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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ул. Краља Милутина бр. 8 

Б е о г р а д 

Број: 0094-40493-81/2016 

Датум: 25.11.2016. 

 

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 - II, 

број одлуке 0094-40493-77/2016 од 25.11.2016. године и Решења о образовању 

комисије бр. 0094-40493-78/2016 од 25.11.2016. године, припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

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

објаката, у отвореном поступку бр.63/16 - II 
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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 

Сремска Митровица – ОЈ Рума, Филијала Пожаревац – OJ Велико Градиште, Филијала 

Пожаревац – OJ Жагубица, Филијала Зајечар – OJ Књажевац, Филијала Јагодина – ОЈ 

Деспотовац, Филијала Ниш. 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 

предметне 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 

реализовати их у задатом року до окончања истог са унапред договореним износом 

средстава.  

http://www.nsz.gov.rs/
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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 и Филијала Сремска Митровица – ОЈ Рума 

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

OJ Жагубица, Филијала Зајечар – OJ Књажевац, Филијала Јагодина – ОЈ 

Деспотовац, Филијала Ниш 

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 25.11.2016. године. 

Рок за подношење понуда је најкасније до 26.12.2016. 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 - II – 

НАБАВКА РАДОВА НА НА КАПИТАЛНОМ (ИНВЕСТИЦИОНОМ) 

ОДРЖАВАЊУ 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 

http://www.nsz.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2016..cid17953
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поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

1.10.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда обавиће Комисија 26.12.2016. 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 - II, 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 - II 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 - II 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 

Начин и услови плаћања: 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 - II 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 - II''. 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 је понудио дужи рок плаћања 

(по достављеној профактури или фактури), који у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ 

бр. 119/12 и 68/15) не сме бити дужи од 45 дана. 

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 јануара месеца 2017. 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 - II 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) 
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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 18.000.000,00 дин. без ПДВ-а 

(уколико подноси понуду за Партију 1.), 

19.000.000,00 дин. без ПДВ-а (уколико подноси 

понуду за Партију 2.), односно већа од збирног 

износа претходно наведених вредности 

изведених радова, уколико подноси понуду за 

обе партије; 

- да у наведеном периоду има изведених 

грађевинских и грађевинско занатских радова на 

најмање два различита грађевинска објекта, 

укупне површине од најмање 1.500 м
2
 КНП 

(уколико подноси понуду за Партију 1.), 1.400 м
2 

КНП (уколико подноси понуду за Партију 2.), 

односно укупне површине која је једнака или 

већа од збирног износа претходно наведених 

површина, уколико подноси понуду за обе 

партије 

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, врсту изведених радова и период у 

којем 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 15 запослених или по другом 

основу радно ангажована радника, следеће струке:  

3 електричара, 3 зидара, 3 молера, 3 водоинсталатера, 

2 бравара и 1 армирач 

Партија 2: најмање 20 запослених или по другом 

основу радно ангажованих радника, следеће струке:  

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

2 кровопокривача, 1 бравара, 1 гипсара, 

1 подополагача, 1 електричара, 1 армирача,  

1 керамичара, 1 изолатера, 1 водоинсталатера и 

1 тесара. 

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 2) 

- најмање једног дипломираног инжењера 

архитектуре са лиценцом 400 (за Партије 1 и 2) 

-   најмање једног дипломираног инжењера грађевине 

са лиценцом 410 (за Партије 1 и 2) 

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 и 2) 

- грађевинска скела, најмање површине 200 m
2
 (за 

Партију 1), 600 m
2
 (за Партију 2), 

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

- возило – путар, са кабином за превоз радника и 

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

Партије 1и 2) 

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

Партије 1 и 2) 

- ровокопач, најмање 1 ком. (за Партије 1 и 2) 

- пикамер, најмање 1 ком. (за Партије 1 и 2) 

- резач за асфалт/бетон, најмање 1 ком. (за Партије 1 и 2) 

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

2) 

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

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, или касније (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. и 4б за Партију 2.)  

- 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 Сремска Митровица - ОЈ Рума, Локација: ул. Железничка бр. 84а, Рума, телефон: 022/478-177, факс: 022/478-251 (ради најављивања обиласка 

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

адреси  ул. Светог Димитрија бр.31, Сремска Митровица, телефон: 022/638-800, факс: 022/638-888) ,  
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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 ) 

- Филијала Јагодина – OJ Деспотовац, Локација: ул. Стевана Синђелића бр. 2, Деспотовац, телефон: 035/611-106 (ради најављивања обиласка локације 

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

Урошевића 16, Јагодина, телефон: 035/201-011) 

- Филијала Ниш, Локација: ул. Ратка Вукићевића бр.3, Ниш, телефон: 018/501-266, факс: 018/501-242 

уз обавезну 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). 

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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 - II 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, зависно од партије 

за коју подноси понуду. 

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 - II, 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 - II И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

где је наведен и минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да располаже, 

зависно од партије за коју подноси понуду.  

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 Ровокопач   

8 Пикамер   

9 Резач за асфалт / бетон   

10 Вибрационе бушилице   

11 Мешалица за бетон   

12    

13    
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14    

15    

 

 

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 - II 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): 

• завршетак електроинсталација у објекту 

 

1.2 Филијала Сремска Митровица - ОЈ Рума, Ул. Железничка бр.84а, Рума (467,00 м2 

КНП):  

 изградња хидрантске мреже 

 молерски радови 

 

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 

 

2.4 Филијала Јагодина - ОЈ Деспотовац, Ул. Стевана Синђелића бр.2, Деспотовац 

(123,00м
2
 КНП):  

• замена фасадне столарије 

• заптивање димњака 

• реновирање санитарних чворова 

• замена подних облога 

• молерски радови 
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2.5 Филијала Ниш, Ул. Ратка Вукићевића бр.3, Ниш (1040,00м
2
 КНП):  

• реконструкција крова са заменом кровног покривача 

• поправка кровних прозора са санацијом зидова молерски радови 

• реконструкција улаза у објекат и постављање портала 

• реновирање и хидроизолација у котларници и старој архиви у сутерену 

• реновирање гараже и помоћне просторије 

• постављање поклопаца на ревизионим шахтама 

• санација пукотине на зиду 

 

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:                                   Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                          понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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Образац 4а 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 

ПАРТИЈУ 1. Филијала Суботица, 

Филијала Сремска Митровица – OJ Рума 
 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

za završetak elektro radova u objektu Filijale NSZ Subotica 

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, i opisima u ovom predračunu, vaţećim tehničkim propisima,  opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje 
graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i investitora, 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. 
Ponuđači mogu izvršiti uvid u projektno-tehničku dokumentaciju, na adresi nadleţne filijale ili u direkciji Naručioca u Beogradu, ul. 
Kralja Milutina br.8. 
U ponuđenu cenu uračunati i eventualno potrebnu skelu, ukoliko ista nije specificirana ovim predmerom. 
Pre početka svih radova pojedinačno - obavezno izvršiti ispitivanje ispravnosti postojećih instalacija koje su izvedene u prethodnoj 
fazi. 

I  DEMONTAŢNI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Demontaţa električnih instalacija u postojećem objektu sa 
uklanjanjem ili izmeštanjem dela električnih instalacija iz 
postojećeg prostora. Obračun po radnom satu. h 20,00     

I UKUPNO DEMONTAŢNI RADOVI:     TOTAL I:   

      II  NAPAJANJE I RAZVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka, isporuka i montaţa perforiranog nosača kabalova tipa 
PNK 200 poloţenog iznad spuštenog plafona na konzolama ili 
visilicama. Pozicijom se obuhvataju svi delovi perforiranog 
nosača kablova , veze, nastavci, kao i sav ostali sitan i ne 
specificirani rad i materijal. m' 57,00     

2 Nabavka, isporuka i pologanje energetskog kabla N2XH-J 
4x70mm2      od MRO do GRO polaganog kroz prostor 
spuštenog plafona po PNK kanalici. Pozicija obuhvata fiksiranje 
kabla za PNK kanalicu, povezivanje provodnika na oba kraja, 
zaptivanje svih prodora po završenom postavljanju kablova i 
sitan, ne navedeni instalacioni materijal i rad. m' 21,00     

3 Nabavka, isporuka i pologanje energetskog kabla NHXHX 
FE180/E90 5x4mm2 od MRO do GSH polaganog kroz prostor 
spuštenog plafona po PNK kanalici. Pozicija obuhvata fiksiranje 
kabla za PNK kanalicu, povezivanje provodnika na oba kraja, 
zaptivanje svih prodora po završenom postavljanju kablova i 
sitan, ne navedeni instalacioni materijal i rad. m' 50,00     

4 Nabavka, isporuka i pologanje energetskog kabla N2XH-J  
5x4mm2 od GRO do RO-TP kroz prostor spuštenog plafona na 
već montirane PNK kanalice. Pozicija obuhvata fiksiranje kabla 
za PNK kanalicu, povezivanje provodnika na oba kraja, 
zaptivanje svih prodora po završenom postavljanju kablova i 
sitan, ne navedeni instalacioni materijal i rad. m' 34,00     
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5 Nabavka, isporuka i pologanje energetskog kabla N2XH-J  
5x16mm2 od GRO do RO-02 kroz prostor spuštenog plafona na 
već montirane PNK kanalice. Pozicija obuhvata fiksiranje kabla 
za PNK kanalicu, povezivanje provodnika na oba kraja, 
zaptivanje svih prodora po završenom postavljanju kablova i 
sitan, ne navedeni instalacioni materijal i rad. m' 24,00     

6 Nabavka, isporuka i pologanje energetskog kabla N2XH-J  
5x16mm2 od GRO do RO-2.1 kroz prostor spuštenog plafona na 
već montirane PNK kanalice. Pozicija obuhvata fiksiranje kabla 
za PNK kanalicu, povezivanje provodnika na oba kraja, 
zaptivanje svih prodora po završenom postavljanju kablova i 
sitan, ne navedeni instalacioni materijal i rad. m' 18,00     

7 Nabavka, isporuka i pologanje energetskog kabla N2XH-J  
5x16mm2 od GRO do RO-2.2 kroz prostor spuštenog plafona na 
već montirane PNK kanalice. Pozicija obuhvata fiksiranje kabla 
za PNK kanalicu, povezivanje provodnika na oba kraja, 
zaptivanje svih prodora po završenom postavljanju kablova i 
sitan, ne navedeni instalacioni materijal i rad. m' 35,00     

8 RO-02, u zaštiti IP54, sledećom ugraĎenom opremom: 
Isporuka i montaţa razvodnog ormana RO-02 u limenom 
plastificiranom kućištu dim 600x800x200mm. Stepen zaštite 
IP54. Uvod kablova od gore. Sa montaţnim pločicama 
kompletno oţičen i testiran, sa ugraĎenom opremom: 
- 1 kom tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V, 50A tipa 
SIRKO MV 
- 1 kom zaštitni ureĎaj diferencijalne struje ZUDS 40/0.5A 4p 
- 22 kom jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 6kA, tipa 
""C"" sličan tipu Legrand 
- 4 kom jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 6kA, tipa 
""C"" sličan tipu Legrand 
- 3 kom jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 6kA, tipa ""C"" 
sličan tipu Legrand 
- 3 kom signalne sijalice zelene boje za montaţu na DIN šinu  
- 1 kom implusni relej 
- ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 
kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, zavrtnjevi, 
priključne stezaljke i sl. 
 Plaća se po ormanu. kom. 1,00     
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9 RO-2.1, u zaštiti IP54, sledećom ugraĎenom opremom: 
Isporuka i montaţa razvodnog ormana RO-2.1 u limenom 
plastificiranom kućištu dim 600x800x200mm. Stepen zaštite 
IP54. Uvod kablova od gore. Sa montaţnim pločicama 
kompletno oţičen i testiran, sa ugraĎenom opremom: 
- 1 kom tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V, 63A tipa 
SIRKO MV 
- 4 kom zaštitni ureĎaj diferencijalne struje ZUDS 25/0.5A 4p 
- 1 kom zaštitni ureĎaj diferencijalne struje ZUDS 25/0.3A 4p 
- 49 kom jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 6kA, tipa 
""C"" sličan tipu Legrand 
- 9 kom jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 6kA, tipa 
""C"" sličan tipu Legrand 
- 15 kom jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 6kA, tipa 
""C"" sličan tipu Legrand 
- 15 kom signalne sijalice zelene boje za montaţu na DIN šinu  
- 1 kom implusni relej  
- ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 
kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, zavrtnjevi, 
priključne stezaljke i sl. 
 Plaća se po ormanu kom. 1,00     

10 RO-2.2, u zaštiti IP54, sledećom ugraĎenom opremom: 
Isporuka i montaţa razvodnog ormana RO-2.2 u limenom 
plastificiranom kućištu dim 600x800x200mm. Stepen zaštite 
IP54. Uvod kablova od gore. Sa montaţnim pločicama 
kompletno oţičen i testiran, sa ugraĎenom opremom: 
- 1 kom tropolni prekidač sa ručnim pogonom 660V, 63A tipa 
SIRKO MV 
- 4 kom zaštitni ureĎaj diferencijalne struje ZUDS 25/0.5A 4p 
- 1 kom zaštitni ureĎaj diferencijalne struje ZUDS 25/0.3A 4p 
- 43 kom jednopolni automatski osigurač C60N/16A, 6kA, tipa 
""C"" sličan tipu Legrand 
- 6 kom jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 6kA, tipa 
""C"" sličan tipu Legrand 
- 15 kom jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 6kA, tipa 
""C"" sličan tipu Legrand 
- 15 kom signalne sijalice zelene boje za montaţu na DIN šinu  
- 1 kom implusni relej  
- ostali sitan nespecificiran materijal: bakarne sabirnice, 
kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, zavrtnjevi, 
priključne stezaljke i sl. 
 Plaća se po ormanu kom. 1,00     

II UKUPNO NAPAJANJE I RAZVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE: TOTAL II:   

      III  INSTALACIJA OSVETLJENJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih provodnika tipa  
N2XH-J  3x1.5mm2 za izradu izvoda za osvetljenje u radnim 
prstorijama. Polaţu se iznad spuštenog plafona, u pregradnim 
zidovima ili kroz zaštitne cevi,  u kanalicama, po konstrukciji. 
Pozicija obuhvata plastične cevi prečnika 16 i 23 mm za 
polaganje kablova po zidu iza gipsanih ploča, polaganje 
provodnika u plastične cevi, povezivanje provodnika na oba 
kraja i sitan, ne navedeni materijal i rad. m' 2.650,00     
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2 Svetiljka označena sa F1-U 
Ugradna fluo svetiljka sa paraboličnim rasterom i četiri fluo cevi 
od 14W, u duo spoju za montaţu u spušteni plafon. Svetiljka je u 
zaštiti IP20. 
Svetiljka je slična tipu :  
101 DP 4 x 14W T16 G5 EB ""Intra lighting kom. 85,00     

3 Svetiljka označena sa F2-U 
Ugradna fluo svetiljka sa prizmatičnim rasterom i četiri fluo cevi 
od 24W, u duo spoju za montaţu u spušteni plafon. Svetiljka je u 
zaštiti IP20. 
Svetiljka je slična tipu :  
106 PR 4 x 24W T16 G5 EB ""Intra lighting kom. 23,00     

4 Svetiljka označena sa F3-U 
Nadgradna svetiljka sa dve fluo cevi T16 od 36W, sa 
elektronskim balastom u duo spoju za montaţu na plafon. 
Svetiljka je u zaštiti IP65 sa opalnim difuzorom.  
Svetiljka je slična tipu :  
5700 2x36W T16 G5 IP65 EB ""Intra lighting"" 
Plaća se po komadu. kom. 24,00 

 
  

5 Svetiljka označena sa F4-N 
Nadgradna svetiljka sa dve fluo cevi T16 od 54W, sa 
elektronskim balastom u duo spoju za montaţu iznad radnog 
stola i pulta kačenjem na plafon pomoću sajle. Svetiljka je u 
zaštiti IP40.  
Svetiljka je slična tipu :  
TARO SDI HP 2x54W T16 G5  EB ""Intra lighting"" 
Plaća se po komadu. kom. 12,00     

6 Svetiljka označena sa LED 1 
Ugradna LED svetiljka za montaţu u spušten plafon. 
Svetiljka je slična tipu: 
KARO R OP 300H ED 1200/840EB ""Intra lighting"" 
Plaća se po komadu. kom. 27,00     

7 Svetiljka označena sa LED 2 
Ugradna LED svetiljka za montaţu u spušten plafon. 
Svetiljka je slična tipu: 
NITRO RV OL LED 1200/14W 4000K EB ""Intra lighting"" 
Plaća se po komadu. kom. 46,00     

8 Svetiljka označena sa F5-U 
Ugradna svetiljka sa dve kompakt fluo cevi od 18 W, sa 
elektromagnetnom prigušnicom u duo spoju za montaţu u 
spušten plafon. 
Svetiljka je u zaštiti IP44.  
Svetiljka je slična tipu :  
NITOR sa zaštitnim staklom  GL-SI ""Intra lighting"" 
Plaća se po komadu. kom. 23,00     

9 Svetiljka označena sa F6-N 
Nadgradna svetiljka sa dve kompakt fluo cevi od 16 W 
Svetiljka je slična tipu :  
NITOR sa zaštitnim staklom  GL-SI ""Intra lighting"" 
Plaća se po komadu. kom. 3,00     

10 Svetiljka označena sa F6-N 
Ugradna svetiljka sa jednom halogenom sijalicom od 50 W 
Svetiljka je slična tipu :  
ILUS SPOT RVSI-D 1x50W QP-CBC 51 ""Intra lighting"" 
Plaća se po komadu. kom. 16,00     
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11 Svetiljka označena sa P 
Antipanične svetiljk za montaţu u spušten plafon. U svetiljku je 
ugraĎena jedna mini Fluo cev snage 8 . 
Reţim rada svetiljke je trajno uključenje. 
Kućište svetiljke je od plastike a difuzor od transparentnog 
samogasivog polikarbonata. U svetiljku su ugraĎene NiCd 
baterije za 1 sat rada po nestanu napona. kom. 10,00     

12 Opšte: Pozicije obuhvataju isporuku, transport,skladištenje na 
gradilištu, ugradnja prekidača. Instalacioni materijal je tipa 
MOZAIK LENGARD:         

  prekidači za ugradnju u modularnu kutiju u zid, 2M/1, komplet 
kutija, nosač, 1- običan prekidač, maska kom. 30,00     

  prekidači za ugradnju u modularnu kutiju u zid, 2M/1, komplet 
kutija, nosač, 1- naizmenični prekidač, maska kom. 2,00     

  prekidači za ugradnju u modularnu kutiju u zid, 2M/2, komplet 
kutija, nosač, 2- običana prekidača, maska kom. 30,00     

  prekidači za ugradnju u modularnu kutiju u zid, 4M/4, komplet 
kutija, nosač, 3- običana prekidača, maska kom. 4,00     

  prekidači za ugradnju u modularnu kutiju u zid, 2M/2, komplet 
kutija, nosač, 1- običan prekidač, 1- taster svetla, maska kom. 1,00     

  prekidači za ugradnju u modularnu kutiju u zid, 2M/2, komplet 
kutija, nosač, 1- naizmenični prekidač, 1 - taster svetla maska kom. 5,00     

  prekidači za ugradnju u modularnu kutiju u zid, 4M/4, komplet 
kutija, nosač, 3- običana prekidača, 1- taster svetla, maska kom. 1,00     

  prekidači za ugradnju u modularnu kutiju u zid, 4M/3, komplet 
kutija, nosač, 1- naizmenični prekidač, 1- unakrsni prekidač, 
maska kom. 1,00     

  prekidači za ugradnju u modularnu kutiju u zid, 2M/1, komplet 
kutija, nosač, 1- taster svetla, maska kom. 11,00     

  prekidači za ugradnju u modularnu kutiju u zid, 2M/2, komplet 
kutija, 2- taster svetla, maska kom. 1,00     

III  UKUPNO INSTALACIJA OSVETLJENJA:     TOTAL III:   

      IV INSTALACIJA PRIKLjUČNICA I TEHNOLOŠKIH POTROŠAČA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih provodnika tipa 
N2XH-J 3 x 2.5mm² za izradu izvoda utičnica, koji se polaţu 
iznad spuštenog plafona u instalacione PNK kanalice, u 
pregradnim zidovima ili kroz zaštitne cevi, u kanalicama, po 
konstrukciji. Pozicija obuhvata plastične cevi 16 i 23mm² za 
polaganje kablova po zidu iza gipsanih ploča, i kroz pod pozicija 
obuhvata polaganje provodnika u plastične cevi, povezivanje 
provodnika na oba kraja i sitan, ne navedeni instalacioni 
materijal i rad. m' 1.900,00     

2 Nabavka, isporuka i montaţa u zid na visini 0.4m u prostorije za 
priključnice opšte potrošnje seta od jedne modularne utičnice sa 
zaštitnim kontaktom 16A, 250V, IP20. Pozicija obuhvata 
pripremu za  postavljanje instalacione kutije u zid, pripadajuću 
plastičnu instalacionu kutiju, okvir za dva modula i instalacioni 
pribor. kom. 130,00     
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3 Nabavka, isporuka i montaţa u zid na visini 2m u prostorije za 
priključnice klima ureĎaja seta od jedne modularne utičnice sa 
zaštitnim kontaktom 16A, 250V, IP20. Pozicija obuhvata 
pripremu za  postavljanje instalacione kutije u zid, pripadajuću 
plastičnu instalacionu kutiju, okvir za dva modula i instalacioni 
pribor. kom. 22,00     

4 Nabavka, isporuka i montaţa u zid na visini 1-1.5m u sanitarnim 
čvorovima i kuhinji priključnice za mali bojler, fenomat,štednjak i 
radni sto seta od jedne modularne utičnice poklopcem sa 
zaštitnim kontaktom 16A, 250V, IP40. Pozicija obuhvata 
pripremu za  postavljanje instalacione kutije u zid, pripadajuću 
plastičnu instalacionu kutiju, okvir za dva modula i instalacioni 
pribor. kom. 17,00     

5 Nabavka, isporuka i montaţa na plafon sale za konferencije seta 
od dve modularne utičnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V, 
IP20 bele boje. Pozicija obuhvata pripremu za postavljanje 
nosača mehanizma za 4m i instalacioni pribor. kom. 2,00     

6 Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih provodnika tipa 
N2XH-J 5 x 2.5mm² za izradu izvoda utičnica za električni 
štednjak, koji se polaţu iznad spuštenog plafona u instalacione 
PNK kanalice, u pregradim zidovima ili kroz zaštitne cevi, u 
kanalicama,po konstrukciji. Pozicija obuhvata plastične cevi 
prečnika 16 i 23 mm za polaganje kablovapo zidu, ugradnju 
trofazne šuko priključnice 16A, 400V, pozicija obuhvata 
polaganje provodnika u plastične cevi, povezivanje provodnika 
na oba kraja kao i sitan, nenavedeni materijal i rad. m' 14,00     

IV UKUPNO INSTALACIJA PRIKLjUČNICA I TEHNOLOŠKIH POTROŠAČA: TOTAL IV:   

      V  INSTALACIJA UZEMLJENJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka, isporuka i povezivanje provodnika N2XH-J 1x6mm² 
svih komp. Metalih površina u objektu na sabirnicu za 
izjednačavanje potencijala. I premošćivanje instalacionih PVC 
kanalica. kompl. 1,00     

2 Nabavka, isporuka i povezivanje provodnika N2XH-J 1x16mm² 
sabirnice za izjednačavanje potencijala na glavnu sabirnicu za 
izjednačavanje potencijala. Pozicija obuhvata i sav ostali sitan i 
ne specificirani materijal i rad. m' 85,00     

3 Ispitivanje otpornosti uzemljivača pre i posle povezivanja 
instalacije na komp. Instalaciju uzemljivača kompleksa. kompl. 1,00     

V UKUPNO INSTALACIJA UZEMLJENJA:     TOTAL V:   

      VI OSTALI PRELIMINARNI I ZAVRŠNI RADOVI  

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Pribavljanje svih potrebnih dozvola i saglasnosti od nadleţne 
elektroenergetske kuće (nadleţne elektro distribucije) za 
izmeštanje razvodnog ormana i ostale električne instalacije. pauš. 1,00     
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2 Po završetku svih radova izvoĎač radova je duţan da izvrši:  
- krpljenje zidova na mestima prolaza instalacije i otklanjanje 
eventualnih tehničkih i estetskih grešaka, 
- vraćanje istih površina u prethodno stanje po prolazu 
instalacije, 
- na mestima uvoda cevi sa instalacijama u objekat izvršiti 
zaptivanje , prvo masom za ispunu, a potom i za zaptivanje, 
kako bi se dobila hermetička zaptivenost, 
- čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje 
istog van objekta i kompleksa pauš. 1,00     

3 Pregled, funkcionalno ispitivanje izvedene instalacije, izdavanje 
potvrde i stručnog nadzora (atesta) od strane ovlašćenog 
preduzeća, garantnih izjava i uputstava: 
- potvrda ovlašćenog izvoĎača radova električne instalacije, 
- izveštaj o ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika,  
- izveštaj o ispitivanju otpornosti zaštitnog uzemljenja, 
- izveštaj o ispitivanju otpornosti izolacije električne instalacacije, 
- izveštaj o ispitivanju funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih 
ureĎaja pauš. 1,00     

VI UKUPNO OSTALI PRELIMINARNI I ZAVRŠNI RADOVI:     TOTAL VI:   

  
 

    

REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢNI RADOVI TOTAL I:   

II NAPAJANJE I RAZVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE TOTAL II:   

III INSTALACIJA OSVETLJENJA TOTAL III:   

IV 
INSTALACIJA PRIKLjUČNICA I TEHNOLOŠKIH 
POTROŠAČA 

TOTAL IV: 
  

V INSTALACIJA UZEMLJENJA TOTAL V: 

 VI OSTALI PRELIMINARNI I ZAVRŠNI RADOVI TOTAL VI: 

   

SUBOTICA 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

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

za izradu hidrantske mreže i molerske radove u objektu Filijale NSZ Sremska Mitrovica OJ Ruma 

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, i opisima u ovom predračunu, vaţećim tehničkim propisima,  opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje 
graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i investitora, 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. 
Ponuđači mogu izvršiti uvid u projektno-tehničku dokumentaciju, na adresi nadleţne filijale ili u direkciji Naručioca u Beogradu, ul. 
Kralja Milutina br.8. 
U ponuđenu cenu uračunati i eventualno potrebnu skelu, ukoliko ista nije specificirana ovim predmerom. 

I  GRAĐEVINSKI RADOVI - Dovod 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Raskopavanje asfaltnih površina van objekta radi prolaska 
kanalskih rovova vodovodne mreţe širine 1.2 m i njihovo vraćanje 
u prvobitno stanje. 
Obračun po m2. m2 60,00     

2 Iskop zemlje za kanalske rovove vodovodne mreţe širine 0.8 m i 
dubine 1.2 m i vodovodna okna u terenu III kategorije sa 
pravilnim odsecanjem bočnih strana i grubim planiranjem dna 
rova prema projektovanim kotama i padovima.  Iskopanu zemlju 
odbaciti na jednu stranu rova, najmanje 1.0 m od ivice rova i 
obezbediti od obrušavanja, u skladu sa propisima za datu vrstu 
iskopa. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je crpljenje eventualne 
podzemne vode i svo, po propisima, potrebno  razupiranje rova. 
Detalj razupiranja daje izvoĎač radova u zavisnosti od načina 
iskopa, prema statičkom proračunu i tehničkim propisima za 
odreĎenu dubinu kanalskog rova. 
Obračun po m3 iskopanog rova. m3 68,00     

3 Fino planiranje dna rova u odgovarajućem nagibu za plaganje 
vodovodnih cevi, a pre ubacivanja peska u rov i izrade posteljice. 
Obračun po m2 planiranog rova. m2 57,00     

4 Nabavka transport i ubacivanje peska u rov za izradu posteljice 
vodovodnih cevi  i zatrpavanje cevi u sloju najmanje debnjine 
10+D+10 cm. Pre polaganja cevi pesak razastrti u sloju od 10 cm 
i izravnati. Po izvršenom polaganju i ispitivanju cevi, peskom 
zatrpati cev sa podbijanjem oko cevi. Ostatak peska razastrti 
iznad cevi u sloju od 10 cm. Maksimalna krupnoća peska 3 - 4 
mm.  
Obračun po m3 ubačenog peska.  m3 20,00     

5 Nabavka i transport šljunka prirodne granulacije i zatrpavanje 
kanalskog rova šljunkom, na delu kanalskog rova ispod asfaltnih 
površina, posle montaţe  i izvršenog ispitivanja izvedene 
vodovodne ili kanalizacione mreţe i zatrpavanja peskom. 
Zatrpavanje izvršiti po odobrenju nadzornog organa, odnosno 
predstavnika investitora  i sačinjenog  zapisnika o izvršenom 
ispitivanju izvedene vodovodne/kanalizacione mreţe. Pri 
zatrpavanju šljunak nabijati u slojevima od 10 - 20 cm, do 
potrebne zbijenosti, vodeći računa da ne doĎe do oštetećenja 
cevi. 
Obračun po m3 zatrpanog rova. m3 48,00     
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6 Utovar i transport iskopanog materijala na deponiju na udaljenosti 
do 10 km sa grubim planiranjem na deponiji.                                        
Obračun po m3. m3 68,00     

7 Nabavka materijala i izrada betonskih anker blokova za 
oslanjanje i sidrenje cevi, fazonskih komada i armature 
vodovodne mreţe i betonskih postolja za postavljanje nadzemnih 
hidranata i hidrantskih samostojećih ormana. U cenu je uračunata 
i potrebna oplata. 
Obračunava se i plaća po m3 ugrađenog betona. m3 1,00     

I UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - dovod:     TOTAL I:   

      II  DOVOD 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i transport potrebnog materijala i izvoĎenje priključka 
novoprojektovane vodovodne mreţe, prema hidrauličkom 
proračunu, na već postojeću uličnu vodovodnu mreţu. U cenu 
uračunati svi potrebni fazonski komadi i sav spojni i zaptivni 
materijal. 
Obračun po komadu izvedenog priključka u zavisnosti od 
prečnika cevi.         

  HDPE DN100 (Ø110mm) na AC Ø160 mm kom. 1     

2 Nabavka, transport i montaţa vodovodnih HDPE cevi PE 100 za 
radni pritisak PN 10 bara, SDR 17. Cevi se meĎusobno spajaju 
čeonim zavarivanjem, a na vodovodnu armaturu čeono 
zavarenim HDPE tuljkom sa letećom prirubnicom ili 
odgovarajućom liveno gvozdenom zupčastom spojnicom sa 
letećom prirubnicom. U cenu uračunati i svi potrebni fazonski 
komadi, kao i spojni i zaptivni materijal.  
Obračun po m' montiranog cevovoda u zavisnosti od 
prečnika cevi.     

 
  

  HDPE DN100 (Ø110) m' 70,70 
 

  

3 Nabavka transport i montaţa zatvarača tip EURO 20 (za 
ugradbenu garnituru). 
Obračun po komadu ugrađenog zatvarača.         

  DN 100 kom 1     

4 Nabavka transport i montaţa teleskopske ugradbene  garniture 
za ventile tipa EURO 20, za dubinu ugradnje 1.0-1.5 m . 
Obračun po komadu ugrađene ugradbene garniture.         

  Za ventil DN 100 kom 1     

5 Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdene okrugle ulične 
kape, za ventile, sa poklopcem Ø190mm,  H=270mm, ukupne 
teţine 14 kg.                                                                                   
Napomena: Jediničnom cenom obuhvatiti i potrebnu količinu 
betona MB20 za izradu stope i fiksiranje kape. 
Obračun po komadu ugrađene ulične kape. kom 1     

6 Ispitivanje izvedene hidrantske mreţe na probni pritisak dva puta 
veći od radnog u trajanju od 24 sata po ispitivanoj deonici, po 
propisima za ovu vrstu radova. Po pregledu mreţe, obavezno 
zameniti ili popraviti sva mesta na kojima je došlo do 
procurivanja. Posle izvršene probe na pritisak, mreţu 
dezinfikovati, isprati i zapisnički predati korisniku. 
Plaća se po m' ispitane vodovodne mreţe. m' 70,70     
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7 Ispiranje i dezinfekcija celokupne vodovodne mreţe u skladu sa 
vaţećim propisima i pribavljanje potvrde o kvalitetu vode iz mreţe 
od nadleţnog instituta za ovu vrstu radova.                                     
Obračun po m' isprane i dezinfikovane mreţe.  m' 70,70     

II UKUPNO DOVOD     TOTAL II:   

      III  GRAĐEVINSKI RADOVI - Hidrantska mreţa 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Raskopavanje asfaltnih površina van objekta radi prolaska 
kanalskih rovova vodovodne mreţe širine 1.2 m i njihovo vraćanje 
u prvobitno stanje. 
Obračunava se i plaća po m2. m2 8,00     

2 Iskop zemlje za kanalske rovove vodovodne mreţe širine 0.8 m i 
dubine 1.2 m i vodovodna okna u terenu III kategorije sa 
pravilnim odsecanjem bočnih strana i grubim planiranjem dna 
rova prema projektovanim kotama i padovima.  Iskopanu zemlju 
odbaciti na jednu stranu rova, najmanje 1.0 m od ivice rova i 
obezbediti od obrušavanja, u skladu sa propisima za datu vrstu 
iskopa. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je crpljenje eventualne 
podzemne vode i svo, po propisima, potrebno  razupiranje rova. 
Detalj razupiranja daje izvoĎač radova u zavisnosti od načina 
iskopa, prema statičkom proračunu i tehničkim propisima za 
odreĎenu dubinu kanalskog rova. 
Obračun po m3 iskopanog rova. m3 15,00     

3 Fino planiranje dna rova u odgovarajućem nagibu za plaganje 
vodovodnih cevi, a pre ubacivanja peska u rov i izrade posteljice. 
Obračun po m2 planiranog rova. m2 14,00     

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

5 Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa, na delu 
kanalskog rova ispod zelenih površina, posle montaţe  i 
izvršenog ispitivanja izvedene vodovodne ili kanalizacione mreţe 
i zatrpavanja peskom. Zatrpavanje izvršiti po odobrenju 
nadzornog organa, odnosno predstavnika investitora  i sačinjenog  
zapisnika o izvršenom ispitivanju vodovodne ili kanalizacione 
mreţe. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude sitna 
zemlja, bez krupnijih komada i kamena koji bi mogli da oštete 
cevi. Pri zatrpavanju zemlju nabijati u slojevima od 10 - 20 cm, do 
potrebne zbijenosti, vodeći računa da ne doĎe do oštetećenja 
cevi. 
Obračun po m3 zatrpanog rova. m3 8,00     

6 Utovar i transport iskopanog materijala na deponiju na udaljenosti 
do 10 km sa grubim planiranjem na deponiji.                            
Obračun po m3. m3 4,00     
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7 Nabavka potrebnog materijala i izrada armirano betonske vodovodne 
šahte od betona MB20 sa armiranobetonskim zidovima debljine 20 cm. 
Dno šahte od nearmiranog betona MB20 debljine 12 cm. Gornja ploča 
šahte debljine 15 cm sa otvorom za silaz i postavljanje liveno-gvozdenog 
poklopca sa ramom za laki saobraćaj. U cenu uračunat i potreban broj 
penjalica. 
Obračun po komadu izvedene šahte, u svemu prema detaljima u 
projektu, u zavisnosti od dimenzija šahte.         

  šahta unutrašnjih dimenzija 250x150x160 cm kom 1     

8 Nabavka, transport, prevoz duţ trase i ugraĎivanje liveno-
gvozdenih poklopaca kvadratnog oblika sa ramom svetlog otvora 
dimenzija 600x600mm za laki saobraćaj. 
Obračun po komadu ugrađenog poklopca. kom 1     

9 Nabavka materijala i izrada betonskih anker blokova za 
oslanjanje i sidrenje cevi, fazonskih komada i armature 
vodovodne mreţe i betonskih postolja za postavljanje nadzemnih 
hidranata i hidrantskih samostojećih ormana.                                       
Napomena: U cenu je uračunata i potrebna oplata. 
Obračunava se i plaća po m3 ugrađenog betona. m3 0,50     

III UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - H. Mreţa     TOTAL III:   

      IV  HIDRANTSKA MREŢA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Ugradnja postojećeg vodomera 5/4" u novoprojektovanu 
vodomernu šahtu i prevezivanje postojeće sanitarne mreţe 5/4" 
na novoprojektovani priključni vod HDPE DN100 (110 mm).   
Napomena: U cenu uračunat i sav spojni i zaptivni materijal. 
Obračun po komadu izvedenog priključka. kom. 1     

2 Nabavka, transport i montaţa liveno - gvozdenog ravnog 
propusnog ventila NP 16 bara sa vezom na flanšu za ugradnju u 
vodomerno okno.                                                                    
Napomena: U cenu uračunat i sav spojni i zaptivni materijal. 
Obračunava se i plaća po komadu ugrađenog ventila u 
zavisnosti od prečnika ventila.         

  Ventil DN80  kom. 1     

3 Nabavka, transport i montaţa liveno - gvozdenog ravnog 
propusnog ventila NP 16 bara sa ispustom i vezom na flanšu za 
ugradnju u vodomerno okno.                                          
Napomena: U cenu uračunat i sav spojni i zaptivni materijal. 
Obračunava se i plaća po komadu ugrađenog ventila u 
zavisnosti od prečnika.         

  Ventil DN80  kom. 1     

4 Nabavka, transport i montaţa liveno - gvozdenog nepovratnog 
ventila NP 16 bara sa vezom na flanšu  za ugradnju u vodomerno 
okno. Nepovratni ventil montirati horizontalno, poštujući smer 
kretanja fluida kako pokazuje strelica na kućištu.                                  
Napomena: U cenu uračunat i sav spojni i zaptivni materijal. 
Obračunava se i plaća po komadu ugrađenog ventila u 
zavisnosti od prečnika.         

  Ventil DN80  kom. 1     

5 Nabavka, transport i montaţa montaţno-demontaţnog komada 
MDK "A" NP 10 bara.                                                            
Napomena: U cenu uračunat i sav spojni i zaptivni materijal. 
Obračunava se i plaća po ugrađenom MDK komadu u 
zavisnosti od prečnika.         

  Ventil DN80  kom. 1     
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6 Nabavka, transport i montaţa redukcionog komada sa 
prirubnicom - FFR komada NP 10 bara, površinski zaštićenog 
plastificiranjem.                                                                    
Napomena: U cenu uračunat i sav spojni i zaptivni materijal. 
Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu u zavisnosti 
od prečnika.          

  FFR 100/80 kom. 2     

7 Nabavka, transport i montaţa ravne prirubnice sa navojem NP 10 
bara.                                                                               
Napomena: U cenu uračunat i sav spojni i zaptivni materijal. 
Obračunava se i plaća po komadu ugrađene prirubnice u 
zavisnosti od prečnika.          

  PR 100/3" kom. 1     

8 Nabavka transport i montaţa  Woltmanovog vodomera tip WP 
Dynamic DN80, Qn=120 m3/h, 50oC, PN 16 klase A, proizvoĎača 
JORDAN YU d.o.o., Beograd, ili vodomera drugog proizvoĎača 
sličnih karakteristikasa, sa prirubnicama i plastificiranom  
spoljnom površinom. 
Obračun po komadu ugrađenog vodomera.         

  Vodomer DN80 kom. 1     

9 Nabavka, transport i montaţa vodovodnih HDPE cevi PE 100 za radni 
pritisak PN 10 bara, SDR 17. Cevi se meĎusobno spajaju čeonim 
zavarivanjem, a na vodovodnu armaturu čeono zavarenim HDPE tuljkom 
sa letećom prirubnicom ili odgovarajućom liveno gvozdenom zupčastom 
spojnicom sa letećom prirubnicom.                                                            
Napomena: U cenu uračunati i svi potrebni fazonski komadi, kao i spojni 
i zaptivni materijal.  
Obračun po m' montiranog cevovoda u zavisnosti od prečnika cevi. 

        
  HDPE DN100 m' 25,00     

10 Nabavka transport i montaţa zatvarača tip EURO 20 (za 
ugradbenu garnituru). 
Obračun po komadu ugraĎenog zatvarača.         

  DN 80 kom 1     

11 Nabavka transport i montaţa teleskopske ugradbene  garniture 
za ventile tipa EURO 20, za dubinu ugradnje 1.0-1.5 m . 
Obračun po komadu ugrađene ugradbene garniture.         

  Za ventil DN 80 kom 1     

12 Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdene okrugle ulične 
kape, za ventile, sa poklopcem Ø190mm,  H=270mm, ukupne 
teţine 14 kg. Jediničnom cenom obuhvatiti i potrebnu količinu 
betona MB20 za izradu stope i fiksiranje kape. 
Obračun po komadu ugrađene ulične kape. kom 1     

13 Nabavka transport i montaţa luka sa stopom (LS komad) sa 
Epoxy zaštitnim premazom. 
Obračun po komadu ugrađenog komada.         

  DN 80 kom 1     

14 Nabavka transport i montaţa spoljnjeg nadzemnog poţarnog 
hidranta NP 10 bara, sa svim potrebnim fazonskim elementima i 
spojnim materijalom za povezivanje na livenogvozdeni LS komad 
odgovarajućeg prečnika. Hidrant mora imati dve priključne spojke 
Ø 52 mm tip "C" i jednu Ø 75 mm tip "B". Nakon završene 
montaţe izvršiti potrebno ispitivanje spoljnje hidrantske mreţe, po 
propisima za protivpoţarnu zaštitu. 
Plaća se po komadu montiranog hidranta.         

  Hidrant, nadzemni DN80 mm kom. 1     
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15 Nabavka, transport i montaţa samostojećih ormana od 
nerĎajućeg čelika - Inox, dimenzija 1080x1080x185 mm sa 
opremom za nadzemne hidrante: 
- crevo trevira Ø52 mm x 15 m sa spojkama x 4 kom, 
- mlaznica Ø52/Ø12 mm sa ventilom x 2 kom, 
- hidrantski nastavak DN 80/2xC x 1 kom, 
- ključ za spojke ABC x 2 kom 
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom, 
Nabavka transport i montaţa slobodnostojećeg ormara 
podzemnog poţarnog hidranta sa kompletnom garniturom i 
opremom. 
Plaća se po komadu ugrađenom ormana. kom. 1     

16 Nabavka, transport i montaţa čeličnih pocinkovanih cevi sa svim 
potrebnim fazonskim komadima (fitinzima), za izvoĎenje 
instalacije vodovoda u objektu i u rovu van objekta. Cevi montirati 
po planu i specifikaciji. U cenu montaţe ulaze svi potrebni delovi, 
materijal i radna snaga, raznošenje cevi duţ rova, spuštanje i 
polaganje po niveleti, obeleţavanje poloţaja cevi u objektu, sva 
štemovanja i probijanje ili dubljenje zidova  i meĎuspratne 
konstrukcije, sečenje cevi, izrada navoja (gvintova), kao i 
premazivanje cevi bitumenom ili bitulitom, zaštita jutom i 
izvoĎenje termo izolacije. 
Obračunava se i plaća po m’ montiranog cevovoda u 
zavisnosti od prečnika cevi.         

  POC DN50  m' 3,50     

  POC DN65 m' 3,00     

17 Nabavka i montaţa čeličnih nosača, raznih dimenzija (DN50, DN 
65) shodno potrebi vešanja cevi. 
Obračunava se i plaća po metru ugraĎenih cevi zajedno sa 
obezbeĎenjem.         

  DN 50 m' 3,50     

  DN 65 m' 3,00     

18 Nabavka i montaţa komplet poţarnog hidranta sa ormarić od 
nerĎajućeg čelika - inox dimenzija 500x500x140 mm, sa punim 
vratima, sa oznakom "H" na vratima. Komplet sadrţi sledeću 
opremu: 
- crevo Ø 52 mm x 15 m sa spojkama 
- ugaoni ventil MS 2" sa stabilnom spojkom Ø 52 mm 
- okretni nastavak MS 2" 
- mlaznica Ø52/12 mm sa zasunom, 
- ključ za montaţu spojeva “C”, 
- brava sa tri ključa. 
Nakon završene montaţe izvršiti potrebno ispitivanje hidrantske 
mreţe, po propisima za protivpoţarnu zaštitu. 
Plaća se po komadu ugrađenog hidranta.         

  - za ugradnju na zidu kom. 2     

19 Ispitivanje poţarnih hidranata na pritisak i proticaj u svemu prema 
vaţećim propisima, sa pribavljanjem potvrde o izvršenom 
ispitivanju od strane ovlašćenog preduzeća za ovu vrstu radova. 
Obračun po komadu.  kom 3     

20 Nabavka i montaţa aparata za gašenje poţara sa suvim prahom. 
Aparat montirati, okačiti tiplovima na zid  u neposrednoj blizini 
poţarnih hidranata. 
Plaća se po komadu montiranog aparata.         

  Tip S9 kom. 4     
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21 Ispitivanje izvedene hidrantske mreţe na probni pritisak dva puta veći od 
radnog u trajanju od 12 sati po ispitivanoj deonici, po propisima za ovu 
vrstu radova. Po pregledu mreţe, obavezno zameniti ili popraviti sva 
mesta na kojima je došlo do procurivanja. Posle izvršene probe na 
pritisak, mreţu dezinfikovati, isprati i zapisnički predati korisniku. 
Plaća se po m' ispitane vodovodne mreţe. m' 35,00     

22 Ispiranje i dezinfekcija celokupne vodovodne mreţe u skladu sa 
vaţećim propisima i pribavljanje potvrde o kvalitetu vode iz mreţe 
od nadleţnog instituta za ovu vrstu radova.                                      
Obračun po m isprane i dezinfikovane mreţe.  m' 35,00     

IV  UKUPNO HIDRANTSKA MREŢA     TOTAL IV:   

      V MOLERSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

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.                                                  
Napomena: Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  
Obračun po m². 

  

      
  zidovi         
  prizemlje m² 610,16     

  I sprat m² 743,97     

  plafoni         
  prizemlje m² 216,33     

  I sprat m² 249,69     

V  UKUPNO MOLERSKI RADOVI     TOTAL V:   

  

VI PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

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

  

      
   prizemlje m² 216,33     

   I sprat m² 249,69     

2 Završno čišćenje prostora, trotoara oko objekta, od graĎevinskog 
šuta sa prenosom šuta na deponiju, zajedno sa pranjem prozora.  
Obračun po m² neto površine po opisu. m² 466,02     

VI UKUPNO PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI     TOTAL VI:   

 



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

радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 46 од 124 

 

 

REKAPITULACIJA RADOVA 

I GRAĐEVINSKI RADOVI - Dovod TOTAL I:   

II DOVOD TOTAL II:   

III GRAĐEVINSKI RADOVI - H. Mreţa TOTAL III:   

IV HIDRANTSKA MREŢA TOTAL IV:   

V MOLERSKI RADOVI TOTAL V: 

 VI PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI TOTAL VI: 

   

RUMA 

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, 

Филијала Јагодина - ОЈ Деспотовац, Филијала Ниш 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

građevinsko 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, kao i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. 
Ponuđači mogu izvršiti uvid u projektno-tehničku dokumentaciju, na adresi nadleţne filijale ili u direkciji Naručioca u Beogradu, ul. 
Kralja Milutina br.8. 
U ponuđenu cenu uračunati i eventualno potrebnu skelu, ukoliko ista nije specificirana ovim predmerom. 
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač 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:   
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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 
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:   
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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:   

  

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 Iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i opreme iz 
prostora koji se renovira. Nameštaj deponovati u okviru objekta kako 
investitor nalaţe.  
U cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju. 
Obračun po m² površine prostorije. m² 46,42   

3 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 

građevinsko 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, kao i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. 
Ponuđači mogu izvršiti uvid u projektno-tehničku dokumentaciju, na adresi nadleţne filijale ili u direkciji Naručioca u Beogradu, ul. 
Kralja Milutina br.8. 
U ponuđenu cenu uračunati i eventualno potrebnu skelu, ukoliko ista nije specificirana ovim predmerom. 
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač 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   
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III UKUPNO STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA TOTAL III:   

  

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   
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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:   

 
 
 
 

     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 

građevinsko 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, kao i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.  
Ponuđači mogu izvršiti uvid u projektno-tehničku dokumentaciju, na adresi nadleţne filijale ili u direkciji Naručioca u Beogradu, ul. 
Kralja Milutina br.8. 
U ponuđenu cenu uračunati i eventualno potrebnu skelu, ukoliko ista nije specificirana ovim predmerom. 
Prilikom štemovanja ili obijanja zidnih površina (plafona), izvođač je duţan da prekreči celu površinu zida (plafona). 
U cenu uračunati i završno čišćenje prostora, trotoara oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju, zajedno 
sa pranjem prozora.  

 

    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:   

 



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

радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 55 од 124 

 

 
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:   

  



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

радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 56 од 124 

 

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   
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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:   

  

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:   
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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:   

 

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:   
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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    

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:   

 

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    
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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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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

za adaptaciju objekta Filijale NSZ Jagodina - OJ Despotovac 

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, i opisima u ovom predračunu, vaţećim tehničkim propisima,  opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje 
graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i investitora, 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. 
Ponuđači mogu izvršiti uvid u projektno-tehničku dokumentaciju, na adresi nadleţne filijale ili u direkciji Naručioca u Beogradu, ul. 
Kralja Milutina br.8. 
U ponuđenu cenu uračunati i eventualno potrebnu skelu, ukoliko ista nije specificirana ovim predmerom. 
U ponuđenu cenu uračunati iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i opreme iz prostora koji se renovira. Nameštaj 
deponovati u okviru objekta kako investitor nalaţe.  
U ponuđenu cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju. 
U ponuđenu cenu uračunati i završno čišćenje prostora, trotoara oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju, 
zajedno sa pranjem prozora.  

I  DEMONTAŢE I RUŠENJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Paţljiva demontaţa fasadnih drvenih prozora. Demontirane 
prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju 
odredi investitor. 
Napomena: U cenu je uračunato i skidanje drvenih klupica i 
vertikala na sastavima sa zidovima kao i venecijaner roletni. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po komadu.         

  10,66*2,22 kom. 1,00     

  4,10*2,22 kom. 1,00     

  2,94*2,22 kom. 1,00     

  0,88*2,22 kom. 14,00     

  0,87*0,54 kom. 4,00     

2 Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom 
malteru. Obiti polčice i skinuti podlogu do slojeva hidroizolacije. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen rad i transport. 
Obračun po m2. 
Prostorije 8, 9 m2 6,20     

3 Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti 
pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a 
površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. 
Prostorije 8, 9 m2 24,32     

4 Obijanje sokle od livenog teraca, visine do 20 cm. Po obijanju 
sokle  klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu 
vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m1. 
Prostorija 7 m' 2,00     
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5 Skidanje poda od parketa sa slepim podom, štafnama i slojem 
peska. Parket, slepi pod, štafne i lajsne skinuti, utovariti u kamion i 
odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. 
Prostorije 1, 2, 3, 4, 5, 6 m2 111,89     

6 Demontaţa limene opšivke solbanaka. Opšivke demontirati, 
upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi 
investitor udaljenu do 15 km. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen rad i transport. 
Obračun po m1. m' 33,54     

7 Obijanje produţnog  maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i 
klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti 
čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.                                                                                                     
Napomena: Cenom je obuhvaćen rad i transport. 
Obračun po m2. 
Prostorije 8, 9 m2 24,00     

 Prostorija 1     dimnjak m2 3,50 
  I UKUPNO DEMONTAŢE I RUŠENJA     TOTAL I:   

      II  ZIDARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Obrada špaletni oko prozora produţnim malterom. Širina špaletni 
je do 25 cm. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po m1. m' 116,00     

2 ObziĎivanje dimnjačkog kanala punom opekom debljine 7 cm u 
produţnom malteru razmere 1:2:6. Prethodno prošlicovati šliceve 
u postojećim zidovima za izradu šmorceva za vezivanje obzide. 
Po završenom zidanju spojnice očistiti, pripremiti za malterisanje.  
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po m2. 
Prostorija 1 m2 3,08 

 
  

3 Malterisanje zidova produţnim malterom u dva sloja.  
Pre malterisanja površine očistiti i isprskati cementnim mlekom.  
Prvi sloj, grunt, raditi produţnim malterom debljine sloja do 2 cm 
od prosejanog šljunka, „jedinice“ cementa i kreča. Malter naneti 
preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi 
sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, „dunavac“, cementom i 
krečom. Perdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti 
ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen  materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po m2. 
Prostorije 8, 9 
Prostorija 1 - dimnjak m2 55,50     

4 Malterisanje sokli  produţnim malterom. Visima sokle je do 20 cm. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad,  i transport. 
Obračun po m1. 
Prostorija 7 m' 7,70     
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5 Izrada cementne košuljice debljine 4 cm, kao podloge za laminatni 
pod. Košuljica se radi preko sloja termo i zvučne izolacije i sloja 
PVC folije (posebno obračunato). Malter za košuljicu spraviti sa 
prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3 i negovati je dok ne 
očvrsne. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen  materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po m2. 
Prostorije 1, 2, 3, 4, 5, 6  m2 111,89     

6 Izrada cementne košuljice u padu prosečne debljine 4 cm, kao 
podloge za keramiku. Košuljica se radi preko sloja hidroizolacije i 
sloja PVC folije (posebno obračunato). Malter za košuljicu spraviti 
sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3 i negovati je dok 
ne očvrsne. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen  materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po m2. 
Prostorije 8, 9 m2 6,20     

II UKUPNO ZIDARSKI RADOVI     TOTAL II:   

      III  IZOLATERSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka materijala i izrada hidroizolacije mokrog čvora.  
Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz 
bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 
stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake 
plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem 
bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom 
masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa 
preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. Uz 
zidove izolaciju podići za min. 20 cm, što ulazi u cenu. 
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: 
- hladan premaz bitulitom "A" 
- Kondorfleks V4, varen za podlogu 
- Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. 
- jedan sloj PVC folije 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po m2. 
Prostorije 8, 9 m2 6,20     

2 Nabavka i postavljanje  na pod termoizolacionih ploča d=2 cm, od 
ekstrudirane polistirolske pene, mase 35 kg/m³. Termoizolacione 
ploče postaviti kao termo izolaciju podova, po detaljima i uputstvu 
projektanta. Uz zidove podići za 5 cm kao sloj za razdvajanje 
plivajućeg poda, što ulazi u cenu. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po m2. 
Prostorije 1, 2, 3, 4, 5, 6     m2 111,89     

III UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI     TOTAL III:   
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IV  KERAMIČARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka materijala, postavljanje i fugovanje podne protivklizne  
granitne keramike, dimenzija i boje po izboru investitora. Pločice 
se postavljaju preko livenog teraca, na sloju graĎevinskog lepka, 
sa svim potrebnim predradnjama po uputstvu proizvoĎača lepka. 
Pločice veličine, kvaliteta i dezena po izboru investitora postaviti 
na sloju graĎevinskog lepka, u slogu po izboru investitora. 
Postavljene pločice fugovati i očistiti što ulazi u cenu. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2.   
Prostorija 7 m2 14,50     

2 Nabavka materijala, postavljanje i fugovanje podnih protivkliznih  
keramičkih pločica, dimenzija i boje po izboru investitora. Pločice 
veličine, kvaliteta i dezena po izboru investitora postaviti na sloju 
graĎevinskog lepka, u slogu po izboru investitora. Postavljene 
pločice fugovati i očistiti što ulazi u cenu.  
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2.   
Prostorije 8, 9 m2 6,20     

3 Nabavka materijala, postavljanje i fugovanje zidnih  keramičkih 
pločica, dimenzija i boje po izboru investitora. Pločice veličine, 
kvaliteta i dezena po izboru investitora postaviti na sloju 
graĎevinskog lepka, u slogu po izboru investitora. Postavljene 
pločice fugovati i očistiti što ulazi u cenu.  
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2.   
Prostorije 8, 9 m2 45,82     

4 Nabavka materijala, postavljanje i fugovanje  sokle od granitne 
keramike, visine do 15 cm, na sloju graĎevinskog lepka. 
Postavljene pločice fugovati i očistiti što ulazi u cenu.  
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m1.   
Prostorija 7 m' 7,70     

IV  UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI     TOTAL IV:   

      V PODOPOLAGAČKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, klik, debljine 8 mm, 
za srednja opterećenja (klasa 31), po izboru investitora. 
Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Laminat 
mora da bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač ploča visoke 
gustine, HDF, ivice impregnirane i sa nutom i federom. Podnu 
oblogu uneti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u 
atmosferi prostorije. Preko pripremljene podloge postaviti filc i 
foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. 
Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu paţljivo postaviti i 
sastaviti na "klik". Pored zidova postaviti odgovarajuće lajsne i na 
svakih 80 cm ih pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2.   
Prostorije 1, 2, 3, 4, 5, 6     m² 111,89     

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

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Bojenje starih zidova i plafona. Sve površine brusiti, 
predimpregnirati, gletovati manja oštećenja. Brusiti, impregnirati i 
bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru 
projektanta. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po m2. 
Prostorije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

  

      

  plafoni m² 132,44     

  zidovi m² 316,42     

2 Bojenje starih  vrata preko postojeće boje. Vrsta boje, proizvoĎač i 
ton po izboru projektanta. Pre bojenja sve površine brusiti, očistiti i 
kitovati oštećenja i pukotine. Prevući uljanim kitom, brusiti i 
nadkitovati. Bojiti uljanom bojom, po sušenju brusiti i nadkitovati 
uljanim kitom. Fino brusiti i bojiti emajl lakom. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po m2. m² 27,50     

3 Skidanje stare boje i bojenje metalne rešetke, bojom za metal. Pre 
bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, 
brusiti i očistiti. Na rešetku naneti impregnaciju i osnovnu boju, a 
zatim bojiti dva puta bojom za metal. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po m2. m² 8,90     

VI UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     TOTAL VI:   

  
 

   VII STOLARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka, postavljanje i završno lakiranje hrastovih pragova. Drvo 
za pragove mora biti suvo bez čvorova i prvoklasno. Pragove 
postaviti lepljenjem za podlogu odgovarajućim lepkom. Pragove 
izraditi po uzoru na postojeće.  
U cenu je uključeni i skidanje postojećih pragova. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po komadu.   kom. 11,00     

VII UKUPNO STOLARSKI RADOVI     TOTAL VII:   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



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

радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 68 од 124 

 

VIII  PVC STOLARIJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i ugradnja višedelnih fasadnih PVC prozora. 
Prozori  su izrađeni od visokootpornog tvrdog  PVC sa 
šestokomornim sistemom profila i sa unutrašnjim ojačanjem 
od nerđajućih čeličnih  profila. Zastakljenje po šemi, dvoslojnim 
termopan staklenim paketom 4+16+4 mm, sa spoljašnjim 
niskoemisionim staklom i ispunom od argona. Zaptivanje staklenih 
delova izvesti trajno elastičnom EPDM gumom vulkanizovanom 
na uglovima. Najveća dozvoljena vrednost koeficijenta prolaza 
toplote za prozor je  Ug=1.5W/m2K. Prozor snabdeti neophodnim 
okovom standardnog kvaliteta po SRPS-u. Otvaraju se samo 
srednja krila oko donje horizontalne i vertikalne osovine, dok su 
gornja i donja krila fiksna. Uz prozor predvideti neophodne 
pokrivne lajsne, solbanke od plastificiranog aluminijumskog lima 
sa zaptivnim maskicama i unutrašnje klupice od ekstrudiranog 
PVC-a debljine 20 mm. Pri ugradnji prozore dihtovati purpenom. 
Prozore raditi po ugledu na postojeće prozore koji se menjaju. Sve 
mere proveriti na licu mesta. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po komadu.         

  pos          dim. 88/222 cm kom. 14,00     

  pos        dim. 294/222 cm kom. 1,00     

  pos        dim. 410/222 cm kom. 1,00     

  pos      dim. 1066/222 cm kom. 1,00     

2 Nabavka i ugradnja jednokrilnih fasadnih PVC prozora. 
Prozori  su izraĎeni od visokootpornog tvrdog  PVC sa 
šestokomornim sistemom profila i sa unutrašnjim ojačanjem od 
nerĎajućih čeličnih  profila.  Zastakljenje po šemi, dvoslojnim 
termopan staklenim paketom 4+16+4 mm, sa spoljašnjim 
niskoemisionim staklom i ispunom od argona. Zaptivanje staklenih 
delova izvesti trajno elastičnom EPDM gumom vulkanizovanom 
na uglovima. Najveća dozvoljena vrednost koeficijenta prolaza 
toplote za prozor je  Ug=1.5W/m2K.   
Prozor snabdeti neophodnim okovom standardnog kvaliteta po 
SRPS-u. Otvaraju  oko donje horizontalne i vertikalne osovine. 
Uz prozor predvideti neophodne pokrivne lajsne, solbanke od 
plastificiranog aluminijumskog lima sa zaptivnim maskicama. 
Prozore raditi po ugledu na postojeće prozore koji se menjaju. 
Pri ugradnji prozore dihtovati purpenom. Sve mere proveriti na licu 
mesta. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu.         

  pos      dim. 88/54 cm kom. 4,00     

VIII UKUPNO PVC STOLARIJA     TOTAL VIII:   
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IX ROLETNARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Izrada i montaţa venecijaner roletni od aluminijumskih  lamela, širine  i 
boje po izboru investitora. Roletne uraditi u dimenzijama prema 
postojećim koje se menjaju. Roletne opremiti mehanizmom za podizanje, 
spuštanje i podešavanje nagiba lamela. Sve mere proveriti na licu mesta. 
Napomena: Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m² 67,00     

IX UKUPNO ROLETNARSKI RADOVI     TOTAL IX:   

      X VODOVOD 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Demontaţa čelično-pocinkovanih i PPR vodovodnih cevi. Izvršiti 
sečenje, demonataţu i transport  pocinkovanih i PPR vodovodnih 
cevi unutar objekta i izvršiti njihovo deponovanje. Po završetku 
demontaţe svi priključci cevi koji su demontirani moraju biti 
adekvatno zaptiveni odgovarajućim poklopcima.                               
Obračunava se i plaća po m' demontiranih cevi. 
Ø15mm - Ø32mm m' 5,00     

2 Vodovodne PPR cevi. Nabavka, transport i montaţa vodovodnih 
polipropilanskih (PPR) i fazonskih komada za radni pritisak od 10 
bara. Cevi se spajaju zavarivanjem, spojvime na navoj i 
prirubnicama, prema uputstvima proizvoĎača. Cevi se koriste za 
izradu unutrašnjih instalacija vodovoda sanitarne vode. Cenom je 
obuhvaćen kompletan rad i materijal, uključujući obujmice i 
vešaljke za pričvršćivanje cevovoda za konstrukciju objekta. 
Obračunava se i plaća po m' montirane vodovodne cevi.     

 
  

  ø 15 mm (unutrašnji prečnik) m' 15,00     

  ø 20 mm (unutrašnji prečnik) m' 5,00 
 

  

3 Ravni propusni ventili. Nabavka, transport i montaţa ravnih 
propusnih vodovodnih ventila za radni pritisak od 10 bara. 
Obračunava se i plaća se po komadu montiranog ventila.         

  ø 15 mm kom. 5,00     

  ø 20 mm kom. 2,00 
 

  

4 Ugaoni "EK" ventil sa kapom. Izvršiti nabavku, transport i montaţu 
ugaonih "EK" ventila sa kapom. 
Obračunava se i plaća se po komadu montiranog ventila. 
ø 15   kom. 4,00     

5 Povezivanje na postojeću vodovodnu mreţu. Izvršiti povezivanje 
na postojeću vodovodnu mreţu, prema crteţima u projektu. 
Plaća se po komadu. kom. 1,00     

X UKUPNO VODOVOD     TOTAL X:   

    

  XI KANALIZACIJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Demontaţa kanalizacionih cevi od livenog gvoţĎa i PVC-a i 
fazonskih komada. Demontaţa i sečenje postojeće kanalizacione 
mreţe od livenog gvoţĎa i PVC-a . Demontirane cevi deponovati 
na mesto koje odredi investitor.  
Obračunava se i plaća po duţnom m' demontirane mreţe.         

  ø 50 mm m' 1,00     

  ø 75 mm m' 1,00 
 

  

  ø 110 mm m' 1,00     
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2 PVC kanalizacione cevi. Izvršiti nabavku, transport i montaţu 
kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a.  Na svim mestima 
odreĎenim projektom ugraditi odgovarajuće fazonske i revizione 
komade. Spajanje cevi vrši se pomoću elastičnih zaptivnih 
prstenova, prema uputstvima proizvoĎača cevi. Pre zatrpavanja 
cevi kompletna mreţa mora biti ispitana na vododrţivost. Cevi 
koje se polaţu u tlo moraju biti paţljivo poloţene na prethodno 
pripremljenu posteljicu od peska i doterane po pravcu i niveleti 
prema projektnoj dokumentaciji.  Cenom je obuhvaćen kompletan 
rad i materijal, uključujući  obujmice i vešaljke za pričvršćivanje 
cevovoda za konstrukciju. 
Obračunava se i plaća po duţnom m' gotove mreţe, mereno 
po osovini cevi i fazonskih komada.         

  ø 50 mm m' 1,00     

  ø 75 mm m' 1,00 
 

  

  ø 110 mm m' 1,00     

3 Slivnička rešetka. Izvršiti nabavku, transport i montaţu podnu 
slivničku rešetku od nerĎajućeg čelika.  
Obračunava se i plaća po komadu ugrađene rešetke. 
ø 75 sa vertikalnim odvodom  kom. 1,00     

4 Povezivanje na postojeću kanalizacionu mreţu. Izvršiti 
povezivanje na postojeću kanalizacionu mreţu sa svim potrebnim 
prelaznim komadima, prema crteţima u projektu. 
Plaća se po komadu. kom. 1,00     

XI UKUPNO KANALIZACIJA     TOTAL XI:   
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  XII SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

OPŠTI OPIS 
Svu sanitarnu opremu izvoĎač je duţan da nabaviti tek po odobrenju od strane nadzornog organa. Svi ureĎaji su A klase bele boje. Boja moţe 
biti i drugačija, ako investitor to zahteva. UreĎaji moraju biti stručno montirani i spojeni sa vodovodnom i kanalizacionom mreţom bez oštećenja. 
Sve eventualno oštećene ureĎaje i opremu izvoĎač je duţan da o svom trošku skine i montiraa nove. Cenom pozicija obuhvaćena su sva 
potrebna štemovanja i ugraĎivanje tiplova, kao i sva potrebna krpljenja i malterisanja. Svi upotrebljeni zavrtnji kod veza sanitarnih ureĎaja 
moraju biti mesingani, a za galanteriju poniklovani. Svi sanitarni ureĎaji moraju biti propisno zaštićeнi od strane izvoĎača radova do tehničkog 
prijema objekta. 

1 Demontaţa umivaonika. Izvršiti demontaţu umivaonika, i 
deponovanje na mesto koje odredi korisnik u cenu uračunata i 
demontaţa baterija i slavina na umivaoaniku i svih njenih delova i 
izvršiti deponovanje na mesto koje odredi investitor. 
Obračunava se i plaća po demontiranom komadu. kom. 2,00     

2 Demontaţa WC šolje. Izvršiti demontaţu postojeće WC šolje, 
vodokotlića i svih njenih delova i izvršiti deponovanje na mesto 
koje odredi investitor. 
Obračunava se i plaća po komadu. kom. 2,00 

 
  

3 Demontaţa bojlera. Izvršiti demontaţu postojećeg bojlera u 
toaletu. Demontirani materijal deponovati na mesto koje odredi 
investitor. 
Obračunava se i plaća po komadu. kom. 1,00     

4 WC šolja. Nabavka, transport i montaţa WC šolje  od sanitarne 
keramike, sa niskomontaţnim vodokotlićem (kvaliteta kao 
"Keramika" Mladenovac, ili slično). Cenom su obuhvaćeni WC 
šolja sa vodokotlićem za ispiranje sa kompletnom armaturom, 
potezačem i plastičnom klozetskom daskom, četkom, kao i sav 
potreban materijal za povezivanje na instalacije vodovoda i 
kanalizacije. Ispod WC šolje obavezno postaviti gumeni 
podmetač. Spoj šolje sa odvodom izvršiti pomoću odgovarajuće 
gumene manţetne. Spoj šolje sa vodokotlićem izvršiti pomoću 
plastične cevi Ø 30 odgovarajuće duţine. 
Obračunava se i plaća se po montiranom komadu. 
a) tip "baltik" - odvod u pod kom. 2,00     

5 Umivaonik. Nabavka, transport i montaţa komplet umivaonika od 
sanitarne keramike sa stubom (kvaliteta kao "Keramika" 
Mladenovac, ili slično). Školjka mora biti snabdevena otvorom za 
odvod, prelivom i čepom za zatvaranje odvodnog otvora. Ispod 
školjke montirati hromirani sifon sa rozetnom i odgovarajuću 
čeličnu cev za spoj sa kanalizacijom. Spoj prekriti niklovanom 
rozetnom. Kačenje i fiksiranje izvršiti putem ţabica ili šrafova uz 
prethodnu ugradnju plastičnih tiplova. U cenu je uračunata 
nabavka i ugradnja jednoručne stojeće baterija za hladnu vodu. 
Obračunava se i plaća po montiranom komadu. 
a) umivaonik  kom. 2,00     

6 Bojler. Nabavka, transport i ugradnja električnog bojlera od 10l, sa 
svim neophodnim delovima za pravilnu ugradnju. 
Obračunava se po komadu ugrađenog bojlera. kom. 1,00 

 
  

7 Drţač toalet papira. Nabavka, transport i ugradnja drţača toalet 
rolne od inoksa.                                                    
Obračunava se i plaća po komadu. kom. 2,00     
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8 Ogledalo. Nabavka, transport i montaţa ogledala vel.50/35 cm u 
ramu iznad umivaonika. 
Obračunava se i plaća po montiranom komadu. 
50/35cm kom. 2,00     

9 Dozer za tečni sapun. Nabavka, transport i montaţa niklovanog 
dozera za tečni sapun pored umivaonika  
Obračunava se i plaća po montiranom komadu. kom. 2,00     

XII UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA     TOTAL XII:   

 
 
 
 

     REKAPITULACIJA RADOVA 

I DEMONTAŢA I RUŠENJE TOTAL I:   

II ZIDARSKI RADOVI TOTAL II:   

III IZOLATERSKI RADOVI TOTAL III:   

IV KERAMIČARSKI RADOVI TOTAL IV:   

V PODOPOLAGAČKI RADOVI TOTAL V:  

VI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI TOTAL VI:  

VII STOLARSKI RADOVI TOTAL VII:  

VIII PVC STOLARIJA TOTAL VIII:  

IX ROLETNARSKI RADOVI TOTAL IX:  

X VODOVOD TOTAL X:  

XI KANALIZACIJA TOTAL XI:  

XII SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA TOTAL XII:  
  

DESPTOVAC 

UKUPNO (bez PDV-a):   

PDV: 
 

UKUPNO (sa PDV-om): 
  

     Датум:                            Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                       понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

za rekonstrukciju ulaznog dela i krova sa pratećim radovima Filijale NSZ Niš 

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, i opisima u ovom predračunu, vaţećim tehničkim propisima,  opšte tehničkim uslovima za izvoĎenje 
graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i investitora, 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. 
Ponuđači mogu izvršiti uvid u projektno-tehničku dokumentaciju, na adresi nadleţne filijale ili u direkciji Naručioca u Beogradu, ul. 
Kralja Milutina br.8. 
U ponuđenu cenu uračunati i eventualno potrebnu skelu, ukoliko ista nije specificirana ovim predmerom. 
U ponuđenu cenu uračunati iznošenje postojećeg nameštaja, kancelarijskog materijala i opreme iz prostora koji se renovira. 
Nameštaj deponovati u okviru objekta kako investitor nalaţe.  
U ponuđenu cenu uračunati vraćanje nameštaja na prvobitnu poziciju. 
U ponuđenu cenu uračunati i završno čišćenje prostora, trotoara oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju, 
zajedno sa pranjem prozora. 

  

KROV 

I  DEMONTAŢE I RUŠENJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Skidanje krovnog pokrivača od bitumenske šindre - tegole.  
Skinuti tegolu na bezbedan način.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. 
Cenom je obuhvaćen rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. 
Vertikalne obloge  na fasadi od tegole nisu predmet ovog 
predmera. m2 385,00     

2 Skidanje krovne izolacije od sloja Kondora 4 sa drvene 
opšivke. 
Skinuti Kondor na bezbedan način.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. 
Cenom je obuhvaćen rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. m2 385,00     

3 Skidanje oštećene obloge plafona od gips kartonskih ploča.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Cenom je obuhvaćen rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. 
potkrovlje - prostorija 08  m2 25,00     

4 Skidanje poda, cementne košuljice, hidro i termoizolacije i 
drugo na ravnom krovu iznad prizemlja.  
Cementnu košuljicu  i druge slojeve skinuti do betonske 
konstrukcije.  
Šut izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. " 
Cenom je obuhvaćen rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 6,50     
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5 Obijanje produţnog maltera sa fasadnih zidova na ravnom 
krovu iznad prizemlja.   
Malter i sve slojeve obiti na delu zidova gde se predviĎa nova 
vertikalna hidroizolacija.  
Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.  
Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Cenom je obuhvaćen rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 16,50     

I UKUPNO DEMONTAŢE I RUŠENJA     TOTAL I:   
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II  ZIDARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Malterisanje fasade na ravnom krovu iznad prizemlja, 
produţnim malterom u dva sloja.  
Pre malterisanja površine očistiti i isprskati cementnim mlekom.  
Prvi sloj, grunt, raditi produţnim malterom debljine sloja do 2 
cm od prosejanog šljunka, „jedinice“, cementa i kreča.  
Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja 
drugog sloja.  
Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, cementom i 
krečom.   
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, 
a ivice oštre i prave. 
Cenom je obuhvaćen materijal rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 16,50     

2 Izrada lako armiranog sloja za pad, od betona MB 15, prosečne 
debljine 6 cm, preko sloja termoizolacije na ravnom krovu iznad 
prizemlja.  
Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati.  
Sloj armirati mreţnom armaturom Q84. 
Cenom je obuhvaćenm materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 6,50 

 
  

II UKUPNO ZIDARSKI RADOVI     TOTAL II:   

 

     III  TESARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Pregled i zamena oštećenih delova daščane podloge preko 
krovne konstrukcije.  
Daske debljine 24 mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, 
optimalne duţine postaviti na dodir i zakovati. " 
Cenom je obuhvaćenm materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 38,50     

III UKUPNO TESARSKI RADOVI     TOTAL III:   

 

     IV  IZOLATERSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i postavljanje prikivanjem vodonepropusne  i 
paropropusne krovne folije. Krovnu foliju postaviti preko 
daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerĎajućim 
ekserima sa širokom glavom.  
Prikovana ivica se preklapa 15 cm.  
Nastavke traka postaviti naizmenično, pomerene najmanje za 
50 cm. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. m2 385,00     
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2 Nabavka materijala i izrada  horizontalne i vertikalne 
hidroizolacije na ravnom krovu iznad prizemlja, dvostrukim 
premazom polimer modifikovanim cementnim malterom 
SikaLastic 150,  ili odgovarajuće.  
Nanosi se u dva sloja, gletericom ili četkom. 
Po obimu zidova gde se podiţe hidroizolacija  postavlja se se 
ojačanje hidroizolacije u uglu sa Sika Seal S trakom. 
Mesta prodora instalacija obraditi epoksidnim 
vodonepropusnim malterom Sikadur 31. 
Hidroizolaciju uzdići uz zidove 120 cm što je obuhvaćeno 
cenom. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 23,00     

3 Nabavka i postavljanje  na ravnom krovu iznad prizemlja, 
termoizolacionih ploča d = 22 cm, od ekstrudirane polistirolske 
pene, mase 35 kg/m³.  
Termoizolacione ploče postaviti kao termo izolaciju krova po 
detaljima i uputstvu projektanta." 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 6,50     

4 Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije preko 
termoizolacije na ravnom krovu iznad prizemlja.  
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 6,50     

IV  UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI     TOTAL IV:   

 

     V LIMARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Pregled, čišćenje i eventualna popravka i gitovanje limarskih 
pozicija na krovu.  
Sve viseće oluke, krovne ivice, kalkanske i opšivke nadzidaka i 
opšivke dimnjaka  očistiti i pregledati posle skidanja postojeće 
tegole a zatim izvršiti popravku ili zamenu oštećenih delova 
istom vrstom lima..  
Loše postavljene opšivke kalkana i njihovih uvala ispraviti, 
pričvrstiti i zagitovati trajno elastičnim gitom.  
Posle popravki limarije izvršiti i popravku boje sa svim 
predradnjama. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m1. m' 202,00     

2 Pregled, čišćenje i eventualna popravka  limarskih pozicija 
(oluka , štucni itd) na  ravnom krovu iznad prizemlja. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m1. m' 3,50     

V  UKUPNO LIMARSKI RADOVI     TOTAL V:   

  

VI STOLARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Pregled i popravka  krovnih prozora i njihovih opšivki posle 
skidanja krovnog pokrivača i krovne izolacije.  
Krovne prozore pregledati na oštećenje i curenje, ampasovati i 
popraviti ili zameniti kompletnu krovnu opšivku." 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu. kom. 6,00     

VI UKUPNO STOLARSKI RADOVI     TOTAL VI:   
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   VII POKRIVAČKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i postavljanje krovne bitumenske šindre, "Tegola 
canadese", tipa po izboru investitora.  
Šindru pričvrstiti za podlogu, koja se obračunava posebno, 
nerdajućim ekserima sa širokom glavom ili nerdajućim 
spojkama.  
Tegolu postaviti po uputstvu proizvodača. 
U cenu ulaze i pokrivanje uvala, grbina, slemena i slično kao i 
postavljanje snegobrana." 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m² 385,00     

VII UKUPNO POKRIVAČKI RADOVI     TOTAL VII:   

  
 

   VIII  SUVOMONTAŢNI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Oblaganje plafona gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm, 
preko postojeće drvene potkonstrukcije.   
Delove plafona koji se saniraju obloţiti gips kartonskim 
pločama, po projektu i uputstvu proizvoĎača.  
Sastave obraditi glet masom i bandaţ trakama po uputstvu 
proizvoĎača. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m² 25,00     

VIII UKUPNO SUVOMONTAŢNI RADOVI     TOTAL VIII:   

 

     IX MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Lečenje fleka na zidovima i plafonima, bojama na bazi akrilata.  
Površine sa flekama ostrugati i gletovati.  
Bojiti bojama na bazi akrilata više puta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. 
potkrovlje - prostorija 08  m² 10,00     

2 Bojenje starih zidova i plafona.  
Sve površine brusiti, predimpregnirati, gletovati manja 
oštećenja. Brusiti, impregnirati i bojiti poludisperzivnom bojom 
prvi i drugi put.  
Boja i ton po izboru investitora. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. 
potkrovlje - prostorija 08  m² 78,00     

IX UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI     TOTAL IX:   

 
UKUPNO KROV:  



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

радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 78 од 124 

 

 

PODRUM 

I  DEMONTAŢE I RUŠENJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u 
cementnom malteru. Obiti polčice i skinuti podlogu do betonske 
konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. 
podrum - prostorije: 03, 04, 05. m2 50,31     

2 Peskiranje betonskih zidova toplotne podstanice, arhive i 
hodnika.  
Peskiranje vršiti kvarcnim peskom odgovarajuće granulacije i 
vodom pod pritiskom. Očistiti sve naslage masne farbe, fleke, 
patinu, prašinu, soli i slično. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. 
podrum - prostorije: 03, 04, 05 m2 57,00     

3 Probijanje  zida od giter bloka za izradu otvora vrata u garaţi.  
Otvor izvesti do AB grede.  
Paţljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m3. m3 0,87     

4 Obijanje produţnog maltera sa  zidova u podrumu. 
Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.  
Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Cenom je obuhvaćenm rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. 
podrum - prostorije: 03, 04, 05 m2 38,00     

I UKUPNO DEMONTAŢE I RUŠENJA     TOTAL I:   

 

     II  ZIDARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Malterisanje zidova podruma, produţnim malterom u dva sloja.  
Pre malterisanja površine očistiti i isprskati cementnim mlekom.  
Prvi sloj, grunt, raditi produţnim malterom debljine sloja do 2 
cm od prosejanog šljunka, „jedinice“, cementa i kreča.  
Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja 
drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, 
cementom i krečom. Omalterisane površine moraju biti ravne, 
bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. 
Cenom je obuhvaćenm materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 38,00     

2 Izrada praga od armiranog betona na vratima toplotne 
podstanice. Prag preseka 15x20 cm izvesti u betonu MB 30 sa 
armaturom po detalju. Prag uštemovati u masu zidova .  
U cenu ulazi i štemovanje. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad,  i transport. 
Obračun po m'. m' 0,90     



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

радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и објаката 

 

Страница 79 од 124 

 

3 Obrada špaletni oko novih vrata u garaţi produţnim malterom. 
Širina špaletni je 25 cm. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad,  i transport. 
Obračun po m1. m' 7,50     

II UKUPNO ZIDARSKI RADOVI     TOTAL II:   

 

     III  IZOLATERSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Hidroizolacija podrumskih betonskih podova i zidova. 
Betonsku podlogu dobro očistiti, odstraniti slabe i oštećene 
delove, delove armature, ţice i slično (ušlo u cenu). 
Po potrebi izvršiti popravku sastava i otvora Izolit KIT FIBER -
om. Nakon pripreme podloge izvršiti hidroizolaciju podova Izolit 
PENETRAT-om, jednokomponentnim penetrirajućim premazom 
u prahu.  Paropropustan je, ne izaziva kondenzaciju i 
dozvoljava da se preko njega malteriše cementnim, produţnim 
ili krečnim malterom. Pripremljena masa se mora ugraditi u roku 
od  45 minuta.  Prilikom ugradnje i sušenja temperatura u 
prostoriji mora biti iznad 5°C.  
Nanosi se na vlaţnu podlogu premazivanjem u tri sloja.  
Razmak izmeĎu slojeva je oko 10 - 12 sati.  
Površina se nakon svakog nanetog sloja mora odrţavati 
orošavanjem, kako ne bi došlo do pregorevanja materijala 
prilikom penetriranja u pod. 
Izolit PENETRAT penetrira u pod i zid do dubine od oko 10 cm i 
čini ga vodo i vlagonepropusnim. Materijal je ispitan na pritisak 
vode od 7 atosfera. 
Sve spojeve zidova i podova obraditi Izolit PENETRAT  
HOLFIKS - om što je ušlo u cenu. 
Nakon nanošenja trećeg, završnog sloja, površina se obraĎuje 
na standardne načine. 
Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2 izolacije.   
podrum - prostorije: 03, 04, 05 m2 120,00     
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2 Hidroizolacija podrumskih zidova od opeke. 
Opeku kojom su zidovi izidani potrebno je pripremiti tako što će 
se fuge izmeĎu opeka izdersovati čistim cementnim malterom  
do ravni sa opekom (ušlo u cenu).  
Nakon pripreme podloge izvršiti hidroizolaciju zidova Izolit 
PENETRAT-om, jednokomponentnim penetrirajućim premazom 
u prahu.  
Paropropustan je, ne izaziva kondenzaciju i dozvoljava da se 
preko njega malteriše cementnim, produţnim ili krečnim 
malterom. 
Pripremljena masa se mora ugraditi u roku od  45 minuta.  
Prilikom ugradnje i sušenja temperatura u prostoriji mora biti 
iznad 5°C.  
Nanosi se na vlaţnu podlogu premazivanjem u tri sloja.  
Razmak izmeĎu slojeva je oko 10 - 12 sati.  
Površina se nakon svakog nanetog sloja mora odrţavati 
orošavanjem, kako ne bi došlo do pregorevanja materijala 
prilikom penetriranja u zid.  
Izolit PENETRAT penetrira u zid do dubine od oko 10 cm i čini 
ga vodo i vlagonepropusnim. Materijal je ispitan na pritisak 
vode od 7 at.  
Nakon nanošenja trećeg, završnog sloja, zid se malteriše na 
standardni način (posebno obračunato). 
Kompletno sa pripremom 
Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2 izolacije. 
podrum - prostorije: 03, 04, 05 m2 38,00     

III UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI     TOTAL III:   

 

     IV  KERAMIČARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka materijala, postavljanje i fugovanje podnih protivkliznih 
keramičkih pločica, dimenzija i boje po izboru investitora.  
Pločice veličine, kvaliteta i dezena po izboru investitora postaviti 
na sloju graĎevinskog lepka, u slogu po izboru investitora. 
Cenom je obuhvaćena i izrada sokle visine 10 cm. 
Postavljene pločice fugovati i očistiti što ulazi u cenu. 
Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2.  
podrum - prostorije: 03, 04, 05 m2 50,31     

IV  UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI     TOTAL IV:   

 

     V MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Bojenje sa gletovanjem zidova.  
Malterisane zidove  impregnirati i gletovati disperzivnim gletom 
u najmanje dva sloja do dobijanje ravne  i glatke površine.   
Sve površine brusiti i gletovati manja oštećenja.  
Predbojiti a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put.  
Boja i ton po izboru investitora. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. 
podrum - prostorije: 03, 05 m2 70,75     
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2 Bojenje starih zidova i plafona. Sve površine brusiti, 
predimpregnirati, gletovati manja oštećenja. Brusiti, impregnirati 
i bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po 
izboru investitora. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. podrum - prostorija: 18 m2 72,51     

3 Higijensko bojenje  zidova toplotne podstanice, bez gletovanja.  
Zidove obojiti posnom bojom u dva sloja. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 50,80     

4 Bojenje starih  vrata preko postojeće boje.  
Vrsta boje, proizvoĎač i ton po izboru projektanta.  
Pre bojenja sve površine brusiti, očistiti i kitovati oštećenja i 
pukotine. Prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti 
uljanom bojom, po sušenju brusiti i nadkitovati uljanim kitom.  
Fino brusiti i bojiti emajl lakom. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 7,50     

V  UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI     TOTAL V:   

  

VI PVC STOLARIJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i ugradnja dvokrilnih vrata. 
Vrata  su izraĎena od višekomornih PVC profila sa unutrašnjim 
ojačanjem od nerĎajućih čeličnih  profila.    
Ispuna  krila od termopanela. Vrata snabdeti neophodnim 
okovom standardnog kvaliteta po SRPS-u i predvideti tri šarke 
po visini krila. Uz vrata predvideti neophodne pokrivne lajsne, 
rukohvate sa povijenim krajevima ka krilu, bravu sa tri ključa, 
kao i mehanizam za samozatvaranje na jednom krilu koje se 
stalno koristi. Drugo krilo koje se povremeno koristi ima šnaper 
za fiksiranje. Otvaranje vrata po šemi. Raditi u svemu prema 
priloţenim šemama i detalju proizvoĎača. 
Sve mere proveriti na licu mesta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu. 
pos 1                                          dim. 165/210 cm kom. 1,00     

2 Nabavka i ugradnja zastakljene pregrade sa vratima. 
Pregrada je izraĎena od višekomornih PVC profila sa 
unutrašnjim ojačanjem od nerĎajućih čeličnih  profila.     
Ispuna  krila i pregrade do visine 90 cm od kote poda 
termopanelom. Pregradu zastakliti jednostrukim providnim 
staklom debljine 6 mm. Vrata snabdeti neophodnim okovom 
standardnog kvaliteta po SRPS-u i predvideti tri šarke po visini 
krila. Uz vrata predvideti neophodne pokrivne lajsne, rukohvate 
sa povijenim krajevima ka krilu, bravu sa tri ključa, kao i 
mehanizam za samozatvaranje. Otvaranje vrata po šemi.  
Boja okvira i ispune prema ţelji investitora. Pregradu ugraditi 
preko štelujućih kotvi. Prilikom ugradnje ram dihtovati 
purpenom. Sve delove dihtovati trajno elastičnom gumom. 
Sve mere proveriti na licu mesta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu. 
pos 3                                          dim. 300/268 cm kom. 1,00     

VI UKUPNO PVC STOLARIJA     TOTAL VI:   
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   VII STOLARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka materijala i izrada drvenog stepeništa sa podestom, 
dimenzija 155*90 cm, visine 30 cm. Stepenište izraditi  od 
drvenih greda, dimenzija 8x10 cm i obraĎene fosne 48 mm.  
Stepenište izvesti  prema projektu. Završna obrada stepeništa 
je lakiranje bezbojnim lakom u tri sloja. 
Sve mere proveriti na licu mesta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po m2. 
dim 155*90*30 m² 1,40     

VII UKUPNO STOLARSKI RADOVI     TOTAL VII:   

 
UKUPNO PODRUM:  

  

DILATACIJE 

I  DEMONTAŢE I RUŠENJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u 
cementnom malteru.  Obiti polčice i skinuti podlogu do zvučne 
izolacije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  
deponiju. Cenom je obuhvaćen rad i transport. 
Obračun po m2. 
kod vrata na meĎupodestima stepeništa m2 2,80     

  u hodniku III sprata m2 21,00     

2 Obijanje maltera sa špaletni vrata na meĎupodestima 
stepeništa i diletacija u hodniku.  
Malter obiti paţljivo da se ne oštete postojeća vrata.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. m2 18,00     

3 Probijanje  zida od giter bloka za izradu otvora vrata na I spratu.  
Otvor izvesti do AB serklaţa.  
Paţljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m3. m3 0,50     

4 Demontaţa staklene pregrade na II spratu.  
Pregradu paţljivo demontirati, upotrebljiv materijal očistiti, 
spustiti i sloţiti na grdilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili 
utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. 
II sprat - prostorije: 18, 19 m2 12,00     

5 Paţljiva demontaţa laminata zajedno sa lajsnama.  
Laminat i lajsne paţljivo demontirati, očistiti, sloţiti po vrsti, 
upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi 
investitor udaljenu do 15 km.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. m2 45,00     

I UKUPNO DEMONTAŢE I RUŠENJA     TOTAL I:   
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     II  ZIDARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Obrada špaletni oko novih vrata na I spratu produţnim 
malterom. 
Širina špaletni je 25 cm. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad,  i transport. 
Obračun po m1. m' 7,50     

2 Obrada špaletni oko dilatacija produţnim malterom. 
Širina špaletni je do 30 cm. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela  i transport. 
Obračun po m1. m' 62,00     

3 Izrada cementne košuljice debljine 4 cm (kao postojeća).  
Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, 
razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad,  i transport. 
Obračun po m2. 
III sprat - prostorija: 01 m2 22,80     

II UKUPNO ZIDARSKI RADOVI     TOTAL II:   

 

     III  LIMARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Izrada i montaţa vertikalne fasadne dilatacije iz dva dela od 
pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) do 50 cm, debljine 
0,60 mm.  
Vertikalnu dilataciju izvesti po stanju na licu mesta i Tehničkim 
propisima za ovu vrstu radova.  
Dilatacije nakon montaţe obojiti masnom bojom sa potrebnim 
predradnjama a prema postojećoj limariji. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela  i transport. 
Obračun po m1. m' 28,00     

2 Nabavka i montaţa aluminijumskih dilatacionih lajsni  tip 
PROFIPAS Italija ili odgovarajuće, na podove, zidove i plafone. 
Montaţu izvesti po uputsvu proizvoĎača. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela  i transport. 
Obračun po m1. 
- podne lajsne PROFIPAS Procover FLEX m' 12,00     

  - zidne i plafonske lajsne  PROFIPAS Procover FIX m' 62,00     

3 Izrada i montaţa poklopca revizionih otvora na podovima u 
hodnicima. 
Poklopce izraditi od prohromskog lima, debljine 1,50 mm.  
Poklopci su posečne veličine 20*30 cm." 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad,  i transport. 
Obračun po komadu. kom. 25,00     

III UKUPNO LIMARSKI RADOVI     TOTAL III:   
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IV  KERAMIČARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka materijala, postavljanje i fugovanje podnih protivkliznih 
keramičkih pločica, dimenzija i boje kao postojeće.  
Pločice  postaviti na sloju graĎevinskog lepka, u slogu kao 
postojeći i sa uklapanjem kod postoleće keramike. 
Cenom je obuhvaćena i izrada sokle visine 10 cm. 
Postavljene pločice fugovati i očistiti što ulazi u cenu. 
Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2.   
- kod vrata na meĎupodestima stepeništa m2 2,80     

  - u hodniku III sprata m2 21,00     

IV  UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI     TOTAL IV:   

 

     V PODOPOLAGAČKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, klik, debljine 8 
mm, za srednja opterećenja (klasa 31), po izboru investitora.  
Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod.  
Laminat mora da bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač 
ploča visoke gustine, HDF, ivice impregnirane i sa nutom i 
federom. Podnu oblogu uneti, raspakovati i ostaviti 24 časa da 
se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko pripremljene 
podloge postaviti filc i foliju.  
Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm.  
Sistem zatvaranja je na suvo.  
Podnu oblogu paţljivo postaviti i sastaviti na ""klik"".  
Pored zidova postaviti odgovarajuće lajsne i na svakih 80 cm ih 
pričvrstiti za zid.  
Sučeljavanja gerovati. 
Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2.   
II sprat - prostorije: 18, 19 m2 45,00     

V  UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI     TOTAL V:   

  

VI SUVOMONTAŢNI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Skidanje spuštenog plafona od Armstrong  ploča. Ploče paţljivo 
skinuti, preraditi podkonstrukciju  i izvršiti ponovnu montaţu 
plafona sa dodatkom do 20 % novih ploča. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela  i transport. 
Obračun po m2. 
II sprat - prostorija: 18 m2 21,00     
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2 Nabavka materijala i izrada pregradnog zida debljine 100 mm, 
jednostruka metalna potkonstrukcija obloţena obostrano 
dvostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,50 mm,  
Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila CW 50  i 
UW 50 , postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i obloţiti gips 
kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvoĎača.  
Obodne profile obloţiti samolepljivom trakom za zvučnu 
izolaciju.  
Sastave obraditi glet masom i bandaţ trakama po uputstvu 
proizvoĎača. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela  i transport. 
Obračun po m2 bez odbijanja otvora i bez posebnog dodavanja 
ojačanja za nošenje vrata. 
I sprat - prostorija: 18 m2 18,50     

VI UKUPNO SUVOMONTAŢNI RADOVI     TOTAL VI:   

  
 

   VII MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Bojenje sa gletovanjem zidova.  
Malterisane zidove  impregnirati i gletovati disperzivnim gletom 
u najmanje dva sloja do dobijanje ravne  i glatke površine.   
Sve površine brusiti i gletovati manja oštećenja.  
Predbojiti a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put.  
Boja i ton po izboru investitora. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. 
I sprat - prostorija: 18 m² 37,00     

2 Bojenje starih zidova i plafona.  
Sve površine brusiti, predimpregnirati, gletovati manja 
oštećenja.  
Brusiti, impregnirati i bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi 
put.  Boja i ton po izboru projektanta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. 
podrum - prostorija 18, 20  m² 171,00     

  I sprat - prostorija 01, 18 m² 225,00     

  II sprat - prostorija 01, 18,19 m² 224,00     

  III sprat - prostorija 01 m² 115,00     

3 Bojenje zidova uljanom bojom u bojama NSZ u hodnicima.  
Na mestima izvoĎenja radova izvršiti bojenje zidova uljanom 
bojom sa svim potrebnim predradnjama, a po ugledu na 
postojeće. 
Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2. m² 37,00     

VII UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI     TOTAL VII:   
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VIII  PVC STOLARIJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata. 
Vrata  su izraĎena od višekomornih PVC profila sa ojačanjem 
od nerĎajućih čeličnih  profila.    
Ispuna  krila od termopanela.  
Vrata snabdeti neophodnim okovom standardnog kvaliteta po 
SRPS-u i predvideti tri šarke po visini krila.  
Uz vrata predvideti neophodne pokrivne lajsne, rukohvate sa 
povijenim krajevima ka krilu, bravu sa tri ključa.  
Otvaranje vrata po šemi.  
Raditi u svemu prema priloţenim šemama i detalju 
proizvoĎača. 
Sve mere proveriti na licu mesta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu. 
pos 2                                          dim. 115/210 cm kom. 2,00     

VIII UKUPNO SUVOMONTAŢNI RADOVI     TOTAL VIII:   

 
UKUPNO DILATACIJE:  

  

ULAZ 

I  DEMONTAŢE I RUŠENJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Ručno izbacivanje zemlje iz AB ţardinjera.  
Zemlju izbaciti, prevesti, utovariti u kamion i odvesti na 
deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m3. m3 5,94     

2 Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u 
cementnom malteru. Obiti polčice i skinuti podlogu do betonske 
konstrukcije. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. m2 14,70     

3 Paţljivo rušenje armirano betonskih zidova ţardinjera, debljine 
d = 12 cm.  
Rušenje izvesti paţljivo da se ne oštete delovi koju se ne ruše. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m3. m3 1,44     

4 Rušenje parapetnog zida od giter bloka za izradu otvora vrata.  
Paţljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na  deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m3. m3 0,29     

5 Rušenje dela armirano betonske podne ploče, debljine do d = 
15 cm. Rušenje betonske ploče izvesti paţljivo da se ne oštete 
delovi koji se ne ruše. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. m2 3,10     
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6 Rušenje kose rampe  od betona.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m3. m3 3,95     

7 Demontaţa metalne  ograde trema i rešetke na prozoru.  
Ograde i rešetku  demontirati,  utovariti na kamion i odvesti na 
deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. m2 6,50     

8 Paţljiva demontaţa metalnog prozora.  
Obeleţiti prozor i paţljivo demontirati vodeći računa da se ne 
ošteti.  
Prozor očistiti i deponovati na deponiju koju odredi investitor.          
U cenu demontaţe ulazi i demontaţa unutrašnje klupice i 
spoljašnjeg solbanka. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po komadu. kom. 1,00     

9 Paţljiva demontaţa oglasnih ormana.  
Obeleţiti ormane i paţljivo ih demontirati vodeći računa da se 
ne ošteti.  
Ormane očistiti i deponovati na deponijukoju odredi investitor. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po komadu. kom. 2,00     

I UKUPNO DEMONTAŢE I RUŠENJA     TOTAL I:   

 

     II  ZEMLJANI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i razastiranje šljunka ispod podne ploče.  
Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino 
isplanirati sa tolerancijom po visini +/- 1 cm. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m3. m3 4,46     

II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI     TOTAL II:   

 

     III  BETONSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Betoniranje armirano betonskih zidova. 
Izraditi oplatu zidova, armirati i beton ugraditi i negovati po 
propisima.  
U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m3. m3 1,10     

2 Betoniranje armirano betonskog poda preko podloge od 
šljunka, debljine kao postojeći. 
Pod betonirati, gornju površinu perdašiti i beton negovati.  
Armatura ulazi u cenu poda. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. m2 9,50     
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3 Betoniranje armirano betonskog kose ploče rampe preko 
podloge od šljunka. 
Kosu ploču betonirati, gornju površinu perdašiti i beton 
negovati.  
Armatura ulazi u cenu poda. 
Cenom je obuhvaćen  rad i transport. 
Obračun po m2. m2 6,50     

III  UKUPNO BETONSKI RADOVI     TOTAL III:   

 

     IV ZIDARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Obrada špaletni oko novih vrata produţnim malterom. 
Širina špaletni je 25 cm. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad,  i transport. 
Obračun po m1. m' 5,35     

2 Izrada cementne košuljice debljine 4 cm (kao postojeća).  
Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom 
„jedinicom“, razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad,  i transport. 
Obračun po m2. m2 21,30     

IV  UKUPNO ZIDARSKI RADOVI     TOTAL IV:   

 

     V  TESARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i postavljanje daščane podloge preko čelične 
krovne konstrukcije. 
Daske debljine 24 mm od suve, prave i kvalitetne jelove 
daske, optimalne duţine postaviti na dodir i ušrafiti. 
Cenom je obuhvaćenm materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po m2. m2 7,00     

V  UKUPNO TESARSKI RADOVI     TOTAL V:   

 

     VI POKRIVAČKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i postavljanje krovne bitumenske šindre, 
""Tegola canadese"", tipa po izboru investitora.  
Šindru pričvrstiti za podlogu, koja se obračunava posebno, 
nerdajućim ekserima sa širokom glavom ili nerdajućim 
spojkama.  
Tegolu postaviti po uputstvu proizvodača. 
U cenu ulaze i pokrivanje uvala, grbina, slemena i slično 
kao i postavljanje snegobrana. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po m2. m2 7,00     

VI  UKUPNO POKRIVAČKI RADOVI     TOTAL VI:   
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VII IZOLATERSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka materijala i izrada vertikalne hidroizolacije zidova 
ţardinjere na ulazu, dvostrukim premazom polimer 
modifikovanim cementnim malterom SikaLastic 150,  ili 
odgovarajuće.  
Nanosi se u dva sloja, gletericom ili četkom. 
Cenom je obuhvaćen  materijal, rad i transport. 
Obračun po m2. m2 2,80     

2 Nabavka i postavljanje prikivanjem vodonepropusne  i 
paropropusne krovne folije. Krovnu foliju postaviti preko 
daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake 
nerĎajućim ekserima sa širokom glavom.  
Prikovana ivica se preklapa 15 cm.  
Nastavke traka postaviti naizmenično, pomerene najmanje 
za 50 cm. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. m2 7,00     

3 Nabavka i postavljanje  na spuštenom plafonu, 
termoizolacionih ploča od kamene vune d = 20 cm,  mase 
80 kg/m³.  
Termoizolacione ploče postaviti kao termo i protivpoţarnu 
izolaciju krova po detaljima i uputstvu projektanta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 5,29     

VII UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI     TOTAL VI:   

  
 

   VIII LIMARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Izrada i montaţa visećeg pravougaonog oluka od 
pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) 50 cm, širine oluka 
12 cm, debljine 0,60 mm. Oluk uraditi po projektu, detaljima i 
Tehničkim propisima za ovu vrstu radova. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m1. m' 1,70     

2 Opšivanje krovne ivice, veterlajsne, pocinkovanim limom, 
razvijene širine (RŠ) 35 cm, debljine 0,60 mm.  
Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i Tehničkim 
propisima za ovu vrstu radova. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m1. m' 3,50     

3 Opšivanje kalkanskog zida i njegove uvale pocinkovanim 
limom, razvijene širine (RŠ do 50 cm, debljine 0,60 mm. 
Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i Tehničkim 
propisima za ovu vrstu radova. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m1. m' 5,20     

4 Izrada i montaţa olučnih pocinkovanih cevi, razvijene širine 
(RŠ) do 40 cm, preseka 10x10 cm, debljine lima 0,60 mm.  
Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i Tehničkim 
propisima za ovu vrstu radova. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m1. m' 5,10     

VIII UKUPNO LIMARSKI RADOVI     TOTAL VIII:   
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   IX KERAMIČARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka materijala, postavljanje i fugovanje podnih 
protivkliznih keramičkih pločica na tremu i rampi, dimenzija i 
boje kao postojeće.  
Pločice  postaviti na sloju graĎevinskog lepka, u slogu kao 
postojeći i sa uklapanjem kod postojeće keramike. 
Cenom je obuhvaćena i izrada sokle visine 10 cm. 
Postavljene pločice fugovati i očistiti što ulazi u cenu. 
Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2. m2 29,90     

IX UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI     TOTAL IX:   

 

     X SUVOMONTAŢNI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka materijala i oblaganje plafona protivpoţarnim gips 
kartonskim pločama GKF 2*20 mm, sa izradom dvostruke 
čelične potkonstrukcije.  
Razred vatrootporne zaštite F60, prema SRPS 13501-2, 
samo sa donje strane.  
Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i montaţnih 
pocinkovanih profila CD 60x27 mm pričvršćenih visilicama 
za noseću konstrukciju i obloţiti gips kartonskim pločama, 
po projektu i uputstvu proizvoĎača.  
Sa gornje strane potkonstrukcije postaviti kamenu vunu 
debljine 20 mm i gustine 40 kg/m³ (posebno obračunato). 
Sastave obraditi glet masom i bandaţ trakama po uputstvu 
proizvoĎača. 
Cenom je obuhvaćenm materijal, rad, radna skela i 
transport. 
Obračun po m2. m2 5,29     

X UKUPNO SUVOMONTAŢNI RADOVI     TOTAL X:   

    

  XI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona 
Malterisane zidove i plafone, očistiti čeličnom četkom,  
impregnirati i gletovati disperzivnim gletom u najmanje dva 
sloja do dobijanje ravne  i glatke površine.   
Sve površine brusiti i gletovati manja oštećenja.  
Predbojiti a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi 
put.  
Boja i ton po izboru investitora. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela i transport. 
Obračun po m2. m2 45,00     

2 Bojenje zidova uljanom bojom u bojama NSZ u hodnicima.  
Na mestima izvoĎenja radova izvršiti bojenje zidova uljanom 
bojom sa svim potrebnim predradnjama, a po ugledu na 
postojeće. 
Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m2.   m2 8,00     

XI UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     TOTAL XI:   
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XII ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i postavljanje zastakljenog panela. Konstrukcija od 
aluminijumskih plastificiranih profila sa prekinutim termičkim 
mostom.  
Plastifikacija u boji po izboru investitora. Pregradu zastakliti 
termopan staklenim paketom 4+16+4, sa niskoemisionim 
staklima i ispunom od argona.   
Na  pregradi predvideti pun deo visine 81cm sa ispunom od 
aluminijumskog termo panela.   
Pregradu ugraditi preko štelujućih kotvi. Prilikom ugradnje 
ram dihtovati purpenom.  
Sve delove dihtovati trajno elastičnom gumom. 
Sve mere proveriti na licu mesta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu. 
pos 1                                  dim. 348/279 cm kom. 1,00     

2 Nabavka i postavljanje zastakljenog panela. Konstrukcija od 
aluminijumskih plastificiranih profila sa prekinutim termičkim 
mostom.  
Plastifikacija u boji po izboru investitora. Pregradu zastakliti 
termopan staklenim paketom 4+16+4, sa niskoemisionim 
staklima i ispunom od argona.   
Na  pregradi predvideti pun deo visine 81cm sa ispunom od 
aluminijumskog termo panela.   
Pregradu ugraditi preko štelujućih kotvi. Prilikom ugradnje 
ram dihtovati purpenom.  
Sve delove dihtovati trajno elastičnom gumom. 
Sve mere proveriti na licu mesta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu. 
pos 1a                                   dim. 311/279 cm kom. 1,00     

3 Nabavka i postavljanje zastakljenog panela. Konstrukcija od 
aluminijumskih plastificiranih profila sa prekinutim termičkim 
mostom.  
Plastifikacija u boji po izboru investitora. Pregradu zastakliti 
termopan staklenim paketom 4+16+4, sa niskoemisionim 
staklima i ispunom od argona.   
Na  pregradi predvideti pun deo visine 81cm sa ispunom od 
aluminijumskog termo panela.   
Pregradu ugraditi preko štelujućih kotvi. Prilikom ugradnje 
ram dihtovati purpenom.  
Sve delove dihtovati trajno elastičnom gumom. 
Sve mere proveriti na licu mesta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu. 
pos 1b                                  dim. 311/279 cm kom. 1,00     
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4 Nabavka i postavljanje zastakljenog panela. Konstrukcija od 
aluminijumskih plastificiranih profila sa prekinutim termičkim 
mostom. Plastifikacija u beloj boji kao klizna pregrada.  
Pregradu zastakliti termopan staklenim paketom 4+16+4, sa 
niskoemisionim staklima i ispunom od argona.   
Na  pregradi predvideti pun deo visinekao na kliznoj pregradi 
sa ispunom od aluminijumskog termo panela.   
Prilikom ugradnje ram dihtovati purpenom.  
Sve delove dihtovati trajno elastičnom gumom. 
Sve mere proveriti na licu mesta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu. 
pos 4                                    dim. 103/246 cm kom. 1,00     

5 Pomeranje postojećih kliznih vrata vetrobrana. Vrata 
demontirati i pomeriti i montirati na novom mestu. 
Izvršiti i popravku i štelovanje vrata što ulazi u cenu 
Prilikom ugradnje ram dihtovati purpenom. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu. 
pos                                     dim. 345/280 cm kom. 1,00     

XII ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA     TOTAL XII:   

    

  XIII BRAVARSKI RADOVI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i postavljanje ograde na rampi. 
Ograda je izraĎena od crne bravarije.  

Rukohvat je od bešavnih čeličnih cevi ∅50 mm.  
Vertikalni nosači su odčeličnih kutijastih profila 50/50 mm.na 
rastojanju od 120 cm, ispuna je od čeličnih kutijastih profila 
20/20 mm. na rastojanju od 12 cm.  
Vertikalni nosači se učvršćuju  u beton na podu preko anker 
pločica i svi spojevi zaptiaju i pokriaju rozetnom.  
Ograda na rampi rukohvat i vertikalni nosačisu od ešavnih 

čeličnih cevi  ∅ 40c m  na razmaku  od 120 cm.  
Pod rampe je čelični lim sa završnim slojem od čepaste 
gume (ušlo u cenu).   
Ogradu završno obraditi nanošenjem impregnacije i 
osnovne boje, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. 
Sve mere proveriti na licu mesta. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad i transport. 
Obračun po komadu. 
pos 1                                     dim. 1572*90 cm kom. 1,00     

2 Nabavka, izrada i postavljanje čelične krovne konstrukcije.  
Krovnu konstrukciju izraditi od čeličnih nosača, limova, 
ugaonika, flahova, podloţnih ploča, ankera i slično, po 
projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove 
idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje elemente 
očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu 
boju, po izvršenoj montaţi popraviti je.  
U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške i radna skela. 
Cenom je obuhvaćen materijal, rad, radna skela  i transport. 
Obračun po kilogramu. kg 121,35     

XIII UKUPNO BRAVARSKI RADOVI     TOTAL XIII:   

 
UKUPNO ULAZ:  
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ELEKTROINSTALACIJE 

I  PRIHVATNI SISTEM 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i ugradnja provodnika prihvatnog sistema izraĎen 
od čelično pocinkovane trake Fe/Zn 20x3mm, SRPS N.B4. 
901 
Montira se na tipskim nosačima. m' 150,00     

2 Nabavka nosača za sleme tip NGO20, SRPS N.B4. 920-P. kom. 75,00     

3 Nabavka i ugradnja potpora za krovni vod 
tip NGO26, SRPS N.B4. 922-P. kom. 75,00     

4 Nabavka i ugradnja spustnog provodnika prihvatnog 
sistema izraĎen od čelično pocinkovane trake Fe/Zn 
20x3mm, SRPS 
N.B4. 901 Montira se na tipskim nosačima. m' 72,00     

5 Nabavka i ugradnja zidnog nosača izraĎen od 
pocinkovanog čelika SRPS N.B4. 935 kom. 72,00     

6 Nabavka i ugradnja hvataljke izraĎene od čelično 
pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm, SRPS N.B4. 901 kom. 7,00     

I UKUPNO PRIHVATNI SISTEM     TOTAL I:   

 

     II RASVETA I VENTILATORI 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka i ugradnja kabla tipa PP-Y 3x1,5mm2 u zidu pod 
malter za izradu sijaličnog mesta i napajanja ventilatora, sa 
povezivanjem, šlicovanjem zida i vraćanjem u ranije stanje. m' 70,00     

2 Nabavka i ugradnja nadgradne svetiljke slične BIN 
43/100W, BUCK. kom. 1,00     

3 Nabavka i ugradnja mikro prekidača uzidni 230V, 10A kom. 3,00     

II UKUPNO RASVETA I VENTILATORI     TOTAL II:   

 
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE:  

 

VENTILACIJA 

I  VENTILACIJA PROSTORA ARHIVA 

r.b. OPIS jm količina jed.cena UKUPNO 

1 Nabavka, isporuka i ugradnja ventilatora DYNAIR, ili sl.: 
LINE METAL 160A 
Obračun po komadu. kom. 2,00     

2 Nabavka, isporuka i ugradnja kanalizacionih cevi, dimenzija: 
(Obračun po metru.) 
Ø160 mm m' 2,00     

  Ø200 mm m' 15,00     

3 Nabavka, isporuka i ugradnja fitinga za kanalizacione cevi:  
redukcija 200/160 
Obračun po komadu. kom. 4,00     

4 Nabavka, isporuka i ugradnja ventilacionih rešetki za 
ugradnju na okrugle kanale, proizvoĎača TROX, tip TRS-R 
ili sl.: 
TRS-R-125x525 mm 
Obračun po komadu. kom. 1,00     
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5 Nabavka, isporuka i ugradnja protivkišne ţaluzine, tip AWK, 
proizvod TROX ili sl.: 
Ø127 mm 
Obračun po komadu. 

kom. 2,00     

6 Provera rada instalacije, puštanje u rad, izrada zapisnika i 
predaja atestne dokumentacije: 
Obračun paušalno. pauš. 1,00     

I UKUPNO VENTILACIJA PROSTORA ARHIVA     TOTAL I:   

 
UKUPNO VENTILACIJA:  

 

 

REKAPITULACIJA RADOVA 

AG 
RADOVI 

KROV TOTAL K:   

PODRUM TOTAL P:   

DILATACIJE TOTAL D:   

ULAZ TOTAL U:   

E ELEKTROINSTALACIJE TOTAL E:  

V VENTILACIJA TOTAL V:  
  

NIŠ 

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:  

Врста правног лица (заокружити једну 

од понуђених опција): 

А)  микро 

Б)   мало 

В)   средње 

Г)   велико 

    Д)   физичко лице 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача:  

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

Начин подношења понуде (заокружити 

понуђену опцију): 

А) самостално 

Б) заједничка понуда 

Ц) са подизвођачем 
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2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса учесника у заједничкој понуди 

(улица, број и град): 
 

Матични број учесника у заједничкој 

понуди: 
 

Порески идентификациони број учесника 

у заједничкој понуди: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса учесника у 

заједничкој понуди: 
 

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна учесника у заједничкој 

понуди и назив банке 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

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

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

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив подизвођача:  

Адреса подизвођача (улица, број и град):  

Матични број подизвођача:  

Порески идентификациони број 

подизвођача: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса подизвођача:  

Број телефона:  

Факс:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

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

са подизвођачем, а уколико понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача 
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      * цене исказати у динарима 

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 и 4б) 

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 Сремска 

Митровица - Испостава Рума, 

Ул. Железничка бр.84а, Рума 

 

 

  

УКУПНО ПАРТИЈА 1. 
 

 
  

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 

 

 

  

2.4 Филијала Јагодина – 

Испостава Деспотовац, Ул. 

Стевана Синђелића бр.2, 

Деспотовац 
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2.5 Филијала Ниш, Ул. Ратка 

Вукићевића бр.3, Ниш 

 

 

  

УКУПНО ПАРТИЈА 2. 
 

 
  

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. 

 

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: 

 

_________________                                                                               _________________________ 
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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
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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 Сремска 

Митровица - Испостава Рума, 

Ул. Железничка бр.84а, Рума 
   

  

 

  

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 

   

  

 

  

2.4 Филијала Јагодина – 

Испостава Деспотовац, Ул. 

Стевана Синђелића бр.2, 

Деспотовац 
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2.5 Филијала Ниш, Ул. Ратка 

Вукићевића бр.3, Ниш 
   

  
 

  

 

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 - II, 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 - II, 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 - II.  

 

 

 

 

 

 

 

           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 - II, 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 јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 25.11.2016. године, спровео јавну набавку у отвореном поступку бр. 

63/16 - II; 

- 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, у текућој 

години, до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за ту годину за ове 

намене. 

За обавезе плаћања које доспевају у наредној фискалној години, Наручилац ће вршити 

плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског 

плана за ту 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. 
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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  
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Прилог 1 

 

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени 

лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник 

РС», бр. 39/04) ___________________________ (назив правног лица) из 

________________________ (место), ул. _______________________, бр. ______, 

матични број: ____________________, ПИБ: _____________________ , доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара 

Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног отвореног 

поступка јавне набавке број 63/16 - II, 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 - II, 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.  ______________________ 
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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 - II, 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 - II, 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 
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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:    
 


