lakom. Okov pregledati, očistiti i popraviti, 
delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. 
Staro staklo zameniti novim peskarenim staklom. 
Obračun po komadu. 
dim.1,2x1,2cm kom. 1,00   

3 Nabavka i montaţa table  sa rednim brojem objekta na fasadi.  
Obračun po kom. kom. 1,00   

X UKUPNO RAZNI RADOVI     TOTAL X:   

  

XI VODOINSTALTERSKI RADOVI-SANITARIJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka i montaţa WC šolje, „mono blok“ i četke za WC šolju, 
„od metala“ domaće proizvodnje ili odgovarajuće, I klasa. 
Obračun po kom. U cenu uračunati izmenu na postojećim 
instalacijama (reducir) za stare instalacije i nove elemente. kom. 1,00    

2 Nabavka i montaţa lavaboa sa keramičkim postoljem i miks 
baterije stojeće ili zidne domaće proizvodnje ili odgovarajuće, I 
klasa. 
Obračun po kom. U cenu uračunati izmenu na postojećim 
instalacijama (reducir) za stare instalacije i nove elemente. kom. 1,00   

3 Nabavka i montaţa ogledala dimenzije 130cm h 70cm sa 
okvirima i etaţerima, domaće proizvodnje ili odgovarajuće, I 
klasa. 
Obračun po kom. kom. 1,00   

4 Nabavka i montaţa dozatora za sapun, drţača za sapun, drţača 
za wc papir i drţača ubrusa od metala, domaće proizvodnje ili 
odgovarajuće, I klasa. 
Obračun po kom. kom. 1,00   

5 Nabavka metalnih kanti za otpad.  
Obračun po kom. kom. 1,00   

6 Montaţa demontiranog bojlera. 
Obračun po kom. U cenu uračunati izmenu na postojećim 
inatalacijama (reducir) za stare instalacije i nove elemente. kom. 1,00   

XI UKUPNO VODOINSTALTERSKI RADOVI-SANITARIJE     TOTAL XI:   
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REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II ZEMLJANI RADOVI TOTAL II:   

III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TOTAL III:   

IV ZIDARSKI RADOVI TOTAL IV:   

V FASADERSKI RADOVI TOTAL V:   

VI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI TOTAL VI:   

VII KERAMIČARSKI RADOVI TOTAL VII:   

VIII STOLARSKI RADOVI TOTAL VIII:  

IX LIMARSKI RADOVI TOTAL IX:  

X RAZNI RADOVI TOTAL X:  

XI VODOINSTALTERSKI RADOVI-SANITARIJE TOTAL XI:  
  

KANJIŽA 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

graĎevinsko zanatskih radova na adaptaciji prostora Filijale NSZ Kikinda, ispostava Čoka 

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: 
grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  opšte tehničkim uslovima za 
izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije 
uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Demontiranje spoljnih fasadnih drvenih prozora i portala,  u konstrukciji 
od drvenih profila i ispunom od stakla, zajedno sa dovratnicima.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, utovar, odvoz 
i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.   

Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.       

V1 dim.  200/240cm (ulazna vrata) kom. 1,00   

P1 dim.  272/153cm (prozor) kom. 2,00   

2 Demontiranje zaštitnih rešetki prozora od čeličnih kutijastih profila i 
flahova. Rešetke paţljivo demontirati, spustiti, i odloţiti na mesto na 
kome je moguća reparacija rešetki, u okviru objekta. 
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, i ponovna 
montaţa.  
Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.     

V1 dim.  200/240cm kom. 1,00   

P1 dim.  272/153cm kom. 2,00   

I UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL I:   

 

II STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Nabavka, transport i ugradnja prozora u  konstrukciji  od alum. profila 
(boja plastifikacije po izboru investitora), sa termičkim prekidom i 
najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po  obimu ramova i krila. 
Obezbediti prirodno strujanja  vazduha pri potpuno zatvorenim krilima, 
preko dva vazdušna kanala/prozoru tipa “Regel Air” ili sl. (regulišući 
mehanizam za ventilaciju prostorije i sprečavanje kondenzacije vlage u 
prostoriji). Klasično otvaranje obezbediti, preko kvalitetnog odklopno-
zaokretnog okova, sa ručkom za otvaranje  od poliranog metala. 
Zastakljivanje je termopan paketom,  ispunjenog argonom u 
meĎuprostoru, d=4+16+4mm (unutrašnje staklo-obavezno 
niskoemisiono). 
Ukupni koeficijent prolaza toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti 
maksimalno 1,5w°K/m² (shodno prav. EE-odgovarajući atest). 
U sklopu pozicije uračunati: Sa unutrašnje strane postaviti PVC klupicu 
(min 3cm širu od podprozornog zida), a bočne strane zatvoriti 
pokrivnom lajsnom. Spoljnu okapnicu-solbank (uračunatu u cenu 
pozicije) izraditi od čeličnog plastificiranog lima (profilisanog za sol-
bank-sa okapnicom), debljine 0.7mm, širine do 25cm, pričvršćenu 
kotvama i hermetizacijom koja onemogućava prodor vode izmeĎu dna 
prozora i zida. Nakon ugradnje izvršiti zaptivanje prostora izmeĎu rama i 
zida odgovarajućim sredstvima za zaptivanje i postaviti odgovarajuće 
pokrivne lajsne. 
Obračun po komadu opisane pozicije. 
P1 - 272/153cm 
Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta kom. 2,00 
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2 Nabavka, transport i postavljanje ulaznog portala sa vratima u 
konstrukciji od aluminijumskih profila sa termo prekidom, sa 
umetnutim metalnim profilom - prema statičkim tablicama 
proizvoĎača profila. Boja plastifikacije po izboru investitora. 
Portal zastakljen termopan paketom 6+12+6mm  (odnosno po 
preporuci proizvoĎača stakla, zavisno od dimenzija rama). Staklo 
pampleks-konstruktivno staklo. Vrata snabdevena standardnim 
okovom, ureĎajem za zaključavanje i kvakom za otvaranje.  
Predvideti lajsnu za opšivanje sa unutrašnje strane i strukturalni 
kit za hermetizaciju sa spoljnje strane-prema fasadi.  
Obračun po komadu, po opisu u svemu po propisu i 
standardu za ovakvu vrstu radova. 
V1- 200/240cm 
Pre izrade uzeti precizne mere na licu mesta kom. 1,00   

II UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA     TOTAL II:   

  

III BRAVARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  
  
  

Reparacija rešetki prozora i vrata od čeličnih kutijastih profila i 
flahova. Delove koji nedostaju ili su dotrajali izraditi i postaviti po 
uzoru na postojeće. Eventualne varove idealno obrusiti i skinuti 
postojeću farbu. Rešetke zaštititi dva puta temeljnom bojom i dva 
puta bojiti antikorozivnom bojom. 
Obračun po komadu.    

  
  

V1- 200/240cm kom. 1,00   

P1 - 272/153cm kom. 2,00   

III UKUPNO BRAVARSKI RADOVI TOTAL III:   

  

IV RAZNI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Obrada špaletne (ivice oko prozora) posle zamene stare 
stolarije. Obrada se vrši: gips karton pločom, graĎevinskim 
lepkom, alu lajsna, bandaţiranje svih spojeva, gletovanje, 
nalivanje silikona, krecenje, obraĎenog dela zida...IzvoĎenje 
gipsarsko-molerskih radova po principu suve montaţe. 
Obračun po m. m´ 23,40   

2 Završno čišćenje prostora u objektu nakon završenih radova. 
Obračun po m² očišćene površine. m² 46,42   

IV UKUPNO RAZNI RADOVI     TOTAL IV:   

 



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови 

на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 68 од 139 

 

 

REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA TOTAL II:   

III BRAVARSKI RADOVI TOTAL III:   

IV RAZNI RADOVI TOTAL IV:   
  

ČOKA 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

graĎevinsko zanatskih radova na adaptaciji i sanaciji  prostora Filijale NSZ Pančevo 

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke. 
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I  DEMONTIRANJE I RUŠENJE 

r.b. OPIS 
jm količina jed.cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i 
opreme iz prostora koji se adaptira (sanira). Nameštaj 
deponovati u okviru objekta na mesto koje odredi investitor.  
Obračun po m² površine prostorije. 
U cenu uračunati i vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju. 

m² 172,76      prizemlje 

2 Skidanje podne obloge od laminata zajedno sa obimnim 
lajsnama i podlogom. Skinuti pod utovariti i odvesti na deponiju 
koju odredi investitor udaljenosti do 15km. 
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 
15km.   
Obračun po m² izvedene pozicije po opisu. 

m² 53,70 
  

 prizemlje 

3 Obijanje oštećenog i podkoruţenog produţnog maltera do 
zdrave površine opeke sa zidova, čišćenje šuta, utovar u kamion 
i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi investitor 
udaljenosti do 15 km.  
Obračun paušalno U cenu pozicije ulazi i potrebna skela. 

 pauš. 1,00 
  

prizemlje 

4 Obijanje oštećenog maltera sa fasadnih površina. Po obijanju 
maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površine 
fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju udaljenosti do 15 km. 
Obračun paušalno. 

 pauš. 1,00 
  

prizemlje-pasaž (ajnfor) 

5 Čišćenje slojeva stare boje sa ravnih površina fasade. Paţljivo 
očistiti stare slojeve boje sa ravnih delova fasade, za ponovno 
bojenje fasade. Čišćenje izvršiti mehaničkim i hemijskim putem. 
Prilikom čišćenja voditi računa da se ne ošteti podloga.  
Obračun po m² očišćene površine. 

 m² 104,74 
  

prizemlje-pasaž (ajnfor) 

6 Razbijanje pločica, AB ploče i ručni  iskop zemlje u prizemlju 
objekta radi demontaţe kanalizacione cevne mreţe koja je u 
zemlji. 
Obračun po metru duţnom razbijene ploče sa iskopom ispod 
do dolaska do cevi. m' 9,00 
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7 Demontaţa postojeće kanalizacione mreţe od priključka vertikale 
na horizontalni razvod u zemlji, pa nadalje vertikale i horizontalni 
razvod na svakom spratu, radi zamene postojeće novim.  
Obračun po duţnom metru demontirane mreţe 

m' 30,00 
  

Ø110 mm 

Ø50 mm m' 20,00 
  I UKUPNO DEMONTIRANJE I RUŠENJE TOTAL I:   

  

      II ZIDARSKI RADOVI 

r.b. OPIS 
jm količina jed.cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, giter blokova i delom 
od betona produţnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim 
prskanjem retkim cementnim malterom zajedno sa  vertikalnim i 
horizontalnim transportom.  
Obračun paušalno, zajedno sa potrebnom skelom. 

pauš. 1,00     prizemlje 

2 Malterisanje unutrašnje fasade produţnim malterom u dva sloja. 
Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim 
mlekom. Produţni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, „jedinicom“, 
naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim 
peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog 
sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane 
površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. 
Malter kvasiti da ne doĎe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu 
ulazi i pomoćna skela. 
Obračun paušalno 

pauš. 1,00 
  

prizemlje-pasaž (ajnfor) 

II UKUPNO ZIDARSKI RADOVI TOTAL II:   

  

      III RAZNI  ZIDARSKI RADOVI 

r.b. OPIS 
jm količina jed.cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Izrada hidroizolacije zidova u sistemu Sika-1 (0.7kg/m²) ili 
slično,u tri sloja. Hidroizolaciju izvesti u tri sloja po tehnologiji i 
preporuci proizvoĎača. U prvi sloj dodati "Sika latex (200-
400gr/m²)" zbog athezije izmeĎu materijala i površine.   
Obračun po m² uraĎene razvijene površine hidroizolacije, u 
svemu  prema opisu i propisima za ovu vrstu radova. 

m² 585,20     prizemlje 

2 Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem prozora, 
vrata, keramike i sanitarije i pajanjem zidova od prašine po 
potrebi.  
Obračun po m² neto površine po opisu. 

m² 172,76 
  

prizemlje 

3 Izrada hidroizolacije zidova u sistemu Sika-1 (0.7kg/m2). 
Hidroizolaciju izvesti u tri sloja po tehnologiji i preporuci 
proizvoĎača. U prvi sloj dodati Sika latex (200-400gr/m2) zbog 
athezije izmeĎu materijala i površine.   
Obračun po m² uraĎene razvijene površine hidroizolacije, u 
svemu  prema opisu, detaljima projektanta i propisima za ovu 
vrstu radova. 
podrum m² 219,30 

  III UKUPNO RAZNI  ZIDARSKI RADOVI TOTAL III:   
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IV PODOPOLAGAČKI RADOVI 

r.b. OPIS 
jm količina jed.cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i ugradnja laminata u prizemlju u šalter sali  tipa 
"Tarket Smart Pro 832, Suede Sherwood Oak", ili ekvivalentno, I klase 
sa ugradnjom ivične tipske lajsne od medijapana po obodu prostorija u 
svemu po propisu za ovu vrstu radova. Ispod laminata postaviti foliju tipa 
"termosilent" ili ekvivalentno d=5mm, kao elastičnu podlogu za 
prigušivanje vibracija i zaštitu od udarnog zvuka. Obračun po m² 
postavljene podne obloge po opisu. 

m² 53,70     prizemlje 

IV UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI TOTAL IV:   

  
      V MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI 

r.b. OPIS 
jm količina jed.cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. 
Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom  u dva 
sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. 
Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po izboru 
investitora. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez 
tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom 
obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu 
radova. 

m² 58,16     

zidovi 

prizemlje 

plafoni 

m² 151,88 
  

prizemlje 

2 Bojenje fasade akrilnom fasadnom bojom u dva tona. Pre bojenja 
površine fasade preći šmirglom i opajati. Fasakril za prvi premaz 
razrediti sa 10% fasakril razreĎivača i kao podlogu naneti 
četkom. Nakon sušenja naneti drugi i treći premaz Fasakrila, sa 
razmakom za sušenje od najmanje 10-12 sati. Ivice različitih 
tonova izvući precizno. Malterisane površine moraju biti potpuno 
suve pre bojenja, boja po odabiru investitora.  
Obračun po m². 

m² 125,63 
  

prizemlje- pasaž (ajnfor) 

3 Pikovanje stare sokle objekta u prizemlju - (ajnfor) od veštačkog 
kamena sa ponavljanjem postojeće obrade. 
Obračun po m² obraĎene površine u svemu prema opisu i 
propisu za ovu vrstu radova. m² 11,70 

  V UKUPNO MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI TOTAL V:   

  

      VI KANALIZACIONA MREŢA 

r.b. OPIS 
jm količina jed.cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i izrada kanalizacione mreţe od debelo zidnih 
PP cevi sa potrebnim fazonskim komadima, za uličnu ili 
unutrašnju instalaciju u zavisnosti od mesta ugradnje. U cenu 
uračunati i sav potreban spojni materijal, kao i potrebnu skelu za 
ugradnju na visini gde je to potrebno. 
Obračun po m izvedene mreţe.                                                      

m' 30,00     Ø110 mm 

Ø50 mm m' 20,00 
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2 Nabavka, transport i izrada PVC slivnika Ø50 sa inox poklopcem. 
Cenom obuhvatiti i sav potreban spojni materijal. 
Obračun po komadu. kom 6,00 

  3 Nabavka, transport i ugradnja ventilacionih kapa od 
aluminijumskog lima sa ţaluzinama, mreţom i sa opšivom 
prodora kroz krovnu ravan odgovarajućeg prečnika.  
Obračun po komadu komplet ugrađeno.                                                          

kom 1,00 
  

Ø150 mm 

4 Ispitivanje kanalizacione mreţe na propustnost i vododrţivost 
spojeva. 
Obračun po m' ispitane mreţe. m' 50,00 

  5 Nabavka transport i ubacivanje peska u rov za mehaničku zaštitu 
cevi   u ukupnom sloju od 10+D+10cm.  
Obračun po m³ ugrađenog peska. m³ 1,20 

  6 Vraćanje u prvobitno stanje iskopanih otvora, sa betoniranjem 
razbijene ploče i izrade oštećene hidroizolacije.  
Obračun po m duţnom. m' 9,00   

 VI UKUPNO KANALIZACIONA MREŢA TOTAL VI:   

 

 

REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I: 
 

II ZIDARSKI RADOVI TOTAL II: 
 

III RAZNI ZIDARSKI RADOVI TOTAL III: 
 

IV PODOPOLAGAČKI RADOVI TOTAL IV: 
 

V MOLERSKO FARBARSKI RADOVI TOTAL V: 
 

VI KANALIZACIONA MREŢA TOTAL VI: 
 

  

PANČEVO 

UKUPNO (bez PDV-a):  

PDV:  

UKUPNO (sa PDV-om):  
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Образац 4б 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 

ПАРТИЈУ 2. Филијала Пожаревац – OJ Велико Градиште, Филијала 

Пожаревац – OJ Жагубица, Филијала Зајечар – OJ Књажевац 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

graĎevinsko zanatskih radova na zameni fasadne stolarije na zgradi 
Filijale NSZ  Požarevac, ispostava Veliko Gradište 

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Demontiranje spoljnih fasadnih prozora i portala,  u konstrukciji 
od čeličnih profila i ispunom od stakla.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 
15km.   
Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.       

V1 dim.  236/275cm (ulazni portal) kom. 1,00   

P1 dim.  402/215cm (prozor) kom. 2,00   

P2 dim.  301/215cm (prozor) kom. 2,00   

2 Demontiranje zaštitnih rešetki prozora od čeličnih kutijastih 
profila i flahova. Rešetke paţljivo demontirati, spustiti, upakovati, 
utovariti u kamion i odvesti na lokaciju na kojoj je predviĎena 
reparacija rešetki.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor.  
Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.     

V1 dim.  236/275cm kom. 1,00   

P1 dim.  402/215cm kom. 2,00   

P2 dim.  301/215cm kom. 2,00   

I UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL I:   

 

II STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Nabavka, transport i ugradnja prozora u  konstrukciji  od alum. 
profila (boja plastifikacije po izboru investitora), sa termičkim 
prekidom i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po  obimu 
ramova i krila. Obezbediti prirodno strujanja  vazduha pri 
potpuno zatvorenim krilima, preko dva vazdušna kanala/prozoru 
tipa “Regel Air” ili sl. (regulišući mehanizam za ventilaciju 
prostorije i sprečavanje kondenzacije vlage u prostoriji). Za 
"otklopno-ventus" otvaranje, adekvatan okov, spuštena sajla i   
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ručka do visine 1,5m.  Klasično otvaranje obezbediti, preko 
kvalitetnog odklopno-zaokretnog okova, sa ručkom za otvaranje  
od poliranog metala. Zastakljivanje je termopan paketom,  
ispunjenog argonom u meĎuprostoru, d=4+16+4mm (unutrašnje 
staklo-obavezno niskoemisiono). Ukupni koeficijent prolaza 
toplote "k", za celu konstrukciju, mora biti maksimalno 1,5w°K/m² 
(shodno prav. EE-odgovarajući atest). 
U sklopu pozicije uračunati: Sa unutrašnje strane postaviti PVC 
klupicu (min 3cm širu od podprozornog zida), a bočne strane 
zatvoriti pokrivnom lajsnom. Spoljnu okapnicu-solbank 
(uračunatu u cenu pozicije) izraditi od čeličnog plastificiranog 
lima (profilisanog za sol-bank-sa okapnicom), debljine 0.7mm, 
širine do 25cm, pričvršćenu kotvama i hermetizacijom koja 
onemogućava prodor vode izmeĎu dna prozora i zida. Nakon 
ugradnje izvršiti zaptivanje prostora izmeĎu rama i zida 
odgovarajućim sredstvima za zaptivanje i postaviti odgovarajuće 
pokrivne lajsne. 
 
Obračun po komadu opisane pozicije. 

P1 dim.  402/215cm (8,64m²) kom. 2,00   

P2 dim.  301/215cm (6,47m²) kom. 2,00   

2 Nabavka, transport i postavljanje ulaznog portala sa vratima u 
konstrukciji od aluminijumskih profila sa termo prekidom, sa 
umetnutim metalnim profilom - prema statičkim tablicama 
proizvoĎača profila. Boja plastifikacije po izboru investitora. 
Portal zastakljen termopan paketom 6+12+6mm  (odnosno po 
preporuci proizvoĎača stakla, zavisno od dimenzija rama). Staklo 
pampleks-konstruktivno staklo. Vrata snabdevena standardnim 
okovom, ureĎajem za zaključavanje i kvakom za otvaranje.  
Predvideti lajsnu za opšivanje sa unutrašnje strane i strukturalni 
kit za hermetizaciju sa spoljnje strane-prema fasadi.  
Obračun po komadu, po opisu u svemu po propisu i 
standardu za ovakvu vrstu radova.  
 
V1- 236/275 (6,50m²) kom. 1,00   

II UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA     TOTAL II:   

  

III BRAVARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  
  
  

Reparacija rešetki prozora od čeličnih kutijastih profila i flahova. 
Delove koji nedostaju ili su dotrajali izraditi i postaviti po uzoru na 
postojeće. Eventualne varove idealno obrusiti i skinuti postojeću 
farbu. Rešetke zaštititi dva puta temeljnom bojom i dva puta bojiti 
antikorozivnom bojom. 
Obračun po komadu.    

  
  

V1 dim.  236/275cm (6,50m²) kom. 1,00   

P1 dim.  402/215cm (8,64m²) kom. 2,00   

P2 dim.  301/215cm (6,47m²) kom. 2,00   

III UKUPNO BRAVARSKI RADOVI TOTAL III:   
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IV RAZNI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Obrada špaletne (ivice oko prozora) posle zamene stare 
stolarije. Obrada se vrši: gips karton pločom, graĎevinskim 
lepkom, alu lajsna, bandaţiranje svih spojeva, gletovanje, 
nalivanje silikona, krecenje, obraĎenog dela zida...IzvoĎenje 
gipsarsko-molerskih radova po principu suve montaţe. 
Obračun po m. m´ 45,40   

2 Završno čišćenje prostora, trotoara oko objekta, od graĎevinskog 
šuta sa prenosom šuta na deponiju, zajedno sa pranjem prozora.  
Obračun po m² očišćene površine. m² 46,42   

IV UKUPNO RAZNI RADOVI     TOTAL IV:   

 

 

REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA TOTAL II:   

III BRAVARSKI RADOVI TOTAL III:   

IV RAZNI RADOVI TOTAL IV:   
  

VELIKO GRADIŠTE 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
  

    Датум:                              Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                      понуђача: 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

graĎevinsko zanatskih radova na adaptaciji Filijale NSZ  Požarevac, ispostava Žagubica 

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i 
opreme iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u 
okviru objekta.  
Obračun po m² površine prostorije. 
U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju. m² 17,32     

2 Skidanje poda od itisona. Itison skinuti, spakovati, utovariti i 
odvesti na deponiju koju odredi investitor.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.   
Obračun po m²  izvedene pozicije po opisu. m² 17.32   

3 Demontiranje spoljnih fasadnih jednostrukih drvenih prozora i 
unutrašnjih vrata,  u konstrukciji od drvenih profila i ispunom od 
stakla, zajedno sa dovratnicima.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 
15km.   
Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu.     

P1 dim. 112/136cm (prozor) kom. 2,00   

V1 dim. 90/205cm (vrata) kom. 1,00   

4 Obijanje oštećenog i podkoruţenog produţnog maltera do 
zdrave površine opeke sa zidova, čišćenje šuta, utovar u kamion 
i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi investitor 
udaljenosti do 15 km.  
Obračun po m² obijene površine sa odvozom. U cenu 
pozicije ulazi i potrebna skela. 
NAPOMENA: U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi 
tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina 
za obračun 50% ukupne površine zidova u objektu. m² 24,20   

5 Demontaţa postojeće nadgradne fluo svetiljke.  
Obračun po komadu opisane pozicije. kom. 4,00   

I UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL I:   
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II ZIDARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke i giter blokova 
produţnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim prskanjem 
retkim cementnim malterom zajedno sa  vertikalnim i 
horizontalnim transportom.  
Obračun po  m² omalterisane površine, zajedno sa 
potrebnom skelom. 
NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa 
kojih je obijen potkoruženi i oštećeni mallter. U postupku 
projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog 
maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 50% ukupne 
površine zidova u objektu. m² 24,20 

  
  

  
  

II UKUPNO ZIDARSKI RADOVI     TOTAL II:   

  

III STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  
  
  

Nabavka izrada, transport i ugradnja prozora u konstrukciji od 
šestokomornih, kvalitetnih, tvrdih PVC profila otpornih na UV zračenje, 
prskanje, uvijanje i druge deformacije. Svi prozori moraju imati 
mogućnost prirodnog strujanja vazduha pri potpuno zatvorenim krilima, 
što se obezbeĎuje snabdevanjem svake pozicije parom vazdušnih 
kanala tipa “Regel Air”. Prozori moraju biti snabdeveni kvalitetnim 
okovom i sistemom učvršĎćivanja za osnovne PVC profile za dugotrajno 
korišćenje (najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Moraju 
imati najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. 
Zastakljivanje je termopan paketom, hermetički zatvorenim i ispunjenim 
argonom u meĎuprostoru, d=4+16+4mm (unutrašnje staklo 
niskoemisiono). Ugradnju prozora vršiti ankerovanjem na max rastojanju 
od 70cm. Nakon ugradnje izvršiti zaptivanje prostora izmeĎu rama i zida 
odgovarajućim sredstvima za zaptivanje i postaviti odgovarajuće 
pokrivne lajsne. Sa unutrašnje strane postaviti PVC klupicu (min 3cm 
širu od podprozornog zida, a bočne strane zatvoriti pokrivnom lajsnom. 
Spoljna okapnica-solbank izraĎena je od čeličnog plastificiranog lima 
debljine 0.7mm, pričvršćena kotvama da onemogući prodor vode 
izmeĎu dna prozora i zida. Prozor je snabdeven venecijanerima. 
Obračun po komadu ugrađenog prozora po opisu i propisima za 
ovu vrstu radova.  
U cenu uračunata i potrebna skela za demontaţu i montaţu. 
P1 - 112/136 (1.52m²) kom. 2,00  

  
  

2 Nabavka, izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata. Vrata puna, 
duplošperovana, završno bojena bojom za drvo i lakirana, u boji 
hrastovog furnira. Dovratnici od furniranog masiva, sa obostrano 
štelujućim pervajz lajsnama. Patent-brava "burence" sa inox kvakom. 
Montaţa suvim postupkom. Otvaranje prema skici. Predvideti gumene 
odbojnike (krilo-pod) za ograničavanje polja otvaranja.  
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i 
standardu za ovakvu vrstu radova.  
NAPOMENA: pre naručivanja vrata proveriti tačnu visinu istih zbog 
postavljanja laminata i podizanja završne kote poda. 
V1- 90/205 (1.85m²) kom. 1,00   

III UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA TOTAL III:   
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IV PODOPOLAGAČKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i ugradnja laminata tipa "Tarket Smart Pro 
832, Suede Sherwood Oak", ili ekvivalentno, I klase sa 
ugradnjom ivične tipske lajsne od medijapana po obodu 
prostorija u svemu po propisu za ovu vrstu radova. Ispod 
laminata postaviti foliju tipa "termosilent" ili ekvivalentno d=5mm, 
kao elastičnu podlogu za prigušivanje vibracija i zaštitu od 
udarnog zvuka.  
Obračun po m² postavljene podne obloge po opisu. m² 17.32   

IV UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI     TOTAL IV:   

  

V MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. 
Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom  u dva 
sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. 
Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po izboru 
investitora. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez 
tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom 
obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu 
vrstu radova. 

 
 
 
 

 
 

m² 

 
 
 
 

65,65   

V UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     TOTAL V:   

  

VI RASVETA         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Isporuka i ugradnja nadgradne fluo svetiljke sa sjajnim rasterom, 
slična tipu FSN-VS 2x36W, 230V, IP40, sa priborom za montaţu 
i sijalicama. 
Obračun po komadu opisane pozicije. kom. 4,00   

VI UKUPNO RASVETA     TOTAL VI:   

  

VII RAZNI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Rabiciranje zidova rabic pletivom. Rabic pletivo postaviti preko 
zidova sa kojih je obijen malter. U cenu ulazi i pomoćna skela.  
Obračun po m² . 
NAPOMENA: Pozicija se odnosi na postavljanje rabic pletiva na 
površine sa kojih je obijen potkoruženi i oštećeni mallter. U 
postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu 
oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 
50% ukupne površine zidova u objektu. m² 24,20   

2 Završno čišćenje prostora, trotoara oko objekta, od graĎevinskog 
šuta sa prenosom šuta na deponiju, zajedno sa pranjem prozora.  
Obračun po m² očišćene površine. m² 17,32   

VII UKUPNO RAZNI RADOVI     TOTAL VII:   
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     REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II ZIDARSKI RADOVI TOTAL II:   

III STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA TOTAL III:   

IV PODOPOLAGAČKI RADOVI TOTAL IV:   

V MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI TOTAL V:  

VI RASVETA TOTAL VI:  

VII RAZNI RADOVI TOTAL VII:  
  

ŽAGUBICA 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
  

     Датум:                            Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                       понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

graĎevinsko zanatskih radova na zgradi filijale NSZ Zaječar, Ispostava Knjaževac 

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

 

 

    I    ADAPTACIJA PODRUMA 

      

A DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala, 
opreme, šuta i ostalog otpada iz podrumskog prostora koji se 
adaptira. Nameštaj koji se moţe koristiti deponovati u okviru 
objekta, dok stvari koje su dotrajale i nisu za upotrebu utovariti u 
kamion i odvesti na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 
15km. Pre iznošenja nameštaja konsultovati ovlašĎeno lice za 
njegovu selekciju. 
Obračun po m² površine prostorije. 
U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju. m2 14,41    

2 Priprema AB zidova za izradu hidro izolacije, štemanje 
eventualnih neravnina i izbočina, čišćenje zidova od prljavštine i 
masnoće (ukoliko ima potrebe izvršiti brušenje zidova).  
Obračun po m² površine prostorije. m2 63,00   

A UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL A:   

 

B ZIDARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Nabavka materijala I obrada pukotina i oštećenja u AB zidovima, 
lepkom ili cementnim malterom pre izrade hidro izolacije.  
Obračun po m² površine prostorije. 
Površina popravke zidova 30% od ukupne površine zidova. 

  
m² 17,20 

  
  

  
  

2 Nabavka materijala i izrada cementnih estriha-košuljica (lako 
armiranih-šul mreţom) za nivelaciju podova kao osnove za 
završnu podnu oblogu.  
Obračun po m² uradjene košuljice po opisu zajedno sa 
potrebnom mreţom za lako armiranje. m² 16,00   

B UKUPNO ZIDARSKI RADOVI     TOTAL B:   
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C RAZNI ZIDARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  
  
  

Izrada horizontalne hidroizolacije podova u podrumu preko 
košuljice, izolacijom (tipa Sika "Top Seal 107" sa obimnom 
hidroizolacionom trakom za zaptivanje ivica tipa "Tape Seal"  ili 
ekvivalentno).  
Obračun po  m² uradjene hidroizolacije u horizontalnoj 
projekciji, u svemu  prema opisu, detaljima projektanta i 
propisima za ovu vrstu radova. m² 17,00  

  
  

2 Izrada hidroizolacije zidova u sistemu Sika-1 (0.7kg/m2). 
Hidroizolaciju izvesti u tri sloja po tehnologiji i preporuci 
proizvoĎača. U prvi sloj dodati Sika latex (200-400gr/m2) zbog 
athezije izmeĎu materijala i površine.   
Obračun po m² urađene razvijene površine hidroizolacije, u 
svemu  prema opisu, detaljima projektanta i propisima za 
ovu vrstu radova. m² 43,52   

3 
  

Nabavka i montaţa spuštenog plafona od pravilno perforiranih 
mineralnih ploča tipa '' AMF Thermatex Thermofon '' proizvoĎača 
'' AMF '' Nemačka ili drugog proizvoĎača istih karakteristika i 
istog kvaliteta ( sistem C ),dimenzije ploča su  
600x600 mm,debljina 15 mm.      
Glatke plafonske ploče ravnih ivica,presvučene akustičnim 
voalom u beloj boji,polaţu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 
mm,obodni profil je stepenasti 25/15/8/15 mm.  
Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL - u 9010.    
Visina spuštanja plafona do 100 cm.       
Rad sa radne skele. 
Ugradnja u svemu prema uputstvu proizvoĎača.      
Obračun sve komplet po m2. 
Napomena:  
U cenu spuštenog plafona uračunati svetiljke predviđene za 
ovu vrstu plafona dim. 60x60. Broj svetiljki 2 kom. 
Prilikom rada koristiti radnu skelu visine h=2,50m. 
Skela mora biti sa atestom. 
Po montaţi skele izvršiti tehnički prijem montirane skele i 
prilikom rada sa skelom u svemu postupati prema vaţećoj 
zakonskoj regulativi. m² 14,41  

  
  

4 Nabavka i montaţa spuštenog plafona od GK ploča d=12.5mm 
na podkonstrukciji od CD i UD profila koji se postavljaju na 
visilicama ili distancerima u zavisnosti od visine spustanja 
plafona. Visina spuštanja plafona do 100 cm.       
Rad sa radne skele. 
Ugradnja u svemu prema uputstvu proizvoĎača.      
Obračun sve komplet po m2. 
Napomena:  
Prilikom rada koristiti radnu skelu visine h=2,50m. 
Skela mora biti sa atestom. 
Po montaţi skele izvršiti tehnički prijem montirane skele i 
prilikom rada sa skelom u svemu postupati prema vaţećoj 
zakonskoj regulativi. 
Plafon se radi u zoni stepeništa. m² 5,20   

C UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI TOTAL C:   
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D MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova. Gletovanje 
površina vršiti odgovarajućom glet masom  u dva sloja sa svim 
predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti 
poludisperzivnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom 
izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog 
tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. 
Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu 
vrstu radova. m² 63,00   

2 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje plafona u delu iznad 
stepeništa. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet 
masom  u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune 
glatkoće. Bojenje vršiti poludisperzivnim bojama u dva sloja u 
tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju 
biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i 
otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu 
vrstu radova. m² 5,20   

D UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     TOTAL D:   

  

E KERAMIČARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih granitn. keramičkih 
pločica, I klase, domaće proizvodnje,  po sistemu fuga na fugu na sloju 
adekvatnog lepka za keramiku. Za debljinu fuga koristiti plastične 
krstiće, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. 
Dimenzije pločica 30x30cm, boja pločica po naknadnom izboru 
projektanta. 
Izrada hidroizolacije u dva premaza akrilnim sredstvima za hidroizolaciju 
tipa „Dramin“ -  „Izolit polycoat elastic“ i „Izolit fleks aquastop“ sa 
izvoĎenjem holkera visine 20 cm i zaštitom hidroizolacije. Na mestima 
koja se vlaţe, podiţe se izolacija iznad holkela da preĎe oko 40 cm 
iznad mesta vlaţenja (kade, tuš kabine ili slično). 
Lokacija postavljanja podne keramike je podrum. 
Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema 
propisu za ovu vrstu radova. m² 17,00 

  
  

  
  

2 Nabavka,isporuka materijala i lepljenje sokle visine h=10cm od 
podnih granitnih pločica  veličine 30x30 cm soklu lepiti na lepku 
sa otvorenim fugama od 5 mm i fugovanjem fuga masom za 
fugovanje.  
Boja keramike prema odobrenju investitora. 
Obračun sve komplet po m'. m´ 24,60   

3 Nabavka, transport i postavljanje  podnih neglaziranih 
neklizajućih (reljefnih) granitnih keramičkih pločica I klase na 
stepeništu i odmaralištu, domaće proizvodnje, boje i veličine po 
naknadnom izboru projektanta, po sistemu fuga na fuga na sloju 
lepka ili cem. maltera. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiće, 
a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta.  
Obračun po m² stepeništa zajedno sa podestom. m² 5,20   

E UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI     TOTAL E:   
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F STOLARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i ugradnja vrata sa panelom od laminiranog 
drveta, brušena i lakirana PU bezbojnim lakom. Okov i šarke-
standardni. Montaţa suvim  postupkom, čeličnim ankerima, 
ubušenim u postojeći ram, kroz dovratnik pozicije. Štok 
samoštelujući sa istom obradom kao plot vrata. Otvaranje prema 
skici. Obrada preostale špaletne vrata,  kao i za pripadajuće 
zidove.  Patent-brava za zaključavanje spolja (5ključa), unutra 
fiksirani točkić.  Kvaka od poliranog metala. Predvideti gumene 
odbojnike za ograničavanje polja otvaranja, kao i metalnu pločicu 
sa naznakom namene. 
 
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, 
propisu i standardu za ovakvu vrstu radova. kom. 1,00     

F UKUPNO STOLARSKI RADOVI     TOTAL F:   

 

   II    REKONSTRUKCIJA ULAZA 

 

A DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Rušenje platoa ispred ulaznih vrata, radi izrade novog prilaza sa 
kontra padom koji bi sprečio prodor vode u objektu. Plato srušiti 
do denivelacije druge ploče (deo ispred ulaznih vrata) u širini od 
tri metara kao bi mogao da se izvuče što veći pad ka oluku. 
Prilikom rušenja ploče zaštititi ulazna vrata od eventualnih 
oštećenja. Pre rušenja ploče na spojevima gde ne postoji 
dilatacija (prekid rušenja) zaseći po celoj duţini kako bi spoj 
starog i novog betona bio pravilno odraĎen. 
Sav šut utovariti i odvesti na deponiju. 
Obračun po m² platoa. m² 5,00    

2 Rušenje dela keramičkih pločica i podne ploče u širini ulaznih 
vrata i duţini do 1.0m ( razmeriti se tako da se lome cele pločice 
u širini od 2 ili 3 komada). 
Prilikom rušenja ploče zaštititi ulazna vrata i sav inventar od 
eventualnih oštećenja. 
Sav šut utovariti i odvesti na deponiju. 
Obračun po m² . m² 2,00   

3 Demontaţa oglasne table iznad ulaznih vrata dim 50x50cm. 
Obračun po komadu. kom. 1,00   

A UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL A:   

 

B ZEMLJANI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Ručni iskop tanpon sloja ispod podne ploče (plato na ulazu u 
filijalu) kako bi se nova podna ploča uradila u predviĎenom 
nagibu. 
Višak materijala utovariti i odvesti na deponiju.  
Obračun po m³ iskopanog materijala. m² 0,70    

B UKUPNO ZEMLJANI RADOVI     TOTAL B:   
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C BETONSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i ugradnja betona MB30, debljina podne ploče min 
d=10cm u zavisnosti od debljine ptedhodnog sloja koji je uklonjen, ploča 
se armira armaturnom mreţom Q±131. 
Napomena: 
Lokacija radova je ulazni plato u filijali, plato se radi u nagibu od min 
1,5%, nagib počinje od ulaznih vrata (visina ploče se ravnja sa pragom 
vrata) i završava se do stare postojeće ploče upravne sa vratima filijale. 
Nova ploča se završava sa visinskom razlikom od min -3.0cm u odnodu 
na postojeću ploču. Na spoju stare i nove ploče (denivelacija) radi se 
plitka rigola sa oblim krajevima koja ima funkciju da odvodi vodu u 
smeru ka oluku ( potrebno je da ima blagi pad u tom pravcu). TakoĎe 
predvideti blagi nagib ispod olučne vertikale koji bi odvodio vodu od 
ulaznog dela filijale (predvideti rigolu u toj zoni). 
Obračun po m² betoniranog  platoa . m² 5,50    

2 Izrada cementnih estriha-košuljica (lako armiranih-šul mreţom) 
za nivelaciju podova kao osnove za završnu podnu oblogu.  
Napomena: 
Lokacija radova je ulazni deo filijale sa unutrašnje strane objekta. 
Pad polazi od ulaznih vrata ka hodniku filijale (rampa za osobe 
sa invaliditetom), preko košuljice se postavlja podna keramika 
(predvideti mesto za pločice pri izradi košuljice). 
Obračun po m² uradjene košuljice po opisu zajedno sa 
potrebnom mreţom za lako armiranje. 
d=3-5cm  

 
 
 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,00   

C UKUPNO BETONSKI RADOVI     TOTAL C:   

 

D BRAVARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala i izrada nadstrešnice od metalne konstrukcije 
na ulazu u filijalu. 
Konstrukcija nadstrečnjice se tipluje u horizontalnu gredu iznad 
ulaznih vrata filijale. Metalnu konstrukciju nadstrešnjice 
premazati antikorozionim sredstvom, farbati osnovnom i 
završnom bojom po dva puta u RALU po izboru investitora. Na 
nadstrešnjici se postavlja rebrasti lim koji se šrafi samorezajućim 
šrafovima u metalnoj konstrukciji. U cenu uračunati potrebni TR 
lim za pokrivanje nadstrešnjice. 
Obračun po kg. 
1.5X1.2 dimenzije nadstrešnice kg 80,00    

D UKUPNO BRAVARSKI RADOVI     TOTAL D:   

 

E MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Popunjavanje pukotina i oštećenja u zidu (špaletni oko vrata sa 
unutrašnje i spoljne strane ulaznih vrata), lepkom ili cementnim 
malterom.  
Obračun paušalno. pauš. 1,00    
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2 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i špaletni (ram 
oko ulaznih vrata). Pre gletovanja i bojenja zalepiti lepljivu traku 
oko vrat kao bi prelaz izmeĎu stare i nove boje bio pravilno 
obraĎen. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom  
u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune 
glatkoće. Bojenje vršiti poludisperzivnim bojama u dva sloja u 
tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju 
biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i 
otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Ram oko vrata je širine min 20cm. 
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu 
vrstu radova. Računa se razvijena širina špaletne. 
dim. vrata 2.75x1.5 m² 6,00   

E UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     TOTAL E:   

 

F KERAMIČARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i postavljanje podnih neklizajućih granitn. 
keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje u podrumu,  po 
sistemu fuga na fugu na sloju adekvatnog lepka za keramiku. Za 
debljinu fuga koristiti plastične krstiće, a fugovanje vršiti fug 
masom u boji po izboru projektanta.  
Dimenzije pločica, boja pločica po naknadnom izboru investitora. 
Ukoliko je moguĎe izabrati iste pločice kao postojeće. 
Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema 
propisu za ovu vrstu radova. 
Obraditi i bočne strane rampe na bočnim ivicama rampe postaviti 
ALU lajsnu. 
Plošice na ulaznoj rami sa unutrašnje strane. 

 
 

m² 

 
 
 

2,00    

F UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI     TOTAL F:   

 

G LIMARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Prepravka olučne vertikale, produţenje lule oluka u smeru 
suprotnom od ulaznih vrata filijale. Krivinu oluka preusmeriti u 
drugom pravcu i produţiti je što je više moguće. Nastavak oluka 
mora da bude istih dimenzija kao i postojeći. 
Obračun po m prepravljenog oluka. m 4,00    

G UKUPNO LIMARSKI RADOVI     TOTAL G:   
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   III    ZAMENA STARIH ULAZNIH VRATA 

 

A DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Demontaţa starih ulaznih nefunkcionalnih vrata i zaštitne rešetke 
na istim, na bočnom ulazu sa strane parkinga. Dvokrilna vrata i 
zaštitnu rešetku demontirati zatim predati investitoru. U cenu 
radova predvideti sve potrebne predradnje za demontaţu vrata, 
uračunati i upotrebu radne skele ukoliko se zato javi potreba. 
Obračun po kom demontiranih vrata zajedno sa rešetkom. 
dim. vrata 150x275cm kom 1,00    

2 Demontaţa i ponovna montaţa spuštenog plafona tipa 
Armstrong na delu dvokrilnih vrata koja se demontiraju. 
Noseću konstrukciju spuštenog plafona paţljivo demontirati kao i 
mineralne ploče ispune, demontirane elemente paţljivo sloţiti i 
skladištiti na sigurnom mestu radi ponovnog vraćanja u 
prvobitnom stanju. 
U cenu radova uračunati upotrebu pokretne skele kao i sva 
neophodna sredstva za rad na datoj poziciji. 
Ukoliko doĎe do oštećenja AMF plafona prilikom demontaţe 
istog, izvoĎač je duţan da oštećene elemente zameni novim. 
Obračun po m² demontiranog plafona. m² 2,00   

3 Demontaţa i ponovna montaţa svetiljke u plafonu tipa Armstrong 
na delu dvokrilnih vrata koja se demontiraju. 
Demontiranu svetiljku paţljivo skladištiti na sigurnom mestu radi 
ponovnog vraćanja u prvobitnom stanju. 
U cenu radova uračunati upotrebu pokretne skele kao i sva 
neophodna sredstva za rad na datoj poziciji. Instalacije svetiljke 
propisno izolovati i obezbediti. 
Ukoliko doĎe do oštećenja svetiljke prilikom demontaţe iste, 
izvoĎač je duţan da oštećenu svetiljku zameni novom. 
Obračun po kom. kom. 1,00   

A UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL A:   
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B MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala I obrada pukotina i oštećenja u zidu nastalih 
prilikom demontaţe dvokrilnih vrata (špaletna oko vrata sa 
unutrašnje i spoljne strane ulaznih vrata), lepkom ili cementnim 
malterom. 
Obračun po m obrađene špaletne. m 7,00    

2 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i špaletne (ram 
oko ulaznih vrata). Pre gletovanja i bojenja zalepiti lepljivu traku 
oko vrat kao bi prelaz izmeĎu stare i nove boje bio pravilno 
obraĎen. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom  
u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune 
glatkoće. Bojenje vršiti poludisperzivnim bojama u dva sloja u 
tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju 
biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i 
otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Ram oko vrata koji se boji je širine min 20cm. 
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu 
vrstu radova. 
dim. vrata 1.5x2.75 m 7,00   

B UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     TOTAL B:   

 

C STOLARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Aluminijumska konstrukcija portala-vrata (sa termičkim prekidom) 
plastificirana  po izboru projektanta. Montaţa bušenjem u 
obimne zidove-konstrukcije.  Staklena ispuna:  Termopan punjen 
argonom od dvostrukog  "pampleks" stakla  3+3=6mm 
(unutrašnje staklo "niskoemisioni " pampleks. Vrata snabdevena 
(uračunato u poziciju): alumin. pragom-profilom za pod, 
bravom "burence"(sa 5 ključa) gumenim odbojnikom polja otvaranja, 
stoperom (za fiksiranje krila kokje se opciono otvara),  
kvalitetnim okovom šarkama (min. tri šarke). Vrata sa obostranim 
poliranim savijenim aluminijumskim cevastom rukovatom  
(sa spoljne strane). Po obimu (unutrašnja i spoljna strana) predvideti 
aluminijum. lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama  
i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje po skici. Dimenzije vrata uzeti 
na licu mesta. Takodje smer otvaranja krila postaviti u dogovoru sa 
nadzorom. 
Obračun po komadu opisane pozicije. 
dim 150/275 (4,13m²) kom. 1,00    

C UKUPNO STOLARSKI RADOVI     TOTAL C:   
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REKAPITULACIJA RADOVA 

 
I   DEMONTAŢA I RUŠENJE 

  

A DEMONTAŢA I RUŠENJE   

B ZIDARSKI RADOVI   

C RAZNI ZIDARSKI RADOVI   

D MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

E KERAMIČARSKI RADOVI   

F STOLARSKI RADOVI   

TOTAL I:  

 
II   REKONSTRUKCIJA ULAZA 

  

A DEMONTAŢA I RUŠENJE   

B ZEMLJANI RADOVI   

C BETONSKI RADOVI   

D BRAVARSKI RADOVI   

E MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

F KERAMIČARSKI RADOVI   

G LIMARSKI RADOVI   

TOTAL II:  

 
III    ZAMENA STARIH ULAZNIH VRATA 

  

A DEMONTAŢA I RUŠENJE   

B MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

C STOLARSKI RADOVI   

TOTAL III:  
  

KNJAŽEVAC 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
  

      Датум:                           Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                     понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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Образац 4в 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 

ПАРТИЈУ 3. Филијала Прокупље, Филијала Прокупље – OJ Блаце, 

Филијала Врање и Филијала Косовска Митровица 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

graĎevinsko zanatskih radova na adaptaciji zgrade Filijale NSZ Prokuplje 
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i 
opreme iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u 
okviru objekta ili na lokaciju koju odredi investitor. 
Obračun po m² površine prostorije. 
U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju.         

           
  podrum m² 240,24     

  prizemlje 
m² 217,14     

  I sprat 
m² 231,86     

2 Demontiranje podnih i zidnih keramičkih pločica zajedno sa 
podlogom iz sanitarnih prostorija. 
U cenu uračunata demontaţa, čišćenje šuta, vertiklani transport, 
prenos, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor, 
udaljenosti do 15km.   
Obračun po m² izvedene pozicije po opisu.         

  1- PODNE     

 
  

  podrum  m² 11,20 
 

  

  prizemlje  m² 10,70     

  I sprat  m² 11,30 
 

  

  2- ZIDNE         
  podrum  m² 82,00 

 
  

  prizemlje  m² 80,00     

  I sprat  m² 83,30     

3 Demontaţa i rušenje pristupnog platoa, staza i trotoara ispred glavnog 
ulaza u objekat od betona i asfalta zajedno sa podlogom. U cenu 
uračunato rušenje, preneos materijala utovar, odvoz i istovar na lokaciju 
koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Obračun po m².  
NAPOMENA: Tačne dimenzije utvrditi na licu mesta. 

m² 173,50     

4 Demontaţa ivičnjaka od betona. Rušenje ivičnjaka izvesti 
zajedno sa skidanjem podloge. Skinute ivičnjake, očistiti i sloţiti 
na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Šut 
prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na tačno odreĎenu lokaciju. 
Obračun po m. m 32,55     
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5 Demontaţa postojeće vodovdne mreţe od pocinkovanih cevi iz 
zida mokrog čvora radi izrade nove. 
Cenom takoĎe obuhvatiti i montaţu i demontaţu potrebne radne 
skele gde visina ugradnje to zahteva. Demontiranu vodovodnu 
mreţu izneti iz  objekta. 
Obračun po m izvedene mreţe. m 380,00     

6 Demontaţa postojeće kanalizacione mreţe od priključka vertikale 
na horizontalni razvod u zemlji, pa nadalje vertikale i horizontalni 
razvod na svakom spratu, radi zamene postojeće novim.  
Obračun po duţnom metru demontirane mreţe m' 33,00     

I UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL I:   

   

   

 
II ZEMLJANI RADOVI        

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Obeleţavanje objekta za izradu novog platoa ispred ulaza sa 
odvozom materijala na lokaciju koju odredi investitor  udaljenosti 
do 15km.  
Obračun po m².  
NAPOMENA: prilikom proračuna nismo imali uvid u projekat 
Arhitekture, pa su količine uzimane iz projekta elektrike, koji je 
neadekvatan što se priloga tiče. Tačne dimenzije utvrditi na licu 
mesta.  m² 173,50     

2 Priprema terena i ručni iskop zemlje III kategorije platoa ispred 
objekta. Iskop  se vrši radi nasipanja šljunka zbog izrade novog 
platoa i trotoara. Iskop se vrši na dubini od h=45cm. Višak 
materijala utovariti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor 
udaljenosti do 15km. Iskop se obračunava u samoniklom stanju. 
Obračun po m³ iskopanog materijala. 
NAPOMENA: voditi računa da završna kota platoa i trotoara bude u 
rani sa ostatkom platoa i trotoara koji se ne obrađuje.Tačne količini 
utvrditi na licu mesta.  m³ 75,00     

3 Nabavka, transport i ugradnja  šljunka u sloju od 30cm. UgraĎeni 
materijal isplanirati i pripremiti za betonaţu i montaţu novih 
rigola. Količina je orijentaciona. Stvarne mere utvrdiće se na licu 
mesta u dogovoru sa nadzorom i obračunati po ponuĎenoj 
jediničnoj ceni. Oračun po m³. 
NAPOMENA: prilikom proračuna nismo imali uvid u projekat 
Arhitekture, pa su količine uzimane iz projekta elektrike, koji je 
neadekvatan što se priloga tiče. Tačne dimenzije utvrditi na licu 
mesta.  m³ 52,00     

II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI     TOTAL II:   

   

   

 
III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI        

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i betoniranje platoa i trotoara ispred objekta MB30, 
debljine d=15cm. Površinu izvući ravno tako da nema neravnina i grba. 
Potrebno je da plato/trotoar bude u blagom padu. Radove izveti u svemu 
prema pravilima i propisima za ovu vrstu radova. Obrčun po m³.  m³ 26,00     

2 Nabavka, transport i ugradnja sivih livenih betonskih ivičnjaka 
18/24/80 na podlozi od betona MB20, proizvoĎača "Arhibet" ili sl. 
Obračun po m.  m 32,55     
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3 Nabavka, transport i armiranje platoa/trotoara ispred ulaza u 
objekat  mreţom Q139, u svemu prema propisima za ovu vrstu 
radova. Obračun po kg.  kg 800,00     

III UKUPNO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI     TOTAL III:   

 
IV KERAMIČARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica, I klase, 
domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama i ostalim prostorijama po 
projektu,  po sistemu fuga na fugu (zatvorena fuga) na sloju cementnog 
maltera 1:3. 
Izrada hidroizolacije u dva premaza akrilnim sredstvima za hidroizolaciju 
tipa „Dramin“ -  „Izolit polycoat elastic“ i „Izolit fleks aquastop“ sa 
izvoĎenjem holkera visine 20 cm i zaštitom hidroizolacije. Na mestima 
koja se vlaţe, podiţe se izolacija iznad holkela da preĎe oko 40 cm 
iznad mesta vlaţenja (kade, tuš kabine ili slično). 
Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema 
propisu za ovu vrstu radova.         

  podrum  m² 11,20     

  prizemlje  m² 10,70     

  I sprat   m² 11,30     

2 Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica, I klase, 
domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama i ostalim prostorijama po 
projektu,  po sistemu fuga na fugu (zatvorena fuga) na sloju cementnog 
maltera 1:3.  
Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema 
propisu za ovu vrstu radova.         

  podrum  m² 82,00     

  prizemlje  m² 80,00     

  I sprat   m² 83,30     

IV UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI     TOTAL IV:   

   

   

 
V PODOPOLAGAČKI RADOVI        

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Hoblovanje starog parketa. Pre hoblovanja parket je potrebno očistiti od 
svih prljavština i masnoća. Za čišćenje koristiti blagi rastvor nekog 
deterdţenta. Hoblovanje vršiti sa nekoliko različitih granulacija odnosno 
tipova šmirgle, a pre onog završnog, najfinijeg šmirglanja, ako je 
potrebno, fuguje se sa piljevinom pomešanom sa masom za fugovanje 
na mestima gde su stare fuge oštećene. Kada se završi hoblovanje 
finom šmirglom, sledeći korak je poliranje polirkom kako bi se uklonili 
preostali tragovi šmirgle i da bi se parket pripremio za lakiranje, jer lak 
preko neravnog parketa moţe delovati neuredno. Usisavanje 
eventualnih sitnih nečistoća, nakon toga i lakiranje parketa, posle čega 
praktično imate potpuno novi parket u svom domu.         

  Lakiranje parketa lakom po izboru investitora. Parket se lakira sa tri sloja 
laka. Otvorene fuge parketa kitovati smesom fine strugotine i laka. Po 
sušenju preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati prvi put. Posle 24 
časa parket kitovati, preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati drugi put. 
Prilikom lakiranja voditi računa da četka bude natopljena lakom. 
Obračun po m² površine. 
NAPOMENA: prilikom proračuna nismo imali uvid u projekat Arhitekture, 
pa su količine uzimane iz projekta elektrike, koji je neadekvatan što se 
priloga tiče. Tačne dimenzije utvrditi na licu mesta.  
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  podrum m² 240,24     

  prizemlje m² 217,14     

  I sprat  m² 241,86     

2 Nabavka, transport i ugradnja protivkliznih traka š=50mm boja po 
ţelji investitora. Trake postaviti na ulaznom stepeništu i tremu. 
Na tremu od traka duţine 100cm, na meĎusobnom rastojanju od 
20cm, formirati "stazu" od stepeništa do ulaznih vrata. Na 
svakom gazištu postaviti trake u punoj duţini stepenika. Pre 
postavljanja traka potrebno je površine lepo očistiti i osušiti od 
prljavština kako bi se trake što bolje zalepile.  
Trake postavljati u svemu prema uputstvu proizvoĎača. 
Obračun po m. m 25,00     

V UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI     TOTAL V:   

   
    

VI VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŢA        

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Priključak nove vodovdne mreţe na postojeću, cink-ppr. 
Obračun po kom. Izvedenog  priključka. kom 3,00     

2 Nabavka cevi i izrada vodovodne mreţe od PPR  cevi u svemu 
prema projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa.  
U cenu cevne mreţe uračunati sve potrebne fazonske komade, 
pripremno završne radove, prenos materijala, izrada i zatvaranje 
ţljebova ili montiranje na obujmicama, kukama i konzolama, 
probijanje rupa u zidovima, meĎuspratnim konstrukcijama,  
sečenje cevi,  spajanje, davanje pada, izolacija cevi po projektu 
ili zahtevu nadzornog organa, pregled vodova i privremeno 
zatvaranje otvora cevi radi ispitivanja. 
Cenom takoĎe obuhvatiti i montaţu i demontaţu potrebne radne 
skele gde visina ugradnje to zahteva  
Obračun po m izvedene mreţe.         

  Ø 15 m' 30,00     

  Ø 20 m' 50,00     

3 Nabavka i izrada izolacije vodovodnih cevi u ţljebovima zidova 
paronepropusnom profilisanom izolacijom na bazi sintetičkog 
kaučuka debljine 4 mm. Cenom obuhvatiti lepljenje izolacije i 
obradu samolepljivom trakom. 
Obračun po m izolovane mreţe.         

  
Ø 15 m' 30,00 

    

  Ø 20 m' 50,00     

4 Nabavka i montaţa propusnih ventila sa navojnim spojem za 
NP10. 
Obračun po komadu.         

  Ø 15 kom. 21,00     

  Ø 20 kom. 3,00     

5 Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti vodovodne mreţe, pod 
probnim hidrauličkim pritiskom u svemu prema propisima. Probni 
pritisak  ne moţe biti manji od 12 bara. 
Obračun po m ispitane mreţe. m' 80,00     
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6 Izvršiti ispiranje i dezinfekciju vodovodne mreţe u svemu prema 
vaţećim propisima. 
Nakon dezinfekcije pribaviti atest o sanitarnoj  ispravnosti mreţe i 
vode. 
Obračun po m ispranog idezinfikovanog cevovoda. m' 80,00 

  

  

7 Nabavka, transport i izrada kanalizacione mreţe od debelo zidnih 
PP cevi sa potrebnim fazonskim komadima, za uličnu ili 
unutrašnju instalaciju u zavisnosti od mesta ugradnje. U cenu 
uračunati i sav potreban spojni materijal, kao i potrebnu skelu za 
ugradnju na visini gde je to potrebno. 
Obračun po m izvedene mreţe.                                                              

  Ø110 mm m' 18,00     

  Ø 50 mm m' 15,00     

8 Nabavka , transport i izrada PVC slivnika Ø50 sa inox 
poklopcem. Cenom obuhvatiti i sav potreban spojni materijal. 
Obračun po komadu. kom. 6,00     

9 Ispitivanje kanalizacione mreţe na propustnost i vododrţivost 
spojeva. 
Obračun po m ispitane mreţe. m' 33,00     

VI UKUPNO VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŢA     TOTAL VI:   

   
 

   

 
VII RAZNI RADOVI        

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala, radionička priprema, transport i montaţa gelendera 
unutrašnjeg stepeništa h=110cm, od čeličnih zavarenih cevi i brušenih 
flahova i profila u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. 
MeĎusobni razmak vertikalnih rastera ne treba biti veći od 14cm. 
Ograda unutrašnjeg stepeništa je sa drvenim profilisanim lakiranim 
rukohvatima. Konstrukciju pre montaţe očistiti do metalnog sjaja 
čeličnom četkom, zaštititi dva puta temeljnom bojom (minizirati), dva 
puta bojiti antikorozivnom bojom. Obračun po m´ urađene i montirane 
konstrukcije.  
NAPOMENA: prilikom proračuna nismo imali uvid u projekat Arhitekture, 
pa su količine uzimane iz projekta elektrike, koji je neadekvatan što se 
priloga tiče. Tačne dimenzije utvrditi na licu mesta.          

  *gelender unutrašnje stepenište         
  I sprat m' 7,40     

  *rukohvati na unutrašnjem stepeništu (po zidu)         
  podrum m' 12,70     

  prizemlje m' 12,10     

  I sprat m' 2,63     

2 Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem prozora, 
vrata, keramike i sanitarije .  
Obračun po m² neto površine po opisu.     

 
  

  podrum m² 240,24 
 

  

  prizemlje m² 217,14     

  I sprat m² 231,86     

VII UKUPNO RAZNI RADOVI     TOTAL VII:   
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REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II ZEMLJANI RADOVI TOTAL II:   

III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI TOTAL III:   

IV KERAMIČARSKI RADOVI TOTAL IV:   

V PODOPOLAGAČKI RADOVI TOTAL V:   

VI VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŢA TOTAL VI:   

VII RAZNI RADOVI TOTAL VII:   
  

PROKUPLJE 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
      

 

    Датум:                          Печат:                                    Потпис одговорног лица 

                                                                                       понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

graĎevinsko zanatskih radova na adaptaciji prostora Filijale NSZ Prokuplje, Ispostava Blace 
Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i 
opreme iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u 
okviru objekta.  
Obračun po m² površine prostorije. 
U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju. m² 30,50     

2 Skidanje poda od itisona. Itison skinuti, spakovati, utovariti i 
odvesti na deponiju koju odredi investitor.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.   
Obračun po m²  izvedene pozicije po opisu. m² 22,80     

3 Demontiranje spoljnih fasadnih jednostrukih drvenih prozora i 
portala,  u konstrukciji od drvenih profila i ispunom od stakla, 
zajedno sa dovratnicima.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 
15km.   
Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu. 
 

  

      
  V1 dim.  180/215+65cm (vrata) kom. 1,00     

  P1 dim.  178/137cm (prozor) kom. 1,00     

  P2 dim.  60/91cm (prozor) kom. 2,00     

I UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL I:   
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II STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka izrada, transport i ugradnja prozora u konstrukciji od 
šestokomornih, kvalitetnih, tvrdih PVC profila otpornih na UV 
zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije. Svi prozori 
moraju imati mogućnost prirodnog strujanja vazduha pri potpuno 
zatvorenim krilima, što se obezbeĎuje snabdevanjem svake 
pozicije parom vazdušnih kanala tipa “Regel Air”. Prozori moraju 
biti snabdeveni kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja za 
osnovne PVC profile za dugotrajno korišćenje (najmanje 15.000 
uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Moraju imati najmanje tri 
zaptivne EPDM gumene trake po obimu ramova i krila. 

  

      
  Zastakljivanje je termopan paketom, hermetički zatvorenim i 

ispunjenim argonom u meĎuprostoru, d=4+16+4mm (unutrašnje 
staklo niskoemisiono). Ugradnju prozora vršiti ankerovanjem na 
max rastojanju od 60cm. Nakon ugradnje izvršiti zaptivanje 
prostora izmeĎu rama i zida odgovarajućim sredstvima za 
zaptivanje i postaviti odgovarajuće pokrivne lajsne. Sa unutrašnje 
strane postaviti PVC klupicu (min 3cm širu od podprozornog 
zida, a bočne strane zatvoriti pokrivnom lajsnom. 

  

 
    

  Spoljna okapnica-solbank izraĎena je od čeličnog plastificiranog 
lima debljine 0.7mm, pričvršćena kotvama da onemogući prodor 
vode izmeĎu dna prozora i zida. Prozor je snabdeven 
venecijanerima. 

  

 
    

  Obračun po komadu ugrađenog prozora po opisu i 
propisima za ovu vrstu radova.  
U cenu uračunata i potrebna skela za demontaţu i montaţu. 

kom 1,00       P1 - 178/137 (2.44m²) 

  P2 - 60/91 (0.55m²) kom 2,00     

2 Nabavka, transport i postavljanje portala sa vratima u konstrukciji 
od aluminijumskih profila sa termo prekidom, sa umetnutim 
metalnim profilom - prema statičkim tablicama proizvoĎača 
profila. Portal plastificirati u belu boju. Portal zastakljen termopan 
paketom 6+12+6mm  (odnosno po preporuci proizvoĎača stakla, 
zavisno od dimenzija rama). Staklo pampleks- konstruktivno 
staklo. Vrata snabdevena standardnim okovom, ureĎajem za 
zaključavanje i kvakom za otvaranje.  Predvideti lajsnu za 
opšivanje sa unutrašnje strane i strukturalni kit za hermetizaciju 
sa spoljnje strane-prema fasadi.  
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu 
i standardu za ovakvu vrstu radova.  

  

      
  V1- 180/215+65 (5.04m²) kom 1,00     

II UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA     TOTAL II:   
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III PODOPOLAGAČKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i ugradnja laminata tipa "Tarket Smart Pro 
832, Suede Sherwood Oak", ili ekvivalentno, I klase sa 
ugradnjom ivične tipske lajsne od medijapana po obodu 
prostorija u svemu po propisu za ovu vrstu radova. Ispod 
laminata postaviti foliju tipa "termosilent" ili ekvivalentno d=5mm, 
kao elastičnu podlogu za prigušivanje vibracija i zaštitu od 
udarnog zvuka.  
Obračun po m² postavljene podne obloge po opisu. 
NAPOMENA: nakon postavljanja laminata proveriti da li je 
potrebno vrata na prostorijama u kojima se laminat postavlja 
skratiti zbog podizanja poda.   m² 22,80     

III UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI     TOTAL III:   

           

IV MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. 
Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom  u dva 
sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. 
Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po izboru 
investitora. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez 
tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom 
obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu 
vrstu radova. m² 149,50     

IV UKUPNO MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI     TOTAL IV:   

           

V RAZNI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Završno čišćenje prostora, trotoara oko objekta, od graĎevinskog 
šuta sa prenosom šuta na deponiju, zajedno sa pranjem prozora.  
Obračun po m² očišćene površine. 
 m² 30,50     

V UKUPNO RAZNI RADOVI     TOTAL V:   
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REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA TOTAL II:   

III PODOPOLAGAČKI RADOVI TOTAL III:   

IV MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI TOTAL IV:   

V RAZNI RADOVI TOTAL V:   
  

BLACE 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
  

   Датум:                             Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                     понуђача: 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

graĎevinsko zanatskih i elektro radova na adaptaciji prostorija za CIPS Filijale NSZ Vranje,  

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE         

r.b. OPIS jm količina jed. cena UKUPNO 

1 Rasčišćavanje prostora koji se adaptira. Iznošenje postojećeg 
nameštaja, kancelarijskog materijala, opreme i šuta iz prostora 
koje se adaptira. Sav nepotreban materijal utovariti i odvesti na 
lokaciju koju odredi investitor udeljenosti do 15km.  
Obračun po m² površine prostorije. 
U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju. m² 107,30     

2 Skidanje vinil (linoleuma) poda, vinil skinuti, spakovati, utovariti i 
odvesti na deponiju koju odredi investitor.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor 
udaljenosti do 15km.   
Obračun po m²  izvedene pozicije po opisu. m² 107,30   

3 Demontiranje drvenih vrata u konstrukciji od drvenih profila sa i 
bez nadsvetla sa ispunom od običnog stakla.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar nalokaciju koju odredi investitor, 
udaljenosti do 15km.   
Obračun po komadu izvedene pozicije po opisu. kom. 2,00   

4 Demontaţa pregradnog, omalterisanog zida u hodniku, d=10cm.   
U cenu uračunata demontaţa, prikupljanje šuta, vertiklani 
transport, prenos, utovar, odvoz i istovar nalokaciju koju odredi 
investitor, udaljenosti do 15km.   
Obračun po m³ izvedene pozicije po opisu. m² 2,04   

5 Probijanje otvora u zidanom zidu, dz=20cm, čišćenje šuta, 
utovar u kamion i odvoz porušenog materijala na gradsku 
deponiju udaljenosti do 15km. Paţljivo rušiti delove zida da se ne 
rastrese zidna masa.  
Obračun po m² probijenog zida po šemi rušenja zidova. m² 2,20   

6 Obijanje oštećenog i podkoruţenog produţnog maltera do 
zdrave površine opeke sa zidova, čišćenje šuta, utovar u kamion 
i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi investitor 
udaljenosti do 15 km.  
Obračun po  m² obijene površine sa odvozom. U cenu 
pozicije ulazi i potrebna skela. 
NAPOMENA: U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi 
tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina 
za obračun 20% ukupne površine zidova u objektu. m² 72,21   

I UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL I:   

 
 



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови 

на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 100 од 139 

 

II ZIDARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke produţnim malterom 
1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim prskanjem retkim cementnim 
malterom zajedno sa  vertikalnim i horizontalnim transportom.  
Obračun po m² omalterisane površine, zajedno sa 
potrebnom skelom. 
NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa 
kojih je obijen potkoruţeni i oštećeni mallter. U postupku 
projektovanja nije bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog 
maltera, pa je pretpostavljena količina za obračun 20% ukupne 
površine zidova u objektu. m² 72,21 

  
  

  
  

2 Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem 
prozora, vrata, keramike i sanitarije i pajanjem zidova od prašine 
po potrebi nakon svih radova.  
Obračun po m² neto površine po opisu. m² 107,30   

II UKUPNO ZIDARSKI RADOVI     TOTAL II:   

  

III STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 
  
  
  

Nabavka, izrada, transport i ugradnja vetrobranskog letećeg 
portala sa vratima u konstrukciji od aluminijumskog profila bez 
termo prekida, sa umetnutim metalnim profilom-prema statičkim 
tablicama proizvoĎača profila. Portal plastificiran u belu boju.  
Portal zastakljen termopan paketom 6+12+6mm (odnosno po 
preporuci proizvoĎača stakla, zavisno od dimenzija rama). Staklo 
pampleks - konstruktivno staklo. Specijalni okov, ureĎaj za 
automatsko zatvaranje oba krila sa preklopom koji omogućava tj. 
zadrţava krila u otvorenom poloţaju. Donji delovi portla su sa 
ispunom od ojačanih sendvič-aluminijumskih ploča.  
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i 
standardu za ovakvu vrstu radova. kom. 1,00  

  
  

2 Aluminijumska konstrukcija vrata (bez termičkog prekida) 
plastificirana u belu boju. Montaţa suvim postupkom u obimnu 
konstrukciju zidova. Ispuna vrata: PVC panel od stirodura sa 
dvostranom PVC oblogom  i finalnom oblogom  od alum. lima 
iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Vrata snabdevena 
(uračunato u poziciju): alumin. pragom-profilom za pod, bravom 
"burence" (sa 5 ključa), gumenim odbojnikom polja otvaranja, 
standardnim okovom, šarkama (min.tri šarke), ureĎajem za 
automatsko zatvaranje i poliranim savijenim alu.-cevastom 
rukovatom. Po obimu (unutrašnja/spoljna strana) predvideti 
aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama 
metalna tablica sa oznakom namene i hermetizacioni s 
trukturalni kit. Otvaranje po skici. 
Obračun po komadu opisane pozicije. 
dim 100/200 (2.00m²) kom. 3,00  

 3 Nabavka, transport i ugradnja PVC parapetnih prozorskih 
dasaka u beloj boji, 3cm šire od parapeta. Postavljanje izvesti u 
svemu prema propisima i detaljima proizvoĎača.  
Obračun po m', po opisu u svemu prema šemi, propisu i 
standardu za ovakvu vrstu radova. m' 15,50  

 III UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA TOTAL III:   
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IV PODOPOLAGAČKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza. Nakon sušenja 
nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa  u nanosu 
do 3mm. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, 
čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal (nabavka i 
transport) obezbeĎuje izvoĎač radova. Sav nastali otpad odneti 
na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15km. 
Obračun radova po m2 izravnate površine. m² 107,30   

2 Lepljenje formatizera PVC lajsne u podnoţju zida (ugao sa 
podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge. Lepljenje vršiti 
neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj, 
čistoj i suvo pripremljenoj podlozi. Tip i dimenzije formatizera 
prema detalju glavnog arhitektonskog projekta. Sav materijal 
obezbeĎuje izvoĎač radova. Sav nastali otpad odneti na 
deponiju.  
Obračun radova po m´. m' 84,36   

3 Nabavka i transport materijala i polaganje homogene vinilne 
podne obloge, debljine 2 mm, klase habanja P (po EN 600 i 660) 
,sa PUR zaštitom, otpornost na vatru  Bfl S1 (po EN 13501-1), 
teţine do 2800g/m2, klase 34-43, otporan na klizanje R9, rolne 
dimenzije 2X23m,  da ne podrţava razvoj buĎi i gljivica, a na 
prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu košuljicu (max. 
vlaţnost 2%) . Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje 
na pod disperzivnim, ekološkim lepkom  - sa varenjem spojeva 
elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj 
dovesti u idealnu ravan sa podom. Sve podove izvesti sa 
zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa 
zidom u visini od 10 cm. Kvalitet i vrsta obloge u klasi 
proizvoĎača "TARKETT - Optima" ili slično. 
Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju. 
Obračun po m² izvedene površine poda sa obračunatim 
holkerima (razvijena površina). m² 107,30   

IV UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI     TOTAL IV:   

 

V MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. 
Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom  u dva 
sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. 
Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom 
izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog 
tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. 
Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu 
vrstu radova.  
 
zidovi m² 310,00   

plafoni m² 108,00   
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2 Bojenje zidne sokle hodnika i kancelarija, perivom "masnom"  
lateks bojom sa prethodnom pripremom površina (premazi 
impregnacije i podloge) zbog mehaničke otpornosti, čišćenja i 
dezinfekcije.Poziciju izvesti u svemu prema uputstvu 
proizvoĎača. Ton po naknadnom izboru projektanta. 
Obračun po m² obojene površine po opisu. m² 45,00   

3 Obrada špaletne (ivice oko prozora sa unutrašnje strane) posle 
zamene stare stolarije. Obrada se vrši: gips karton pločom, 
graĎevinskim lepkom, alu lajsna, bandaţiranje svih spojeva, 
gletovanje, postavljanjem stiropora ili nalivanje silikona (videti na 
licu mesta koja je debljina u pitanju nakon zamene stolarije), 
krecenje, obraĎenog dela zida. IzvoĎenje gipsarsko-molerskih 
radova po principu suve graĎe. 
Obračun po m´. m' 85,50   

V UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     TOTAL V:   

 

VI RAZNI RADOVI         

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Predmerom su predviĎeni i nepredviĎeni radovi u vrednosti od 
10% od ukupne cene radova. U dogovoru sa nadzorom, 
Investitorom i izvoĎačem pozicije koje nisu obuhvaćene 
predmerom obračunati kroz nepredviĎene radove ili druge 
radove za koje se ukaţe potreba prilikom izvoĎenja.  
Radove odobrava nadzorni organ u dogovoru sa Investitorom. pauš. 0,10   

VI UKUPNO RAZNI RADOVI     TOTAL VI:   

 

VII ELEKTROENERGETSKI RADOVI         

Opšte napomene:  Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim  atestima i sertifikatima  i 
montaţu isporučenog i potrebnog materijala. TakoĎe podrazumeva povezivanje kablova na oba kraja (instalacije i ureĎaja), sa potrebnim 
merenjima, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvoĎenja radova kao i 
otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom roku. Pozicija u predmeru podrazumeva dnevno uklanjanje otpada i šuta koji se pojavi 
prilikom izvoĎenja radova i odnošenje-odvoţenje na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi pretstavnik investitora udaljeno do 10km. Sitan 
instalacioni materijal podrazumeva ugradne razvodne  uzidne plastične kutije (takoĎe i za "Knauf"), potrebne OG razvodne kutije, luster 
kleme, izolir traku, kablovske obujmice, gips  materijal za fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnjeve, podloške, tiiplove i drugo. 

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Izrada, isporuka i ugradnja razvodne table sa sledećom 
opremom 
-1 kom. Grebenasti prekidač 4G 40 10U 
-3 kom. automatskog osigurača MC32/16A 
-4 kom. automatskog osigurača MC32/16A 
-sav ostali sitan montaţni materijal kom. 1,00   

2 Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta 
provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, prosečne duţine 8 m, 
poloţenog u zidu ispod maltera i delimično, sa isporukom i 
ugradnjom razvodnih kutija i odgovaraju}eg prekidača, krpljenje 
zidova i dovoĎenje u prvobitno stanje. kom. 17,00   

3 Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog 
mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne duţine 
10 m, poloţenog u zidu ispod maltera i delimično u spuštenom 
plafonu u PVC cevima, sa isporukom i ugradnjom razvodnih 
kutija i monofazne priključnice, krpljenje zidova i dovoĎenje u 
prvobitno stanje. kom. 16,00   
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4 Isporuka i polaganje FTP instalacionog kabla delimično 
poloţenog  ispod maltera,  Cat.6a FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23 
sa omotačem bez halogenih elemenata (LS0H), PIMF, prosečne 
duţine 30 m, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i RJ45 
priključnice, krpljenje zidova i dovoĎenje u prvobitno stanje. kom. 2,00   

5 Isporuka i ugradnja nadgradne plafonske svetiljke PL250 sa 
štedljivom sijalicom 10 W kom. 4,00   

6 Isporuka i ugradnja nadgradne svetiljke FSN-VS 2x36W, 230V, 
IP20, elektronski predspojni pribor, sa priborom za montaţu i 
sijalicama kom. 8,00   

7 Isporuka I ugradnja panik svetiljke PPN 8 W, 230V, 50Hz sa 
fluorescentnim sijalicama 8 W, sa piktogramima za označavanje 
puteva evakuacije i vremenom autonomije 3h. kom. 2,00   

8 Demontaţa postojeće električne instalacije, sortiranje i predaja 
investitoru. kom. 1,00   

9 Isporuka materijala i izrada napojnog kabla provodnikom tipa 
N2XH-J 5x6 mm2, poloţenog u zidu ispod maltera, krpljenje 
zidova i dovoĎenje u prvobitno stanje. m' 30,00   

10 Pregled i ispitivanje električne instalacije i izdavanje atesta o 
ispravnosti. kom. 1,00   

11 Štemovanje plafona i zidova, polaganje postojećeg kabla za 
dojavu poţara, krpljenje zida i dovoĎenje u prvobitno stanje. m' 40,00   

12 Testiranje komunikacionih, signalnih i instalacija dojave poţara i 
izdavanje atesta o ispravnosti. kom. 1,00   

VII UKUPNO ELEKTROENERGETSKI RADOVI     TOTAL VII:   

 

REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II ZIDARSKI RADOVI  TOTAL II:   

III STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA TOTAL III:   

IV PODOPOLAGAČKI RADOVI TOTAL IV:   

V MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI TOTAL V: 
 VI RAZNI RADOVI TOTAL VI: 
 VII ELEKTROENERGETSKI RADOVI TOTAL VII: 
   

VRANJE 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
  

 

    Датум:                              Печат:                            Потпис одговорног лица 

                                                                                      понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
graĎevinsko zanatskih radova na sanaciji i  adaptaciji zgrade Filijale NSZ Kosovska Mitrovica 

Investitor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Ul.Kralja Milutina br.8 , Beograd 
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu,  vaţećim tehničkim propisima,  
opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa vaţećim 
normativima i pravilima struke.  
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvoĎač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 
NAPOMENA: ZBOG NEUSAGLAŠENOSTI PROJEKTA SA IZVEDENIM STANJEM SVE MERE I KOLIČINE UTVRDITI NA LICU MESTA.  

I DEMONTAŢA I RUŠENJE 

    r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i 
opreme iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u 
okviru objekta ili na lokaciju koju odredi investitor. 
Obračun po m² površine prostorije. U cenu uračunati vraćanje 
nameštaja na prvobitnu poziciju.     

 
  

  prizemlje m² 134,56 
 

  

  I sprat m² 134,56 
 

  

2 Demontiranje podnih i zidnih keramičkih pločica zajedno sa 
podlogom iz sanitarnih prostorija. 
U cenu uračunata demontaţa, čišćenje šuta, vertiklani transport, 
prenos, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi investitor, 
udaljenosti do 15km.   
Obračun po m² izvedene pozicije po opisu.     

 
  

  1- PODNE     
 

  
  prizemlje  m² 7,50 

 
  

  I sprat   m² 7,50 
 

  

  2- ZIDNE     
 

  
  prizemlje  m² 54,43 

 
  

  I sprat   m² 54,43 
 

  

3 Obijanje oštećenog i podkoruţenog produţnog maltera do zdrave 
površine opeke sa zidova koje su oštećene vlagom, čišćenje 
šuta, utovar u kamion i odvoz porušenog materijala na lokaciju 
koju odredi investitor udaljenosti do 15km. Obračun po m² 
obijene površine sa odvozom. U cenu pozicije ulazi i potrebna 
skela. 
NAPOMENA: U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi 
tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za 
obračun 10% ukupne površine zidova u objektu.         

  prizemlje  m² 38,50     

  I sprat   m² 38,50     

4 Obijanje oštećenog maltera sa fasadnih površina. Po obijanju 
maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površine 
fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. 
Obračun po m² obijenog maltera. 
NAPOMENA: U postupku projektovanja nije bilo moguće utvrditi 
tačnu količinu oštećenog maltera, pa je pretpostavljena količina za 
obračun 10% ukupne površine fasade pomoćnog objekta.  m² 20,62     
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5 Demontaţa olučnih vertikala, opšivki prozora i drugih elemenata. 
Limariju paţljivo demontirati, spustiti, upakovati, utovariti u 
kamion i odvesti na gradsku deponiju.  
U cenu uračunata demontaţa, vertiklani transport, prenos, 
utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.   
Obračun po m´ izvedene pozicije po opisu.  m' 137,00     

6 Demontaţa gromobranske instalacije sa fasade, radi saniranja 
fasada, gromobran se demontira komplet sa fazonskim 
elementima i nosačima. Demontirane elemente bezbedno 
spustiti, skladištiti na bezbednom mestu radi njihovog vraćanja 
na istoj poziciji sa uklapanjem i neophodnim prepravkama. U 
cenu poz. uračunati ponovnu montaţu gromobranske trake. 
Obračun po m. 
NAPOMENA: U cenu uračunati rad na visini potrebnu skelu i sve 
neophodno za ovu vrstu radova. m 61,50     

7 Skidanje klima ureĎaja, obaveštajnih tabli, jarbola i  ostalih 
instalacija koje smetaju prilikom izvoĎenja radova na sanaciji 
fasade. Sve skinute elemente očistiti i odloţiti na mesto koje 
odredi investito i nakon završetka radova na fasadi ponovo ih 
montirati.  pauš.  1,00     

8 Demontiranje sanitarnih elemenata, umivaonika sa sifonom i 
baterijom, kao i wc šolja iz sanitarnih prostorija (predviĎenih 
projektom), prenos, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju odredi 
investitor udaljenosti do 15km.  
Obračun po  komadu demontiranog elementa po opisu.         

   umivaonik kom 4,00     

   wc šolje kom 4,00     

9 Demontiranje starog korektora jačine od 30kw za standardno 
napajanje električnom nergijom.  
Obračun po  komadu demontiranog elementa po opisu. kom 1,00     

I   UKUPNO DEMONTAŢA I RUŠENJE     TOTAL I:    

   

   

 
II KERAMIČARSKI RADOVI 

   
 

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica, I 
klase, domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama i ostalim 
prostorijama po projektu,  po sistemu fuga na fugu (zatvorena 
fuga) na sloju cementnog maltera 1:3. 
Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema 
propisu za ovu vrstu radova. 

        
  prizemlje  m² 7,50     

  I sprat  m² 7,50     

2 Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica, I 
klase, domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama i ostalim 
prostorijama po projektu,  po sistemu fuga na fugu (zatvorena 
fuga) na sloju cementnog maltera 1:3.  
Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema 
propisu za ovu vrstu radova. 

    
 

  
  prizemlje  m² 54,43 

 
  

  I sprat  m² 54,43     

II  UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI     TOTAL II:    
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III ZIDARSKI RADOVI 

   
 

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke malterom 1:2:6 u dva 
sloja, sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom 
zajedno sa  vertikalnim i horizontalnim transportom.  
Obračun po m² omalterisane površine, zajedno sa 
potrebnom skelom. 
NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa kojih je 
obijen potkoruženi i oštećeni mallter. U postupku projektovanja nije 
bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je 
pretpostavljena količina za obračun 10% ukupne površine zidova u 
objektu.  
         

  prizemlje  m² 38,50     

  I sprat  m² 38,50     

2 Malterisanje fasade produţnim malterom u dva sloja. Površine 
fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim 
mlekom. Produţni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, 
„jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj 
spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih 
materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i 
glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti 
ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da 
ne doĎe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i 
pomoćna skela.  
Obračun po m² omalterisane površine po opisu. 
NAPOMENA: Pozicija se odnosi na malterisanje površina sa kojih je 
obijen potkoruženi i oštećeni mallter. U postupku projektovanja nije 
bilo moguće utvrditi tačnu količinu oštećenog maltera, pa je 
pretpostavljena količina za obračun 10% ukupne površine fasade 
pomoćnog objekta.  m² 41,24     

III  UKUPNO ZIDARSKI RADOVI     TOTAL III:    

            
IV MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI 

   
  

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. 
Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom  u dva 
sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. 
Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom 
izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog 
tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. 
Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu 
vrstu radova. 

    
 

  

  ZIDOVI     
 

  
  prizemlje m² 437,14 

 
  

  I sprat m² 437,14 
 

  

  PLAFONI     
 

  
  prizemlje m² 162,87 

 
  

  I sprat m² 162,87     
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2 Bojenje malterisane fasade akrilnom fasadnom bojom u tonu po 
izboru investitora. Pre bojenja površine fasade preći šmirglom i 
opajati. Fasakril za prvi premaz razrediti sa 10% fasakril 
razreĎivača i kao podlogu naneti četkom. Nakon sušenja naneti 
drugi i treći premaz Fasakrila, sa razmakom za sušenje od 
najmanje 10-12 sati. Ivice različitih tonova izvući precizno. 
Malterisane površine moraju biti potpuno suve pre bojenja. Pre 
početka bojenja u saradnji sa projektantom uraditi probne uzorke.  
Obračun po m². m² 412,50     

IV  UKUPNO MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI     TOTAL IV:    

            

V SANITARIJE 
   

 

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Nabavka i montaţa keramičkog konzolnog umivaonika, serije 
Ines, dimenzija 58x46 cm, "Keramika" Mladenovac ili slično, sa 
stojećom baterijom. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim 
tiplovima i mesinganim šrafovima preko podmetača od gume. 
Postaviti stojeću jednoručnu bateriju za toplu i hladnu vodu. 
Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonom prečnika 
5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Umivaonik i opremu naručiti po 
izboru projektanta.  
Obračun po komadu umivaonika.         

  prizemlje m² 2,00     

  I sprat m² 2,00     

2 Nabavka i montaţa keramičke WC šolje tipa simplon, model Ines, 
"Keramika" Mladenovac. Spoj WC šolje sa kanalizacionom 
mreţom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude 
dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti 
mesinganim šrafovima. Postaviti vodokotlić po izboru projektanta. 
Sa vodovodnom mreţom povezati preko hromiranog ventila i 
kvalitetnog creva, a sa šoljom pomoću cevi i gumene manţetne. 
Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju i 
opremu naručiti po izboru projektanta.  
Obračun po komadu šolje, komplet.        

  prizemlje m² 2,00    

  I sprat m² 2,00    

V  UKUPNO SANITARIJE     TOTAL V:   

   
   

 

VI RAZNI RADOVI 
   

  

r.b. OPIS 
jm količina jed. cena 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

1 Izrada i montaţa vertikalnih oluka, dim. 10/10cm, od čeličnog 
plastificiranog lima u boji fasade, d=0.75mm, dim.10/12cm, r.š. 
do 50cm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoredno sa 
maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. Drţače oluka 
izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa 
prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na razmaku do 
80cm.  
U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban 
materijal i spojna sredstva za izvoĎenje opisane pozicije.   
Obračun po m' oluka po  opisu.  m' 102,00     
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2 Nabavka materijala i pokrivanje prozorskih „solbanaka“ 
plastificiranim pocinkovanim limom d=0,55mm, razvijene širine 
35cm. 
U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban 
materijal i spojna sredstva za izvoĎenje opisane pozicije.     
Obračun po m' . 

m 

35,00     

3 Nabavka, transport i ugradnja stabilizatora, odnosno korektor 
jačine 30kw, za korekciju i ispravljanje napona u slučaju slabog ili 
jakog napona u elektirčnoj mreţi, za zaštitu elektirčnih aparata 
koji su priključeni na njega.  
Obračun po komadu.  kom 1,00     

4 Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem prozora, 
vrata, keramike i sanitarije .  
Obračun po m² neto površine po opisu.         

  prizemlje m² 134,56     

  I sprat m² 134,56     

VI  UKUPNO RAZNI RADOVI     TOTAL VI:   

 

REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II KERAMIČARSKI RADOVI TOTAL II:   

III ZIDARSKI RADOVI TOTAL III:   

IV MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI TOTAL IV:   

V SANITARIJE TOTAL V:   

VI RAZNI RADOVI TOTAL VI:   
  

KOSOVSKA 
MITROVICA 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

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 



 
Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда 

и објаката 

 

Страница 112 од 139 

 

      * цене исказати у динарима 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - НАСТАВАК 

П
а
р

т
и

ја
 

Објекат 

Укупна понуђена 

цена радова без 

ПДВ-а (подаци се 

преузимају из обрасца 

Техничке спецификације 

предмета јавне набавке – 

Образац 4а, 4б и 4в) 

Посебно исказан 

укупни ПДВ 

Укупна понуђена 

цена радова са ПДВ-

ом  

Услови плаћања - начин 

плаћања (авансно (и у ком 

проценту) / одложено) и рок 

плаћања од момента 

достављања профактуре / 

фактуре (тј. привремене и 

окончане ситуације) 

П
а
р

т
и

ја
 1

. 

1.1 Филијала Суботица, Ул. 

Јована Микића бр.12, Суботица 

 
 

  

1.2 Филијала Нови Сад, Ул. 

Алберта Томе бр.2, Нови Сад 

 
 

  

1.3 Филијала Нови Сад - 

Испостава Бечеј, Ул. Браће Тан 

бр.9, Бечеј  

 

 

  

1.4 Филијала Сремска 

Митровица, Ул. Светог 

Димитрија бр.31, Сремска 

Митровица 

 

 

  

1.5 Филијала Кикинда – 

Испостава Кањижа, Ул. 

Позоришна бр.6, Кањижа 

 

 

  

1.6 Филијала Кикинда – 

Испостава Чока, Ул. Маршала 

Тита бр.21, Чока 

 

 

  

1.7 Филијала Панчево – Ул. 

Војводе Радомира Путника 

бр.20, Панчево 

 

 

  

УКУПНО ПАРТИЈА 1. 
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П
а
р

т
и

ја
 2

. 

2.1 Филијала Пожаревац – 

Испостава Велико Градиште, Ул. 

Кнеза Лазара бр.37, Велико 

Градиште  

 

 

  

2.2 Филијала Пожаревац – 

Испостава Жагубица, Ул. 

Партизанска бб, Пожаревац 

 

 

  

2.3 Филијала Зајечар – 

Испостава Књажевац, Ул. 

Милоша Обилића бр.2, 

Књажевац 

 

 

  

УКУПНО ПАРТИЈА 2. 
 

 
  

П
а
р

т
и

ја
 3

. 

3.1 Филијала Прокупље, Ул. 

Цара Лазара бр.49, Прокупље 

 
 

  

3.2 Филијала Прокупље – 

Испостава Блаце, Ул. Радоша 

Јовановића Сеље бр.3, Блаце 

 

 

  

3.3 Филијала Врање, Ул. Тодора 

Шпанца бр.1, Врање 

 
 

  

3.4 Филијала Косовска 

Митровица, Ул. Џона Кенедија 

бб, Косовска Митровица 

 

 

  

УКУПНО ПАРТИЈА 3. 
 

 
  

У цене су укључени сви трошкови који могу настати у вези са извођењем предметних радова. 
 

У последњој колони 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. 
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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): ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Рок важења понуде (мин. 90 дана од отварања понуда): __________________________________________________________________________ 

 

Напомена: Приликом извођења предметних радова, обавезно је поштовање техничких стандарда приступачности за особе са 

инвалидитетом, односно техничко решење мора бити приступачно за све кориснике 

 

 

       Датум:                                                      М.П.                              Потпис одговорног лица  

                                                                                                                  понуђача: 

 

_________________                                                                               _________________________ 

 



 
Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда 

и објаката 

 

Страница 115 од 139 

 

Образац 6 

OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

                                      * цене исказати у динарима 

Објекат 

Укупна 

понуђена 

цена радова 

без 

ПДВ-а  

Посебно 

исказан 

укупни 

ПДВ 

Укупна 

понуђена цена 

радова са ПДВ-

ом  

Учешће трошкова у укупној цени (у % од цене из колоне I) 

Т
р

о
ш

к
о

в
и

 

о
сн

о
в
н

и
х

 

ср
ед

ст
ав

а
 

Т
р

о
ш

к
о

в
и

 

л
и

ч
н

и
х

 

д
и

о
х

о
д

ак
а 

за
п

о
сл

ен
и

х
 

Т
р

о
ш

к
о

в
и

 

м
ат

ер
и

ја
л
а
 

Р
еж

и
јс

к
и

 

тр
о

ш
к
о

в
и

 

О
ст

ал
и

 

тр
о

ш
к
о

в
и

 

I II III IV V VI VII VIII 

П
а
р

т
и

ја
 1

. 

1.1 Филијала Суботица, Ул. 

Јована Микића бр.12, 

Суботица 
   

  

 

  

1.2 Филијала Нови Сад, Ул. 

Алберта Томе бр.2, Нови Сад 
   

  
 

  

1.3 Филијала Нови Сад - 

Испостава Бечеј, Ул. Браће 

Тан бр.9, Бечеј 
   

  

 

  

1.4 Филијала Сремска 

Митровица, Ул. Светог 

Димитрија бр.31, Сремска 

Митровица 

   

  

 

  

1.5 Филијала Кикинда – 

Испостава Кањижа, Ул. 

Позоришна бр.6, Кањижа 
   

  

 

  

1.6 Филијала Кикинда – 

Испостава Чока, Ул. Маршала 

Тита бр.21, Чока 
   

  

 

  

1.7 Филијала Панчево – Ул. 

Војводе Радомира Путника 

бр.20, Панчево 
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П
а
р

т
и

ја
 2

. 

2.1 Филијала Пожаревац – 

Испостава Велико Градиште, 

Ул. Кнеза Лазара бр.37, 

Велико Градиште  

   

  

 

  

2.2 Филијала Пожаревац – 

Испостава Жагубица, Ул. 

Партизанска бб, Пожаревац 
   

  

 

  

2.3 Филијала Зајечар – 

Испостава Књажевац, Ул. 

Милоша Обилића бр.2, 

Књажевац 

   

  

 

  

П
а
р

т
и

ја
 3

. 

3.1 Филијала Прокупље, Ул. 

Цара Лазара бр.49, Прокупље 
   

  
 

  

3.2 Филијала Прокупље – 

Испостава Блаце, Ул. Радоша 

Јовановића Сеље бр.3, Блаце 
   

  

 

  

3.3 Филијала Врање, Ул. 

Тодора Шпанца бр.1, Врање 
   

  
 

  

3.4 Филијала Косовска 

Митровица, Ул. Џона Кенедија 

бб, Косовска Митровица 
   

  

 

  

 

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 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), _____________________________ (назив Понуђача), даје следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је 

понуда за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и 

објаката, у отвореном поступку бр. 63/16, поднета независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

         Датум:                            Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                         лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 8а 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН  

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15), __________________________________ (назив понуђача / 

подизвођача), даје следећу: 

                                                        

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо 

при састављању понуде за јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) 

одржавању зграда и објаката, у отвореном поступку бр. 63/16, поштовали све обавезе 

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

заштити животне средине.  

 

 

 

 

        Датум:                               Печат:                         Потпис одговорног 

                                                                                               лица понуђача / подизвођача: 

 

          __________________                                                        _____________________ 
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Образац 8б 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15), __________________________________ (навести назив 

понуђача / подизвођача), даје следећу: 

                                                        

И З Ј А В У 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

јавну набавку радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, у 

отвореном поступку бр. 63/16.  

 

 

 

 

 

 

 

           Датум:                             Печат:                         Потпис одговорног 

                                                                                              лица понуђача / подизвођача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 9 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), Понуђач ________________________ (навести назив Понуђача), 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку 

радова на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката, у отвореном 

поступку бр. 63/16, како следи у табели: 

 

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/ЛОКАЦИЈУ 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 / локацију Наручиоца 

__________________________________________________ (назив организационе 

јединице Наручиоца), на адреси _________________________________________ 

(адреса објекта/локације 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 
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Образац 11 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О МОГУЋНОСТИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

 

 

 

              По извршеном увиду у конкурсном документацијом предвиђени објекат / 

локацију Наручиоца, а на основу свих Записника о извршеном увиду, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо у могућности да у 

потпуности извршимо све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне 

набавке и да смо у свему сагласни са Техничком спецификацијом предмета јавне 

набавке, односно предмером и предрачуном радова који је саставни део 

Конкурсне документације и који ће у случају закључења уговора постати 

саставни део истог. 

 

 

 

 

        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, 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. 

Последњу страницу модела уговора модела уговора сви чланови групе понуђача 

оверавају печатом и потписују (или то чини члан групе понуђача који је 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). 

 

Уколико понуђач попуни модел уговора у делу који није означен са ''попуњава 

Понуђач'', то неће бити основ да се таква понуда оцени неприхватљивом, уколико 

тако унети подаци нису контрадикторни осталим подацима из понуде понуђача. 

 

Модел уговора је јединствен за све партије. По доношењу Одлуке о избору 

најповољније понуде, Наручилац ће за сваку партију посебно припремити Уговор, и 

закључити га са изабраним понуђачем. 

         

 

 

 

 

                   ( Наручилац прилаже свој модел уговора) 
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УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА НА КАПИТАЛНОМ 

(ИНВЕСТИЦИОНОМ) ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈАКАТА – 

Партија ___________________ (попуњава Наручилац у зависности од тога за 

коју партију се закључује уговор) 
  

 
Закључен у Београду између уговарача: 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, ул. 

Светозара Марковића број 37, кога заступа директор 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, 14/2015 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за 

подношење понуда за набавку радова на капиталном (инвестиционом) одржавању 

зграда и објаката, објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 

наручиоца дана 06.09.2016. године, спровео јавну набавку у отвореном поступку бр. 

63/16; 

- да је Добављач доставио понуду број (попуњава Наручилац) од (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, која у потпуности одговара траженим 

условима из конкурсне документације, те се иста има 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 
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Наручилац), изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење 

уговора; 

- 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 претходне странице конкурсне документације) 

 

 

II        КОНЗОРЦИЈУМ И ПОДИЗВОЂАЧИ 

 

1.  Ако је изабрани понуђач 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 капиталном 

(инвестиционом) одржавању зграда и објаката - Партија ________________ (попуњава 

Наручилац у зависности од тога за коју партију се закључује уговор). 

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је опис предвиђених врста и 

обима  радова.  

Предметни радови, на објекту Наручиоца, изводиће се према претходно 

припремљеном предмеру и предрачуну (тј. Техничкој спецификацији предмета јавне 

набавке), до завршетка задатог посла. 

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке налазе се све позиције, тј. сви 

радови за које је предвиђено да ће се појавити током извођења радова и за које 
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Добављач приликом преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их у 

задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава.  

Све скривене позиције и повећани обими неких од радова улазе у обрачун у оквиру 

претходно договорене вредности.  

Цена одређена у укупном износу не мења се због насталих вишкова и мањкова радова. 

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је 

извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 

У случају настанка потребе за осталим непредвиђеним радовима, примењују се чл. 4., 

5. и 6. овог Уговора.  

Приликом извођења радова Добављач и Наручилац дужни су да се придржавају свих 

уговорних обавеза из Уговора и Техничке спецификације предмета јавне набавке.  

Узансе о грађењу представљају допуну Уговора и одређују правила понашања у 

сваком сегменту уговореног посла. 

 

 

IV     ВРЕДНОСТ РАДОВА И ЦЕНЕ 

 

Члан 2. 

 

Укупна уговорна вредност (вредност радова) износи __________________________ 

дин. без ПДВ-а, односно ________________ дин. са ПДВ-ом (попуњава Наручилац, на 

основу података из прихваћене понуде). 

 

Члан 3. 

 

Наручилац није у обавези да утроши сва планирана средства из претходног члана 

Уговора, која су означена као укупна уговорна вредност, односно да организује и 

наложи извођење предвиђених грађевинских радова.  

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно 

плаћања у 2016. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским 

планом за 2016. годину за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2017. години, Наручилац ће 

вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 

финансијског плана за 2017. 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. 

 

 

V      ОСТАЛИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ   

 

Члан 4. 

 

Остали непредвиђени радови су они радови који нису били укључени у првобитни 

пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих 

околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, односно они 

радови који се не могу у техничком или економском смислу раздвојити од првобитног 
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уговора о јавној набавци, а да се при том не проузрокују непремостиве тешкоће или 

несразмерно велики трошкови за Наручиоца, или су неопходни за извршење 

првобитног уговора о јавној набавци. 

 

Члан 5. 

 

Уколико се у току извођења предметних радова, односно у року важења Уговора 

укаже потреба за радовима из члана 4. овог Уговора, Добављач ће о потреби извођења 

ових радова одмах писменим путем обавестити надзорни орган Наручиоца и 

Наручиоца, ради добијања одобрења за извођење тих радова. 

 

Члан 6. 

 

У случају одобрења извођења радова из члана 4. овог Уговора од стране Наручиоца, 

Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН, спровести преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда. 

 

 

VI      ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

 

 

1.   КВАЛИТЕТНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

Члан 7. 

 

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.  

 

Члан 8. 

 

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 9. 

 

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. 

 



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови 

на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 128 од 139 

 

 

2.   ПОШТОВАЊЕ РОКОВА  

 

Члан 10. 

 

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 11. 

 

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 12. 

 

Приликом извођења радова Добављач је нарочито дужан да поштује договорену 

динамику радова, што подразумева редослед вршења појединих целина посла, који је 

технолошки условљен. 

 

Члан 13. 

 

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 примереног рока настало услед привременог напуштања радова или смањења 

броја потребних или првобитно ангажованих радника од стране Добављача. 

 

Члан 14. 

 

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, с тим да укупан износ уговорне казне не може 

прећи 10% укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а. 

 

 

3. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ  

 

Члан 15. 

 

Добављач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу 

количине и квалитета употребљеног материјала.  
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 Члан 16. 

 

Добављач не сме одступати од пројектованих, односно уговорених радова, без 

сагласности Наручиоца. 

 

 Члан 17. 

 

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 18. 

 

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 19. 

 

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 20. 

 

Приликом фактурисања обавеза, односно достављања привремених и окончане 

ситуације, Добављач је обавезан да се придржава договорених и прихваћених цена 

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 21. 

 

Евентуалне недостатке радова утврђене по записнику о примопредаји, Добављач је 

обавезан да отклони најкасније у року од 7 дана. 
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4.   ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ  

 

Члан 22. 

 

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 23. 

 

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 24. 
 

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 25. 
 

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. 

 

 

VII       ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

 

Члан 26. 

 

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. 
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Члан 27. 

                               

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 28. 

 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: _________________________ (попуњава 

Наручилац, на основу података из прихваћене понуде). 

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 профактуре / фактуре Добављача у виду привремених или 

окончаних грађевинских ситуација која представља цену радова у смислу овог 

уговора, са записником о пријему радова и спецификације изведених радова, изврши 

плаћање на текући рачун Добављача број _____________________________ код 

_____________________ банке (попуњава Наручилац, на основу података из 

прихваћене понуде). 

 

 

VIII      ГАРАНЦИЈЕ 

 

Члан 29. 

 

За квалитет и функционалност изведених радова по овом уговору, Добављач даје 

јединствену гаранцију за квалитет изведених радова, у трајању од:  

- ______ године (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде) 

за кровопокривачке радове и инсталатерске радове, рачунајући од дана 

записничке примопредаје радова 

- ______ година (попуњава Наручилац, на основу података из прихваћене понуде) 

за остале радове, рачунајући од дана записничке примопредаје радова. 

 

Члан 30. 

 

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.  
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Члан 31. 

 

Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог Уговора, а 

најкасније у року од 7 дана од дана закључења 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, као средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза 

Добављача у поступку јавне набавке, могу бити активиране у случају да Добављач не 

испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до износа од 10% од 

укупне уговорне вредности без ПДВ-а. 

Као средство обезбеђења за повраћај аванса, Добављач мора претходно (по 

закључењу уговора и пре уплате аванса) доставити менично писмо са овлашћењем за 

попуњавање (у два примерка, конкурсна документација - Прилог 4 за правна лица, 

Прилог 5 и Прилог 6 за предузетнике), две оригиналне соло/трасиране менице и 

фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица понуђача важећих у 

моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења и фотокопије личних 

карата. 

Наведене менице, као средство обезбеђења, могу бити употребљене за повраћај аванса 

уплаћеног Добављачу и могу бити активиране у случају да Добављач не испуњава 

своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до износа уплаћеног аванса са ПДВ-

ом.  

Достављене 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 и 80/15). 

За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до испуњења 

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

Добављачу. 

 

                        

 IX       ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 

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 Привредног суда у Београду. 

На све ситуације које нису регулисане одредбама овог уговора, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, односно грађевинске узансе. 
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Члан 33. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених 

страна. 

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 2. и тиме исти 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 34. 

 

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  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови 

на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 134 од 139 

 

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 отвореног 

поступка јавне набавке број 63/16, набавка радова на капиталном (инвестиционом) 

одржавању зграда и објаката,  

  

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 највише до износа 

од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а 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:    Печат:     ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                                                  _________________________ 
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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 отвореног 

поступка јавне набавке број 63/16, набавка радова на капиталном (инвестиционом) 

одржавању зграда и објаката, 

 

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 највише до износа 

од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а 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. 

 

 

                     ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Датум издавања Овлашћења: 

 

     

                           М.П.         
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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 

 

 

1. Презиме, очево име и име __________________________________________ 

 

2. Место, општина и година рођења ____________________________________ 

 

3. Матични број, број личне карте и место издавања  ______________________ 

 

4. Место становања и поштански број  __________________________________ 

 

5. Адреса стана  ______________________________________________________ 

 

6. Број телефона  ________________________ 

 

Својеручни потпис жиранта  ___________________________________ 

 

 

Запослен-а __________________________ по занимању  ___________________. 

У радном односу на неодређено време код ________________________________ 

                                                                (послодавац) 

 

Место __________________ адреса ______________________________________ 

 

Република Србија     

 

Запослени – а је  код овог послодавца у радном односу од ___________________ 

И даље има нето просечну зараду од дин. ____________________ и словима : 

____________________________________________ за предходна три месеца и на исти 

има – нема судску административну забрану од дин.____________________ 

и има – нема обавезу по потрошачком кредиту од дин. ______________________ 

и као жирант 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 _____________________ 2016. године. 

              Шеф рачуноводства   Оверава овлашћено лице послодавца 

 

          ____________________  М.П.  ______________________ 



Национална служба за запошљавање – јавна набавка у отвореном поступку број 63/16, радови 

на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 137 од 139 

 

Прилог 4 

 

 

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 повраћаја аванса уплаћеног по уговору који је закључен по спроведеном 

отвореном поступку јавне набавке број 63/16, набавка радова на капиталном 

(инвестиционом) одржавању зграда и објаката, 

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 највише до износа 

примљеног аванса са ПДВ-ом 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. 

                                ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Датум издавања Овлашћења: 

 

         

                          Печат:        
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Прилог  5  

   

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 повраћаја аванса уплаћеног по уговору који је закључен по спроведеном 

отвореном поступку јавне набавке број 63/16, набавка радова на капиталном 

(инвестиционом) одржавању зграда и објаката, 

 

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 највише до износа 

примљеног аванса са ПДВ-ом  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 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: 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 

 

     

                          Печат:                  
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Прилог 6 

Печат послодавца код ког је жирант запослен 

 

Излазни штамбиљ 

ОВЕРА ПОДАТАКА ЗА ЖИРАНТА ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА 

КОД КОГА ЈЕ ЖИРАНТ ЗАПОСЛЕН 

7. Презиме, очево име и име __________________________________________ 

 

8. Место, општина и година рођења ____________________________________ 

 

9. Матични број, број личне карте и место издавања  ______________________ 

 

10. Место становања и поштански број  __________________________________ 

 

11. Адреса стана  ______________________________________________________ 

 

12. Број телефона  ________________________ 

Својеручни потпис жиранта  ___________________________________ 

Запослен-а __________________________ по занимању  ___________________. 

У радном односу на неодређено време код ________________________________ 

                                                                (послодавац) 

Место __________________ адреса ______________________________________ 

Република Србија     

Запослени – а је  код овог послодавца у радном односу од ___________________ 

И даље има нето просечну зараду од дин. ____________________ и словима : 

____________________________________________ за предходна три месеца и на исти 

има – нема судску административну забрану од дин.____________________ 

и има – нема обавезу по потрошачком кредиту од дин. ______________________ 

и као жирант 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 _____________________ 2016. године. 

 

 

        Шеф рачуноводства       Оверава овлашћено лице послодавца 

 

                                                                       ______________________________________ 

  ____________________  Печат:    
 


