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С А Д Р Ж А Ј 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Општи подаци о јавној набавци, 
4. Подаци о предмету јавне набавке,  
5. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, опис…, 
6.  Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 
7. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
8. Образац понуде, 
9. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
10. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкрсне документације, 
11.  Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама, 
12.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама,  
13. Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
14.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
15.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
16.  Образац бр.7. – Изјава о прихватању условне реализације менице поднете за 

озбиљност понуде. 
17.  Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења 

уговора за добро извршење посла, 
18. Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 

за отклањање грешака у гарантном року, 
19.  Образац бр.10. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 

уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  
20. Образац изјаве о довољном техничком капацитету (Образац бр.11.), 
21. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.12.), 
22. Образац бр. 13. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
23.  Образац бр.14. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 

подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора,  

24.  Образац Референтнe листe - искључиво на моделу референтне листе 
наручиоца (Образац бр.15.) и 

25. Образац Потврде - за доказивање референци понуђача (Образац бр.16.). 
 

 
------------------------------- 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

 Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
''Југоисток'' д.о.о. Ниш. 

 
 Адреса наручиоца: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш. 
 
 Интернет страница наручиоца: www.jugoistok.com 

 
Напомена: спроводи се отворени поступак. 
 
Предмет јавне набавке: набавка радова. 
 
Поступак предметне јавне набавке се спроводи ради закључења уговора 

о јавној набавци. 
 
Контакт: Служба за набавке и ускладиштење, тел/факс: 018/518-544, за 

технички део Биљана Влајковић, дипл.грађ.инж., тел: 018/518-548, за правни део 
Милан Станковић, дипл.правник, тел: 018/518-674. 

 
 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Набавка радова: - завршни грађевинско-занатски радови са уређењем ентеријера 
нове управне зграде у Врању (45400000 - Завршни грађевински радови, IA 05 - 
Завршни радови, IA 09 - Унутрашњост - назив и ознака из општег речника набавке) -  
ЈН бр.13/13. 
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 

 1.  Предмет јавне набавке: 
 

 Набавка радова: - завршни грађевинско-занатски радови са уређењем 
ентеријера нове управне зграде у Врању (45400000 - Завршни грађевински радови, 
IA 05 - Завршни радови, IA 09 - Унутрашњост - назив и ознака из општег речника 
набавке). 
 
 

 2.  Опис захтеваних радова и потребан обим: 
 

 1. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ у новој управној згради 
 1.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
  1.1.1  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 Пасарела и кров изнад приземља 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 

Mašinski iskop zemlje III kategorije u 
širokom otkopu za temelje do kote 
fundiranja. Strane izvesti u svemu prema 
elaboratu zaštite temeljne jame. Po iskopu 
izvršiti ručno planiranje dna iskopa sa 
tačnošću ±2cm. Data pozicija predviña 
iskop sa direktnim utovarom u vozilo. 

m2 29,58 

2. 

Mašinsko nabijanje-valjanje tla ispod 
temeljnih ploča, mehaničkim sredstvima do 
postizanja potrebne zbijenosti pre nasipanja 
šljunka. 

m2 21,95 

3. 

Dovoz, nasipanje, ručno razastiranje i 
mašinsko nabijanje šljunka d=20cm ispod 
temeljnih ploča, do potrebne zbijenosti, a 
sve prema podacima iz projektne 
dokumentacije. 

m2 21,95 

4. 

Dovoz, nasipanje, ručno razastiranje i 
mašinsko nabijanje šljunka d=10cm ispod 
platoa, do potrebne zbijenosti, a sve prema 
podacima iz projektne dokumentacije. 

m2 22,45 

5. 

Nabavka, dovoz, nasipanje, ručno 
razastiranje šlunka preko hidroizolacije 
krova u sloju od 15cm, koristiti dekorativni 
šljunak bele boje (krov iznad 
prizemlja).Mere uzeti na licu mesta. 

m3 1,50 

6. 
Nasipanje zemlje sa nabijanjem u slojevima 
do 30cm iznad temeljne ploče m3 18,43 

7. 
Utovar i odvoz viška zemlje na deponiju 
udaljenu do 5 km. (Obračun bez primene 
koeficienata za povećanje zapremine) 

m3 11,15 
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 1.1.2  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

Zidanje unutrašnjih zidova debljine 25 cm 
od opeke u produžnom malteru razmere 
1:3:9 

  1. 

sprat m2 9,53 
Zidanje pregradnih unutrašnjih zidova od 
opeke debljine 12cm u produžnom malteru 
razmere 1:2:6 

  2. 

sprat m2 453,52 
Nabavka i montaza pregradnih panela od 
lakih metalnih profila i vodootpornog univera 
za pregrade kabina u sanitarnim čvorovima. 
U cenu su uračunati svi prateći elementi kao 
i vrata sa vidljivim znakom za zauzet i 
slobodan WC 

  

prizemlje m2 71,09 

3. 

sprat m2 71,09 
Izrada cementne košuljice od cementnog 
maltera debljine 5cm (razmere 1:3). 

 
 4. 

sprat m2 650,08 
Malterisanje zidova  produžnim malterom 
debljine 2.5-3cm, razmere 1:2:6 u dva sloja 
sa perdašenjem (betonske površine 
prethodno prskane razreñenim cementnim 
malterom) 

 

 
podrum m2 344,71 

prizemlje m2 1182,54 
sprat m2 1182,54 

5. 

krov m2 144,41 

6. 

Malterisanje stubova i greda produžnim 
malterom debljine 2-3cm, razmere 1:2:6, u 
dva sloja sa perdašenjem i prethodnim 
prskanjem razreñenim cementnim malterom 
razmera 1:3 
- pasarela 

m2 

 
 

930,84 
 
 

24,64 
Izrada spuštenog plafona od lakih akustičnih 
ploča (KNAUF) sa pratećim elementima po 
uputstvu proizvoñača 
-pasarela 

m2 21,02 

prizemlje m2 801,14 

7. 

sprat m2 861,85 

8. 

Malterisanje plafona podruma produžnim 
malterom debljine 1.5-2cm, razmere 1:2:6, u 
dva sloja sa perdašenjem i prethodnim 
prskanjem betonske ploče razreñenim 
cementnim malterom 

m2 157,25 

9. 
Izrada spuštenog plafona na prepustima 
sprata "alubond" pločama 

m2 87,83 

10. 
Čišćenje prostorija i pasarele od šuta po 
završenom zidanju m2 1862,28 

11. 

Malterisanje plafona podruma produžnim 
malterom debljine od 1,5-2cm,razmere 1:2:6 
,u dva sloja sa perdašenjem i prethodnim 
prskanjem betonske ploče razreñen 
cementnim malterom. 

m2 157,25 

12. 
Malterisanje ledja stepenista  produžnim 
malterom debljine 1.5-2cm, razmere 1:2:6, u 
dva sloja sa perdašenjem i prethodnim 

m2 264,23 
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prskanjem betonske ploče razreñenim 
cementnim malterom 

13. 

Izrada spuštenog plafona iznad prolaza 
"alubond" pločama sa pratećim elementima. 
U obračun ulazi i nabavka i postavljanje 
stirodur ploča debljine 6cm 

m2 21,02 

14. 

Izrada perdašene mikroarmirane cementne 
košuljice od cementnog maltera debljine 
4cm (razmere 1:3) na podovima podesta i 
meñupodesta 

m2 12,63 

15. 

Nabavka materijala I izvodjenje "sendvič" 
fasadnog  zida na parapetu izmeñu osa 11 i 
14 (po glavnom projektu) sve prema 
detaljima, noseći zid je već izveden, 
potrebno je izvesti termoizolativni sloj od 
mineralne vune d=5cm i zaštitni sloj od pune 
cigle debljine 12cm (krov uznad 
prizemlja) .Mere uzeti na licu mesta. 

m2 11,70 

 
 
 1.1.3  ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 Пасарела 

 Вертикални транспорт рачунат краном. Сва дрвена грађа за кровне конструкције треба да је сува, 
влажности до 18%, спакована на градилишту. 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 
Izrada drvene podkonstrukcije završne 
ploče za oblaganje limom u svemu prema 
detaljima u projektnoj dokumentaciji 

m2 24,09 

 
 
 1.1.4  БЕТОНСКИ , АРМИРАНО БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 Tранспорт од фабрике бетона до градилишта, као и рад бетонске пумпе урачунат у цену. У цену 
урачунат рад первибратором као и потребна оплата наглашена у позицијама. Материјал за оплату рачунат 
као грађа IV класе, са вишеструком употребом и то: даске 24mm-7 пута; даске 48mm-12 пута; гредице за 
оплату-10 пута; гредице за подграду-20пута; даске за укрућење-10 пута; за разупираче обрачунати метални 
разупирачи. У обрачун оплате такође улази и монтажа, демонтажа, чишћење и вађење ексера 
 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 

Betoniranje A.B. kontraploče temelja 
debljine 30cm gotovim betonom marke   MB 
30 prema statičkom proračunu i detaljima 
projektne dokumentacije. PASARELA 

m3 6,58 

2. 

Betoniranje A.B. stubova gotovim betonom 
marke MB30,  prema statičkom proračunu i 
projektnoj dokumentaciji. U cenu ulazi 
oplata od drvenih dasaka debljine 24mm (sa 
obračunom od 9.5m2/m3).PASARELA 

m3 3,58 

3. 

Betoniranje A.B. greda gotovim betonom 
marke MB30,  prema statičkom proračunu i 
projektnoj dokumentaciji. U cenu ulazi 
oplata od drvenih dasaka debljine 24mm (sa 
obračunom od 9.0m2/m3).PASARELA 

m3 

3,69 

4. 

Betoniranje A.B. monolitne meñuspratne 
konstrukcije (završna ploča) debljine 15cm, 
gotovim betonom marke MB30 u svemu  
prema statičkom proračunu i detaljima 
dokumentacije. U obračun uzeta i potrebna 

m2 24,09 
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oplata od dasaka debljine 24mm (sa 
obračunom od 1.0m2/m2)PASARELA 

5. 

Betoniranje A.B. stepeništa gotovim 
betonom marke MB30. U obračun ulazi 
betoniranje stepenika, kosih ploča kao i 
potrebna oplata od dasaka debljine 24mm 
(sa obračunom od 7m2/m3) PASARELA 

m3 1,62 

6. 

Betoniranje A.B. Podesta i meñupodesta 
stepeništa debljine 15cm gotovim betonom 
marke MB30. U obračun uzeta i oplata od 
dasaka debljine 24mm (sa obračunom od 
1m2/m2). PASARELA 

m2 9,95 

7. 

Betoniranje platoa, nearmiranim betonom 
marke MB20, debljine 10cm, sa 
istovremenom izradom cementne košuljice i 
zalivanjem spojnica vrućim bitumenom. 
Beton spravljen na gradilištu u mešalici 
zapremine bubnja 50l.PASARELA 

m2 22,45 

8. 
Ispravljanje, sečenje, savijanje i montaža 
glatke, rebraste, mrežaste 
armature.PASARELA 

kg 3682,17 

9. 

Nabavka materijala i izvoñenje sloja za pad i 
odvodnjavanje ravnog opterećenog krova 
prema detaljima Sloj za pad izvesti u betonu 
MB20 (krov iznad prizemlja)Mere uzeti na 
licu mesta. 

m3 0,80 

10. 
Betoniranje trotoara betonom marke       MB 
20,debljine 10cm 

m2 336,94 

 
 
 1.1.5  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 
Izrada termoizolacije spoljnih zidova i zidova 
pasarele  od mineralne vune debljine 5cm, 
sa svim pratećim elementima. 

m2 570,28 

Postavljanje tvrdo presovanog stiropora 
(stirodur) u dvostrukoj PVC foliji na podove 
prizemlja i sprata. 
             Pasarela d=3cm m2 11,27 

prizemlje d=4cm m2 512,44 
2. 

sprat d=3cm 
 m2 650,08 

3. 
Postavljanje tvrdo presovanog stiropora 
(stirodur) u dvostrukoj PVC foliji na završnoj 
ploči debljine 8cm 

m2 24,09 

4. 
Hidroizolacija podova prizemlja i sprata od 
«kondor» d=4mm. Izolaciju raditi sa soklom 
od 10 cm po obimu zidova. 

m2 126,07 

5. 

Nabavka materijala i izvoñenje sistema 
hidroilacije ravnog krova prema detaljima, 
prilikom izvoñenja radova koristiti 
vodonepropusnu PVC  krovnu membranu 
za opterećene ravne krovove otpornu na UV 
zrake, parnu branu i geotekstil kao zaštitu 
membrane, obračunom obuhvatiti  i 
adekvatne slivnike za ovu vrstu krova prema 
uputstvima proizvodjača. Projekat predviña 
izvoñenje 3 slivnika(krov iznad 
prizemlja).Mere uzeti na licu mesta. 

m2 38,00 
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 1.2  ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
 1.2.1  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

Nabavka i montaža jednostrukih jednokrilnih 
drvenih punih duplo šperovanih unutrašnjih 
vrata dimenzija i smera otvaranja prema 
projektnoj dokumentaciji. Vrata ispunjena 
kartonskim saćem i obložena presovanim 
medijapanom debljine 6mm, premazana 
poliuretanskim bojama sa 60% sjaja. Boja i 
površina krila vrata obrañena po izboru 
investitora (ravna ili kanelurisana). Komplet 
vrata sadrži i drvene pervaz lajsne, drvenu 
kutiju za suvu ugradnju, bravu sa ključem za 
zaključavanje. Vrata su I klase sa 
minimalnom zvučnom izolovanošću od 
35dB. 

  

Podrum 90x210 kom 3,00 
Prizemlje (1) 100x200 kom 4,00 

1. 

Sprat(1) 100x200 kom 6,00 

2. 

Nabavka i montaža jednostrukih drvenih 
preklopnih vrata na spratu, sa preklopom na 
dve strane. Vrata su I klase od punog 
drveta, obojena kvalitetnim lakom. Drveni 
štok vrata za suvu ugradnju. Vrata se 
otvaraju na min. 3 šarke.                                          
U kompletu ulazi i pervaiz lajsne, brava. 
Vrata moraju imati minimalnu zvučnu 
izolaciju od 39dB 

kom 1,00 

3. 

Nabavka i montaža dvostrukih vrata od 
aluminijumskih profila dimenzija 
350x200cm,ispunjena staklom i ispunom od 
univera u donjem polju,a u gornjem iznad 
spuštenog plafona gips-karton pločama koje 
će obezbediti protivdimnu barijeru.Vrata 
opremiti mehanizmom koji omogućava 
otvaranje u oba smera - takozvana leptir 
vrata    

kom 
 

 

 
1,00 

 
 
 1.2.2  БРАВАРСКИ РАДОВИ - АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИАЈА 
 Све димензије треба проверити и узети на лицу места након завршених грубих радова. 
 Цена обухвата набавку и уградњу готових елемената. 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 

Izrada polustrukturalne zid zavese od 
aluminijumskih profila zastakljene termopan 
staklom i aluminijumskim panelima, sa svim 
pratećim elementima prema projektnoj 
dokumentaciji. 

m2 25,06 

 
 1.2.3 БРАВАРСКИ РАДОВИ - ЦРНА БРАВАРИЈА 
 Све димензије треба проверити и узети на лицу места након завршених грубих радова. 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 
Izrada i montaža ograde unutrašnjeg 
stepeništa, od čeličnih kutijastih profila, cevi, 

m1 22,00 
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pljosnatog gvožña i stakla sa profilisanjem po 
detalju (šemi bravarije). Cena obuhvata 
izradu i finalnu obradu bravarije i farbanje. 

2. 

Izrada i montaža ograde požarnog 
stepeništa, od čeličnih kutijastih profila, cevi i 
pljosnatog gvožña sa profilisanjem po detalju 
(šemi bravarije). Cena obuhvata izradu i 
finalnu obradu bravarije i farbanje. 

m2 25,00 

 
 

 1.2.4 ЛИМАРСКИ РАДОВИ  
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 
Pokrivanje krova plastificiranim čeličnim TR 
limom debljine 0.63mm preko drvene 
podkonstrukcije 

m2 20,88 

2. 

Opšivanje parapetnih zidova krova od 
plastificiranog čeličnog lima debljine 0.63mm 
sa svim potrebnim predradnjama i pratećim 
elementima. 

m2 11,48 

3. 

Nabavka materijala i izvodjenje okapnica na 
delu objekta od ose 11-14 u svemu prema 
detaljima. Opšivanje izvesti aluminijumskim 
plastificiranim limom (krov iznad 
prizemlja).Mere uzeti na licu mesta. 

m2 17,40 

4. 

Nabavka materijala i ugradnja prohromskih 
slivnika dimenzija 15x7.5x55cm u svemu 
prema detalju(krov iznad prizemlja).Mere 
uzeti na licu mesta. 

kom 3,00 

 
1.2.5 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  

 Сва керамика је квалитета I класе и треба да је доступна на домаћем тржишту. 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

 
Nabavka i ugradnja granitnih ploča debljine 
3cm na podovima hodnika, na sloju 
cementnog maltera razmere 1:3 debljine 
5cm 

  

prizemlje m2 269,68 

1. 

sprat m2 181,99 
Izrada podova podnim keramičkim 
pločicama na lepku sa otvorenom fugom. 
Pločice su I klasa, glazirane, u boji po izboru 
projektanata. U cenu ulazi i fugovanje. 

  

podrum m2 3,79 
prizemlje m2 58,79 

2. 

sprat m2 55,82 
Obloga zidova  keramičkim pločicama u 
grañevinskom lepku na otvorenu fugu. 
Pločice su I klasa, glazirane,  u boji po izboru 
projektanata. Zidovi čajnih kuhinja su 
obloženi do visine od 180cm. U cenu ulazi i 
fugovanje. 

  

podrum m2 27,96 
prizemlje m2 168,64 

3. 

sprat m2 168,64 

4. 
Obloga stepenika i podesta  stepeništa 
granitnim pločama na sloju cementne 
košuljice debljine 5cm. 

m2 132,78 
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5. 
Izrada ravnih sokli na spoju podova od 
keramike i zidova     h=10 cm od granitnih 
pločica položenih u lepku. 

m1 135,40 

6. 
Izrada kosih sokli u stepeništu h=10cm od 
granitnih pločica položenih u lepku. 
PASARELA 

m1 13,90 

7. 
Ugradnja rešetki za slivnike u sanitarnim 
čvorovima. 

kom 8,00 

8. 

Oblaganje podova, podesta, meñupodesta 
na spratu granitnim pločama debljine 3cm 
na lepku. 
PASARELA. 

m2 

 
 
 

11,27 

9. 

Oblaganje stepeništa na spratu granitnim 
pločama debljine 3cm na gazištima i 2cm na 
čelima, na lepku. 
PASARELA 
 

m2 

16,14 

 
 1.2.6  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 
Izrada podignutih antistatičkih podova od 
ploča 60x60cm na podnoj konstrukciji. U 
obračun ulazi i premaz poda betomalom. 

m2 72,15 

2. 

Izrada podova od klasičnog hrastovog 
parketa položenog u lepku. U cenu 
uračunati grubo i fino struganje parketa, 
lakiranje tri puta kvalitetnim lakom, sa 
dodavanjem bajca  u prvoj ruci laka u tonu 
po dogovoru sa investitorom, izrada drvene 
sokle visine 8cm i podlajsne. 

m2 1086,73 

 
1.2.7  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

Bojenje unutrašnjih zidova 
poludisperzivnom bojom, sa prethodnim 
gletovanjem istih poligitom dva puta (grubo i 
fino). Obračun obuhvata i gletovanje. 

  

pasarela m2 24,64 
prizemlje m2 1253,54 

1. 

sprat m2 1254,36 

2. 
Krečenje unutrašnjih zidova i plafona 
podruma krečenom bojom dva puta četkom 
i treći put aparatom. 

m2 501,96 

 
1.2.8  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 
Postavljanje fasadnih keramičkih ploča sa 
podkonstrukcijom od olakšanih 
aluminijumskih profila. 

m2 570,28 

2. 

Izrada maske parapeta na prepustu sprata 
od fasadnih keramičkih ploča na 
podkonstrukciji od lakih aluminijumskih 
profila 

m2 50,81 

3. 
Montaža i demontaža cevne fasadne skele 
visine do 20 m. 

m2 1350,00 
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 2.  ИНСТАЛАЦИЈЕ  ВОДОВОДА И КАНАЛИЗИЈЕ 
 2.1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 
Mašinski iskop zemlje III kategorije sa 
odbacivanjem iskopanog materijala na 2m 
od ivice iskopa b = 0,80m. V = 260,00m3 

m3 
260,00 

 

2. 
Planiranje dna rova na projektovani nivo. 
P = 190,00m2 

m2 
190,00 

 

3. 

Nabavka, transport i ugradnja peska u 
pripremljenom rovu 10,00cm. ispod cevi i 
oko 10cm iznad cevi. 
V = 55,00m3  

m3 55,00 

4. 

Zatrpavanje rova u slojevima od po 
20,00cm, sa umerenim kvašenjem i ručnim 
sabijanjem 
V = 205,00m3  

m3 
  

 205,00 
 

5. 

Odvoz viška zemlje na transportnu daljinu 
od 5 km sa utovarom, istovarom i 
planiranjem na mestu deponije. 
V = 55,00m3  

m3 55,00 

 
 2.2  ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi 
za ugradnju u objektu obračunava se i plaća 
po m1.  

  

                   Ø 50 mm m 8,00 
  Ø 75 mm  m 35,00 

                     Ø110 mm m 35,00 

1. 

                   Ø 160 mm m 75,00 

2. 

Nabavka i montaža slivnika sa poniklovanim 
poklopcem i rešetkom.  Obračunava se i 
plaća po komadu. 
                                                Ø 75mm-PVC 

kom 13,00 

Nabavka i montaža ventilacione glave od 
pocinkovanog lioma. Prodor kroz krov 
odraditi da je vodonepropustan. 
Obračunava se i plaća po kom  

  

Ø 150 mm kom 3,00 

3. 

   Ø 125 mm kom 1,00 

4. 
Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na 
slobodno tečenje. Obračunato po m1  

m 153,00 

5. 

Izrada šahtova od betonskih prstenova Ø 
1000 sa obradom dna na kinetu,ugradnjom 
penjalica i dercovanjem spojeva. 
H = 4,60m1  

m 4,60 

6. 
Nabavka i ugradnja poklopaca  T = 60kg 
N = 3 kom 

kom 3,00 

7. 
Nabavka,transport i ugradnja fekalne pumpe 
"Top-2". 
N = 1 kom 

kom 1,00 

8. 

Izrada šahta otpadne vode dimenzija 
0,60x0,60x0.60 sa debljinom zidova 15cm i 
sa poklopcem od rebrastog lima.Šahta se 
izvodi od hidrotehničkog betona MB 30. 
N = 1 kom 

kom 1,00 
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9. 
Priključak kanalizacione mreže na uličnu 
kanalizaciju 
N = 1 kom   

kom 1,00 

10. 
Ispitivanje kanalizacione mreže na 
vodoizdržljivost spojeva. 
L = 153,00cm     

m1 153,00 

 
 
 2.3. ВОДОВОД 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

Nabavka,transport i ugradnja PE cevi i 
fazonskih komada i to: 

  

PE Ø 40          L=70,00 m m1 70,00 
1. 

PE Ø 100        L=205,00 m m1 205,00 
Nabavka transport i ugradnja pocinkovanih 
vodovodnih cevi i fitinga 

   

Poc Ø 80mm  L=20,00m m1 20,00 
Poc Ø 65mm  L= 50,00m m1 50,00 

2. 

Poc Ø 50mm  L= 17,00m m1 17,00 
Nabavka i montaža PVC cevi.U cenu ulaze 
sva štemovanja, probijanja rupa, obujmice 
obavezno izolovanje "dekorodal" trakom, 
tako da se izbegne svaki dodir sa malterom. 
Obračunava se i plaća po m1. 

  

Ø 15mm m1 45,00 
Ø 20mm m1 30,00 
Ø 25mm m1   8,00 

3. 

Ø 32mm m1 10,00 
Nabavka i montaža propusnih ventila sa 
poniklovanom kapom(EK-ventil za WC). 
Obračunava se i plaća po komadu. 

  4. 

Ø 15mm kom 14,00 
Nabavka i montaža propusnih ventila sa 
poniklovanom kapom. 
Obračunava se i plaća po komadu. 

  

Ø 15mm kom 11,00 
5. 

Ø 20mm kom 11,00 
Nabavka i montaža ventila sa točkićem za 
zatvaranje i ispusnom slavinom. kom  

Ø 80,00mm kom 1,00 
6. 

Ø 40,00mm kom 1,00 

7. 
Ispitivanje vodovodne mreže na hidraulički 
pritisak shodno važećim propisima.  
Obračunava se i plaća po m1. 

m1 455,00 

8. 
Izrada vodomerne šahte od betona, svetlog 
otvora 3,00x1,60x1,70 
Sve komplet  N= 1kom 

kom 
 

1,00 
 

 9. 

Ispiranje i dezinfekcija celokupne 
vodovodne mreže hlorom, kao i Pribavljanje 
dokumenata o ispravnosti.  
Obračunava se i plaća po m1. 

m1 455,00 

10. 
Priključak vodomerne mreže na uličnu 
vodomernu mrežu. 
N= 1kom 

kom 1,00 

11. 

Nabavka, transport i ugradnja šaht 
poklopaca Tb= 30,00kg. 
N= 1kom 
 

kom 
 

1,00 
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Oprema vodovodne šahte i priključka 
(nabavka i ugradnja)   

šiber zavrtač kom 1,00 
teleskopska ugradbena garnitura kom 1,00 
kapče T= 8,00kg    kom 1,00 
liveno gvozdeni Fazonski komadi T=35kg kg 35,00 
zatvarač Ø 50mm    kom 2,00 
hvatač  nečistoće Ø 50mm    kom 1,00 
vodomer Ø 50mm      kom 1,00 
kompenzacioni komad Ø 50mm  kom 1,00 
nepovratni ventil Ø 50mm  kom 1,00 
ventil Ø 25mm    kom 1,00 
ventil sa ispusnom slavinom Ø 25mm     kom 1,00 
vodomer Ø 25mm    kom 1,00 
hvatač nečistoće Ø 25mm  kom 1,00 

12. 

nepovratni ventil  Ø 25mm kom 1,00 

13. 
Nabavka ,transport i ugradnja požarnih 
hidranata Ø 52mm. Sve komplet. 
N= 7kom  

kom 7,00 

14. 
Nabavka,transport i ugradnja požarnih 
nadzemnih hidranata Ø 80mm N= 2 kom 

kom 2,00 

15. 
Nabavka,transport i ugradnja hidrantskih 
ormara za spoljne hidrante. 
N= 2 kom  

kom 2,00 

16. 
Ispitivanje požarnih hidranata. 
N= 9kom   

kom 9,00 

Nabavka i ugradnja izolacije vodovodnih 
cevi i to za :  

  

Ø 80mm L= 20m   m1 20,00 
Ø 65mm L= 50m   m1 50,00 
Ø 50mm           L= 17m      m1 17,00 
Ø 40mm L= 10m    m1 10,00 
Ø 25mm L= 2m   m1 2,00 

17. 

Ø 20mm L= 20m  m1 20,00 

18. 
Nabavka i ugradnja postrojenja za povišenje 
pritiska vode u mreži GSVU - 44 - 2 sa 
zaobilaznim vodom. N= 1,0 kom 

kom 1,00 

 
 
 2.4 САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 

Nabavka i montaža komplet engleskog 
klozeta tipa "Simplon" (školjka,ispirač i               
spojni materijal). Obračunava se i plaća po 
komadu.  

kom 14,00 

2. 

Nabavka i montaža komplet umivaonika od 
sanitarne keramike (školjka, sifon i spojni 
materijal).Obračunava se i plaća po 
komadu. 58/46  

kom 9,00 

3. 
Nabavka i montaža zidne slavine s-180 za 
umivaonik. Obračunava se i plaća po 
komadu. 

kom 9,00 

4. 
Nabavka i montaža zidne baterije za 
sudoperu. Obračunava se i plaća po 
komadu. 

kom 2,00 

5. 
Nabavka i montaža ogledala iznad 
umivaonika dim. 40x60. Obračunava se i 
plaća po komadu.  

kom 9,00 
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6. 
Nabavka i montaža police iznad 
umivaonika.Obračunava se i plaća po 
komadu.  

kom 9,00 

7. 
Nabavka i montaža držača za papir za 
brisanje ruku. Obračunava se i plaća po 
komadu.  

kom 9,00 

8. 
Nabavka i montaža držača za toalet papir. 
Obračunava se i plaća po komadu.  

kom 14,00 

9. Nabavka i montaža jednodelne sapunjare. kom 9,00 

10. 
Nabavka i montaža stojećeg pisoara sa 
maski ventilom i odvodom                         
N= 6kom   

kom 6,00 

 
 
 3. ИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ НАФ-ом У САЛИ РАЧУНСКОГ 
ЦЕНТРА 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. 

Nabavka,isporuka i ugradnja automatskog 
aparata za gašenje požara NAF-A6.Aparat 
mora biti atestiran od ovlašćene 
organizacije. Atest sa serijskim brojem 
dostavlja se investitoru. Komplet napunjen 
spreman za upotrebu. 

kom 3 

2. 

Nabavka,isporuka i ugradnja automatskog 
aparata za gašenje požara NAF-A2. 
Aparat mora biti atestiran od ovlašćene 
organizacije. Atest sa serijskim brojem 
dostavlja se investitoru. Komplet napunjen 
spreman za upotrebu. 

kom 3 

3. 

Električni aktuator sa nosačem. Aktuator 
mora biti at estiran od strane ovlašćene 
organizacije, atest sa serijskim brojem 
dostavlja se investitoru. 

kom 6 

4. Nosači aparata kom 6 
5. Tabla upozorenja kom 2 
6. Sitan nepredviñen rad i materijal  paušalno  

7. 
Proba,ispitivanje,primopredaja sa 
izdavanjem zapisnika o ispravnosti. 

paušalno  

8. Uputstvo za rukovanje i održavanje.  paušalno  

 
 
         4. УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1.  
Kancelarijski sto dimenzija 160x80cm. 
Noge (LEG sistem SAVANA 40/800 ili sl.) 
izrañene su od metalnih profila 40x40mm 
koji su spojeni pod uglom od 45°. Noge su 
hrapavo lakirane i imaju mogućnost 
nivelacije. Noge se povezuju vezačima 
(LEG sistem RAM 1600 ili sl.) dužine 
1510mm. Radna ploča (EUROLIGHT ili sl.) 
je sastavljena od dva noseća sloja iverice 
debljine 8mm, oplemenjena ultraplast CPL 
folijom dok se izmeñu nalazi kartonsko 
saće. Debljina ploče je 50mm. Zatvaranje 
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stranica se vrši kantovanjem sa kant 
trakom 2mm, sa obaveznim predfrezerima i 
na kant mašini koja ima mogućnost 
kantovanja do 50mm visine materijala. 
Obračun po komadu. 

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 

108 
 

2. 
 
Kancelarijski sto dimenzija 180x80cm. 
Noge (LEG sistem SAVANA 40/800 ili sl.) 
izrañene su od metalnih profila 40x40mm 
koji su spojeni pod uglom od 45°. Noge su 
hrapavo lakirane i imaju mogućnost 
nivelacije. Noge se povezuju vezačima 
(LEG sistem RAM 1800 ili sl.) dužine 
1710mm. Radna ploča (EUROLIGHT ili sl.) 
je sastavljena od dva noseća sloja iverice 
debljine 8mm, oplemenjena ultraplast CPL 
folijom dok se izmeñu nalazi kartonsko 
saće. Debljina ploče je 50mm. Zatvaranje 
stranica se vrši kantovanjem sa kant 
trakom 2mm, sa obaveznim predfrezerima i 
na kant mašini koja ima mogućnost 
kantovanja do 50mm visine materijala. 
Obračun po komadu. 
 

 
 
 
 

kom 

 
 
 

3 
3. Kancelarijski sto dimenzija 200x80cm. 

Noge (LEG sistem SAVANA 40/800 ili sl.) 
izrañene su od metalnih profila 40x40mm 
koji su spojeni pod uglom od 45°. Noge su 
hrapavo lakirane i imaju mogućnost 
nivelacije. Noge se povezuju vezačima 
(LEG sistem RAM 2000 ili sl.) dužine 
1910mm. Radna ploča (EUROLIGHT ili sl.) 
je sastavljena od dva noseća sloja iverice 
debljine 8mm, oplemenjena ultraplast CPL 
folijom dok se izmeñu nalazi kartonsko 
saće. Debljina ploče je 50mm. Zatvaranje 
stranica se vrši kantovanjem sa kant 
trakom 2mm, sa obaveznim predfrezerima i 
na kant mašini koja ima mogućnost 
kantovanja do 50mm visine materijala. 
Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4.  

Kancelarijski sto dimenzija 160x80cm. 
Noge (LEG sistem SAVANA 40/800 ili sl.) 
izrañene su od metalnih profila 40x40mm 
koji su spojeni pod uglom od 45°. Noge su 
hrapavo lakirane i imaju mogućnost 
nivelacije. Noge se povezuju vezačima 
(LEG sistem RAM 1600 ili sl.) dužine 
1510mm. Radna ploča je od kaljenog 
stakla debljine 8mm. Obračun po komadu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

5.  
Kancelarijski sto dimenzija 200x80cm. 
Noge (LEG sistem SAVANA 40/800 ili sl.) 
izrañene su od metalnih profila 40x40mm 
koji su spojeni pod uglom od 45°. Noge su 
hrapavo lakirane i imaju mogućnost 
nivelacije. Noge se povezuju vezačima 
(LEG sistem RAM 2000 ili sl.) dužine 
1910mm. Radna ploča je od kaljenog 
stakla debljine 8mm. Obračun po komadu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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6.  
Komoda dimenzija 120x40x75cm (ŠxDXV), 
od univera oplemenjena ultrapast CPL 
folijom. Bočne strane, dno i gornji deo 
komode je debljine 36mm, dok su 
otvarajuća krila debljine 18mm. Poleñina je 
od HDF ploče debljine 3mm. Okov za 
otvarajuća krila Blum ili sl. Obračun po 
komadu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 

111 

7. Pokretna kaseta sa fiokama i policom od 
univera oplemenjena CPL folijom debljine 
18mm i 36mm. Fioke sa integrisanim 
"softclose" sistemom za zatvaranje (Blum 
ili sl.). Točkići Ø100mm (Tente ili sl.). 
Dimenzije kasete su 60x80x75cm (ŠxDxV). 
Obračun po komadu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 

67 
8. Pokretna kaseta sa fiokama od univera 

oplemenjena CPL folijom  debljine 18mm i 
36mm. Fioke sa integrisanim "softclose" 
sistemom za zatvaranje (Blum ili sl.). 
Točkići Ø100mm (Tente ili sl.). Dimenzije 
kasete su 50x50x70cm (ŠxDxV). Obračun 
po komadu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 

40 
9. Fotelja dimenzija 80x85x70cm (ŠxDxV) od 

eko kože, metalno hromirano postolje sa 
rotirajućim mehanizmom. Obračun po 
komadu. 
 

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 

41 
10. Coffee table dimenzija Ø45x53cm (P/V) 

kaljeno staklo. Obračun po komadu. 
 

 
 
 

kom 40 
11. Kancelarijska stolica dimenzija 

50x45x103/110cm (ŠxDxV) u eko koži, sa 
metalnom hromiranom konstrukcijom, 
točkićima i mehanizmom za podešavanje 
visine sedišta i nagiba naslona. Obračun 
po komadu. 

 
 
 
 
 

kom 135 
12. Trakasta zavesa sa vodilicom i manuelnim 

mehanizmom (perla i kanap). Širina PVC 
traka 127mm, sa radijusom okretanja do 
180°. Obra čun po m'. 

 
 
 
 
 

kom 174 
13. Viseća LED svetiljka (BUCK neo linea 

office  1475/46/80mm (A/B/H) ili sl.). 
Obračun po komadu. 

 
 

kom 114 
14. Ugradna svetiljka (BUCK FAR 3 ili sl.). 

Obračun po komadu. 
 

 
 

kom 3 
15. Izrada i montaža panela od univera 

oplemenjena CPL folijom u debljini 18mm. 
Obračun po m². 

 
 
 

kom 600 
16. Zidni čiviluk od metala, dimenzija 

195x44mm (LEG  sistem nosač čiviluka ili 
sl.). Obračun po komadu. 

 
 
 

kom 40 
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17. Stolica sa sedištem od bojenog 
polipropilena sa javorovom osnovom 
(Eames molded plastic chair ili sl.). 
Obračun po komadu. 

 
 
 

kom 44 
18. Jednotraktna kuhinja 265x110cm sa 

visećim elementima, od univera 
oplemenjena od ultraplasta CPL folijom. 
Okov Blum ili sl. Obračun po komadu. 

 
 
 

kom 2 
19. Inox nasadna jednodelna polirana 

sudopera ŠxVxD 800x600x160mm 
(Metalac Standard ili sl.) sa nadgradnom 
baterijom. Obračun po komadu. 

 
 
 

kom 

 
 
 

2 

20. Ugradna staklo-keramička ploča za 
kuvanje ŠxVxD 30x8.8x51cm (Gorenje 
EC310AC ili sl.). Obračun po komadu. 
 

 
 
 

kom 2 
21. Samostalni frižider ŠxVxD 54x103.5x58cm 

(Gorenje R4100AW ili sl.). Obračun po 
komadu. 
 

 
 
 

kom 2 
22. Korpa za otpatke 

 
 

kom 42 
23. Info pult izrañen od univera oplemenjenog 

ultraplastom CPL folijom na odgovarajućoj 
podkonstrukciji. 
 

 
 
 

kom 1 
24. Aluminijumska pločica za obeležavanje 

prostorija ( BUCK CIFRA ili sli.) 
 

 
 

kom 42 
25. Dvosed Š/D/V 191/107/86 sa sedalnim 

jastucima u samogasivom štofu punjenim 
periem i nogicama od metala.Obračun po 
komadu 
 

 
 
 
 

kom 4 
26. Tabure Š/D/V 101/67/42  sa sedalnim 

jastucima u samogasivom štofu punjenim 
periem i nogicama od metala. Obračun po 
komadu. 
 

 
 
 
 

kom 2 
27. Tepih-kožna šarenica, pravougaonog 

oblika dimenzije 2,00m x 3,00m.  Obračun 
po komadu. 
 

 
 
 

kom 2 
28. Barisol PVC plafonski sistem 3,00m2 sa 

LED rasvetom. Obračun po komadu. 
 

 
 
 

kom 2 
 
 

5. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
5.1. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ  
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina 

1. Izrada, isporuka i montaža merno 
razvodnog ormana MRO izradjenog od dva 
puta dekapiranog lima 2mm sa vratima i 
ključem. Orman je podeljen na merni deo, 
mrezni deo i agregatski deo.Orman je 
ofarban osnovnom bojom protiv korozije i 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 18 од 154 
 

završnom bojom U RAL tonu zidova i 
panela u objektu, dimenzija prema količini 
opreme u njoj sa 30% rezervnog prostora  
(radi eventualnih proširenja).  Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". Orman je 
predvidjen kao samostojeći ojačan 
kutijasnim čeličnim profilima 40/80/3, 
zavarenim za čelične tiplove u podu. U 
ormanu ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.teretna sklopka KS630 
- 3 kom.strujni reduktori prenosnog odnosa 
600/5A 
-1 komplet indirektna merna grupa koja 
sadrži brojilo aktivne energie , brojilo 
reaktivne energije I A:Fuklopni E14sat 
- 3 kom.nožastih osigurača NH 400/320A 
- 15 kom.nožastih osigurača NH 125/63A 
- 3 kom.nožastih osigurača NH 125/36A 
- 6 kom.nožastih osigurača NH 125/25A 
- 3 kom.nožastih osigurača NH 125/16A 
- 3 kom.automatskih osigurača MC32/25A 
- 14 kom.automatskih osigurača MC32/16A 
- 6 kom.automatskih osigurača MC32/10A 
- 3 kom.automatskih osigurača MC32/6A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380/50Hz 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. U cenu ulaze i 
kutijasni profili i pribor za učvršćivanje 
ormana. NAPOMENA: u razvodne ormane 
ugraditi ispitanu opremu sa vazecim 
atestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,00 

2. Izrada, isporuka i montaža ugradnog 
razvodnog ormana RT-1 izrañenog od dva 
puta dekapiranog lima 2mm sa vratima i 
ključem. Orman je ofarban osnovnom 
bojom protiv korozije i završnom bojom u 
tonu zidova ili panela dimenzija prema 
količini opreme u njoj sa 30% rezervnog 
prostora  radi eventualnih proširenja . 
Orman  propisno šemirati obeležiti i izraditi 
po propisima "Elektrodistribucije". U ormanu 
ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-63-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osigurača MC32/6A 
- 6 kom.automatskih osigurača MC32/10A 
- 25 kom.automatskih osigurača MC32/16A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA:  u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu opremu 
sa važećim atestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

3. Izrada, isporuka i montaža ugradnog 
razvodnog ormana RT-2 izrañenog od dva 
puta dekapiranog lima 2mm sa vratima i 
ključem. Orman je ofarban osnovnom 
bojom protiv korozije i završnom bojom u 
tonu zidova ili panela dimenzija prema 
količini opreme u njoj sa 30% rezervnog 
prostora  radi eventualnih proširenja . kom 1,00 
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Orman  propisno šemirati obeležiti i izraditi 
po propisima "Elektrodistribucije". U ormanu 
ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-63-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osigurača MC32/6A 
- 7 kom.automatskih osigurača MC32/10A 
- 22 kom.automatskih osigurača MC32/16A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
<redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA:  u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu opremu 
sa vazecim atestima. 

4. Izrada, isporuka i montaža ugradnog 
razvodnog ormana RT-1s izrañenog od dva 
puta dekapiranog lima 2mm sa vratima i 
ključem. Orman je ofarban osnovnom 
bojom protiv korozije i završnom bojom u 
tonu zidova ili panela dimenzija prema 
količini opreme u njoj sa 30% rezervnog 
prostora radi eventualnih proširenja . Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". U ormanu 
ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-63-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osigurača MC32/6A 
-14 kom.automatskih osigurača MC32/10A 
- 31 kom.automatskih osigurača MC32/16A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA: u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu opremu 
sa važecim atestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 1,00 
5. Izrada, isporuka i montaža ugradnog 

razvodnog ormana RT-2s izrañenog od dva 
puta dekapiranog lima 2mm sa vratima i 
ključem. Orman je ofarban osnovnom 
bojom protiv korozije i završnom bojom u 
tonu zidova ili panela dimenzija prema 
količini opreme u njoj sa 30% rezervnog 
prostora radi eventualnih proširenja . Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". U ormanu 
ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-63-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osigurača MC32/6A 
-18 kom.automatskih osigurača MC32/10A 
- 37 kom.automatskih osigurača MC32/16A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA: u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu opremu 
sa važećim atestima. kom 1,00 

6. Izrada, isporuka i montaža ugradnog 
razvodnog ormana RT-uc izrañenog od dva 
puta dekapiranog lima 2mm sa vratima i 
ključem. Orman je ofarban osnovnom 
bojom protiv korozije i završnom bojom u 
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tonu zidova ili panela dimenzija prema 
količini opreme u njoj sa 30% rezervnog 
prostora radi eventualnih proširenja . Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". U ormanu 
ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-40-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osigurača MC32/6A 
-3 kom.automatskih osigurača MC32/10A 
-7 kom.automatskih osigurača MC32/16A 
- 1 kom.automatskih osigurača MC32/25A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA: u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu opremu 
sa važecim atestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

7. Izrada, isporuka i montaža ugradnog 
razvodnog ormana RT-d.c. izrañenog od 
dva puta dekapiranog lima 2mm sa vratima 
i ključem. Orman je ofarban osnovnom 
bojom protiv korozije i završnom bojom u 
tonu zidova ili panela dimenzija prema 
količini opreme u njoj sa 30% rezervnog 
prostora radi eventualnih proširenja . Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". U ormanu 
ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-40-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osiguraca MC32/6A 
-1 kom.automatskih osiguraca MC32/10A 
-6 kom.automatskih osiguraca MC32/16A 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA: u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu opremu 
sa važecim atestima. kom 1,00 

8. Izrada, isporuka i montaža nadgradnog 
razvodnog ormana RT-skl. izrañenog od 
dva puta dekapiranog lima 2mm sa vratima 
i ključem. Orman je ofarban osnovnom 
bojom protiv korozije i završnom bojom  
dimenzija prema količini opreme u njoj sa 
30% rezervnog prostora radi eventualnih 
proširenja . Orman  propisno šemirati 
obeležiti i izraditi po propisima 
"Elektrodistribucije". U ormanu ugraditi 
sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-16-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 2 kom.grebenaste sklopke GS-10-90U 
-3 kom.automatskih osigurača MC32/10A 
-4 kom.automatskih osigurača MC32/16A 
-2 kom.bimetal 1,6-2,5A 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA: u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu opremu 
sa važecim atestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 
9. 1 kom.automatska sklopka AS400 

 6 kom.nožastih osigurača NH 250/160A 
3 kom.nožastih osigurača NH 250/120A 
 3 kom.nožastih osigurača NH 125/16A 
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23 kom.automatskih osigurača MC32/10A 
 1 kom.grebenaste sklopke GS-25-10U 
3 kom.grebenaste sklopke GS-10-51U 
6 kom.kontaktora CN10/380/50Hz sa 4 
pomocna kontakta (2 mirna i2 radna) 
12 kom.signalne sijalice 
4 kom bimetala TRM (2,6-4A) 
2 kom bimetala TRM (0,25-0,63A) 
 1 kom.”stop taster” za nazidnu montazu 
-redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. 
Izrada, isporuka i montaža razvodnog 
ormana RT-t.p.  izrañenog od dva puta 
dekapiranog lima 2mm sa vratima i ključem. 
Orman je ofarban osnovnom bojom protiv 
korozije i završnom bojom u tonu zidova ili 
panela dimenzija prema količini opreme u 
njoj sa 30% rezervnog prostora (radi 
eventualnih proširenja). Orman je propisno 
šemiran obeležen i izrañen po propisima 
"Elektrodistribucije". Orman je predvidjen 
kao nadgradni. U ormanu je ugrañena 
sledeča oprema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 
10. Isporuka i ugradnja kablovske priključne 

kutije KPK tipa EDN-630 sa 
uvodnicom,konstruktivno izradjena za 
ugradnju u ravni zida u zažtiti IP-33, 
izradjena od dekapiranog lima i sa 
trobridnom bravom.U priključnu kutiju 
ugradjeno je :                                  
 3 kom. postolja od NVP 630A sa 
osiguračima NVT-630A 
-1 kom. šina za uzemljenje 
-1 kom. nulta šina 
I ostali nespecificirani materijal (papučice, 
šrafovi sa maticama itd) 
 kom 1,00 

11. Isporuka i ugradnja kablovske priključne 
kutije KPK-”protivpožarnog priključka” tipa 
EDN-125 sa uvodnicom,konstruktivno 
izradjena za ugradnju u ravni zida u zažtiti 
IP-33, izradjena od dekapiranog lima i sa 
trobridnom bravom.U priključnu kutiju 
ugradjeno je :                                  
 3 kom. postolja od NVP 125A sa 
osiguračima NVT-25A 
-1 kom. šina za uzemljenje 
-1 kom. nulta šina 
I ostali nespecificirani materijal (papučice, 
šrafovi sa maticama itd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 
12 Isporuka I ugradnja PVC cevi fi 110 za 

kasnije provlačenje kablova od objekta do 
cilera, DIE I el.kotlova 
 
Isporuka i montaža razvodne table za 
napajanje sigurnosnog osvetljenja skloništa  
RB-N, izradjene od siluminisknog lima   
prilagodjene za ugradnju na zid dimenzija   
300x300x160mm, u zaštiti IP 33. Orman 
postaviti na 1,5m od poda a montirati na zid 
preko  gumenih amortizera (HS-55 ili sl.)   U 

 
 
 
 
 
 
 
 

m 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

56,00 
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orman je ugradjena sledeća oprema:            
-grebenasta sklopka GS-10-90-U   
-osigurac EZ25/6A 
-redne kleme, uvodnice i ostali 
nespecificirani materijal. 

 
kom 
kom 

 
kom 

 
1,00 
1,00 

 
1,00 

13. Isporuka i montaža ručnog generatora u  
skloništu na zidu na visini 1m preko 
odgovarajućih konzola. Generator je tipa 
GR-2A-Z, 24V, snage 60W, (ili sličan istih 
karakteristika). Plaća se komplet materijal i 
rad. Obr. po kom. kom 1,00 

14. Isporuka i montaza dizel elektricnog 
agregata snage 30kVA, kontejnerskog tipa 
za spoljnu montažu: 
 kom 1,00 

15. Isporuka i montaža komandne table Dizel 
agregata sa automatikom i motornim 
prekidačem -ATI Panel 63A prilagoñene za 
ugradnju na zid,(montira se u portirnici 
pored MRO). Tabla se isporučuje uz 
agregat u kompletu   
 kom 1,00 

16. Isporuka i montaža UPS  10kVA, u 
dispečerskom centru: 
 kom 1,00 

17. Isporuka i montaža UPS  16kVA, u sistem 
sali: 
 kom 1,00 

 
 
5.2. PNK НОСАЧИ КАБЛОВА И ПАРАПЕТНИ РАЗВОД  
red. 
br. 

Opis radova Мera Koli čina 

1  
Isporuka i montaža PNK 300 nosača 
kablova za jaku I slabu struju 
 m 268,00 

2 Isporuka i montaža plafonskog drzaca za 
regale 
 kom 268,00 

3 Isporuka i montaža konzole KZ 200 
 kom 268,00 

4 Isporuka i montaža bocne spojnice za 
regale 
 kom 268,00 

5 Isporuka I montaza dvokomornog 
parapetnog razvoda montira se horizontalno 
na 0,3m visine. Elementi parapeta su -
dvodelni kanal 65x150, - poklopac kanala, -
noseca pregrada, -završetak kanala. Plaća 
se po metru dužnom 
 m 266,00 

6 Isporuka I montaža dvokomornog 
parapetnog razvoda montira se vertikalno. 
Elementi parapeta su -dvodelni kanal 
 65x150, - poklopac kanala, -noseca 
pregrada, -završetak kanala. Plaća se po 
metru dužnom 
 

 
m 

 
 

144,00 
 

7. 
Isporuka I montaža vertikalne 
 krivne dvokomorne (L elemenat) 
 kom 48,00 
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5.3. НАПОЈНИ ВОДОВИ 
red. 
br. 

Opis radova Мera Koli čina 

1. 
Nabavka i polaganje napojnog voda kablom 
tipa 3x(PP00-4x150mm2  ) od mesta 
napajanja (koje odredjuje investitor) do 
KPK na  objektu,   Komplet materijal i rad po 
metru dužnom jedinične duzine kabla 
PP004x150. NAPOMENA:Tačnu dužinu 
voda proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.   

m 

 
 
 
 
 
 
 
 

210 
2.  

Nabavka i polaganje napojnog voda kablom 
tipa 3x(PP00-4x150mm2 + 2xPP00/Y 
1x150mm  ) od  KPK na  objektu do MRO u 
objektu. Kablove položiti u PVC cevi fi 110 u 
podu.   Komplet materijal i rad po metru 
dužnom jedinične dužine kabla PP004x150 
i 1x 150mm. NAPOMENA:Tačnu dužinu 
voda proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.   m 21 

 
3. Nabavka i polaganje napojnog voda kablom 

tipa 2xPP00-4x120mm2+PP00/Y-
1x150mm2  od MRO do RO-top.pod.  u 
podrumu objekta po postavljenim PNK 
nosačima. Komplet materijal i rad po metru 
dužnom jedinične dužine kabla PP004x120 
i PP00/Y1x150       
NAPOMENA :Tačnu dužinu voda proveriti 
pre nabavke na licu mesta uz prisustvo 
nadzornog organa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 
4. Nabavka i polaganje napojnog voda kablom 

tipa PP00-4x25mm2+PP00/Y- 1x16mm2  
od MRO do RT-1, RT-2, RT-1S, RT-2S 
položenog u objektu kroz postavljene PNK 
nosače. Komplet materijal i rad po metru 
dužnom.                                                           
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda proveriti 
pre nabavke na licu mesta uz prisustvo 
nadzornog organa.   m 170 

 
5. 

Nabavka i polaganje napojnog voda kablom 
tipa PP00/Y-5x16mm2 za agregatsko 
napajanje od MRO do RT -SS, položenog u 
objektu kroz postavljene PNK nosače. 
Komplet materijal i rad po metru dužnom.                                                           
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda proveriti 
pre nabavke na licu mesta uz prisustvo 
nadzornog organa.   m 38 

 
6. 

Nabavka i polaganje napojnog voda kablom 
tipa PP00/Y-5x10mm2 za agregatsko 
napajanje od MRO do RT -d.c. , položenog 
u objektu kroz postavljene PNK nosače. 
Komplet materijal i rad po metru dužnom.                                                           
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda proveriti 
pre nabavke na licu mesta uz prisustvo 
nadzornog organa.   

 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 

51 
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7. Nabavka i polaganje napojnog voda kablom 
tipa PP00/Y-5x4mm2 za agregatsko 
napajanje od MRO do RT -skl. , položenog 
u objektu kroz postavljene PNK nosače. 
Komplet materijal i rad po metru dužnom. 
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda proveriti 
pre nabavke na licu mesta uz prisustvo 
nadzornog organa.   m 35 

8. Nabavka i polaganje napojnog voda kablom 
tipa PP00/Y-4x16mm2 od ATI panela dizel 
agregata u portirnici do mesta 
postavljanja dizel agregata van 
objekta.Kabl se  polože u objektu kroz 
postavljene PNK nosače i van objekta u vec 
postavljene PVC cevi u zemlju. Komplet 
materijal i rad po metru dužnom.   
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda proveriti 
pre nabavke na licu mesta uz prisustvo 
nadzornog organa.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63,00 

9. Nabavka i polaganje komandno signalnog 
voda kablom tipa PP00/Y-5x2,5mm2 od 
ATI panela dizel agregata u portirnici do 
mesta postavljanja dizel agregata van 
objekta.Kabl se  polože u objektu kroz 
postavljene PNK nosače i van objekta u vec 
postavljene PVC cevi u zemlju. Komplet 
materijal i rad po metru dužnom.  
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda proveriti 
pre nabavke na licu mesta uz prisustvo 
nadzornog organa.  m 63,00 

10. Nabavka i polaganje napojnog voda kablom 
tipa PP00-4x120mm2 od RT-top.pod. do 
el kotla u susednom objektu (posebno za 
2 kotla). Kabl se polaze manjim  delom u 
podrumu objekta po vec postavljenim PNK 
nosačima i van objekta u PVC cevi fi 110. 
Komplet materijal i rad po metru dužnom 
ukupne dužine.    NAPOMENA :Tačnu 
dužinu voda proveriti pre nabavke na licu 
mesta uz prisustvo nadzornog organa.     m 58,00 

11. 
Nabavka i polaganje napojnog voda kablom 
tipa PP00-4x95mm2 od RT-top.pod. do 
cilera van objekta. Kabl se polaze 
manjim  delom u podrumu objekta po vec 
postavljenim PNK nosačima i van objekta u 
PVC cevi fi 110. Komplet materijal i rad po 
metru dužnom ukupne dužine.    
NAPOMENA :Tačnu dužinu voda proveriti 
pre nabavke na licu mesta uz prisustvo 
nadzornog organa.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,00 
12. Nabavka i polaganje signalnog voda kablom 

tipa P/FJ-10x1,5mm2 od komandne kutije 
pored RT-top.pod. do cilera van objekta. 
Kabl se polaze manjim  delom u podrumu 
objekta po vec postavljenim PNK nosačima 
i van objekta u PVC cevi fi 110. Komplet 
materijal i rad po metru dužnom ukupne 
duzine.    NAPOMENA :Tačnu dužinu voda 
proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.     m 27 
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5. 4. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА 
red. 
br. 

Opis radova Мera Koli čina 

 
1. 

 
Isporuka materijala i izrada instalacije 
jednopolnog  sijaličnog mesta provodnikom 
PP/Y-3x1.5mm , delom na PNK nosače a 
delom po obujmicama iznad ravni 
spuštenog plafona, sa ugradnjom OG 
razvodnih kutija, "veko" stezaljki. Prosečna 
dužina  sijaličnog mesta 7m.         

 
 
 
 

 
 
 

kom 

 
 
 
 

 
 
 

4,00 
 

2. 
Isporuka materijala i izrada instalacije 
seriskog  sijaličnog mesta provodnikom 
PP/Y-4x1.5mm , položenog na PNK nosace 
i obujmicama iznad ravni spuštenog 
plafona, sa ugradnjom OG razvodnih kutija, 
"veko" stezaljki Prosečna dužina  sijaličnog 
mesta 5m.         
 kom 228,00 

 
3. 

Nabavka materijala i izrada instalacije 
naizmenicnog sijalicnog  mesta 
provodnikom PP/Y-4x1.5mm , po 
obujmicama i PNK nosace i manjim delom u 
zidu ispod maltera, komplet sa ugradnjom 
razvodnih kutija, "veko" stezaljki. Prosečna 
dužina  sijaličnog mesta 8m.           kom 26,00 

4. Nabavka materijala i izrada instalacije 
serijskog sijali čnog  mesta, provodnikom 
PP/Y-4x1.5mm , po obujmicama u podrumu, 
komplet sa ugradnjom razvodnih kutija, 
"veko" stezaljki . Prosečna dužina  
sijaličnog mesta 8m.           
 kom 7,00 

5. Nabavka materijala i izrada instalacije 
jednopolnog sijali čnog  mesta, 
provodnikom PP/Y-3x1.5mm , po 
obujmicama u podrumu, komplet sa 
ugradnjom razvodnih kutija, "veko" stezaljki 
. Prosečna dužina  sijaličnog mesta 8m.          kom 15,00 

6. Isporuka materijala i izrada izvoda 
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  po 
obujmicama iznad ravni spuštenog plafona 
za priklju čak vazdušnih zavesa ,  
Prosečna dužina priključnog mesta 15m.  kom 1,00 

7. Isporuka materijala i izrada izvoda 
provodnikom tipa PP/Y- 3x1.5mm  po 
obujmicama iznad ravni spuštenog plafona 
za priklju čak automatska vrata ,  Prosečna 
dužina priključnog mesta 15m.  kom 2,00 

8. 
Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  manjim 
delom u zidu pod malterom a delom na 
obujmicama iznad ravni spustenog plafona 
ili PNK nosacima, za ventilatore na zidu  . 
Prosecna duzina prikljucnog mesta 15m.  

 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 

2,00 
9.  

Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  na 
obujmicama iznad ravni spustenog plafona kom 2,00 
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ili PNK nosacima, za racunarsku mrezu u 
spustenom plafonu. Prosecna duzina 
prikljucnog mesta 20m.  
 

10. Isporuka materijala i izrada trofaznog 
prikljucka provodnikom tipa PP/Y- 5x2.5mm  
delom na PNK nosačima i u zidu . Prosecna 
duzina prikljucnog mesta 30m.  
 kom 2,00 

11. Isporuka materijala i izrada instalacije za 
bojler provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  
delom na PNK nosačima i u zidu . Prosecna 
duzina prikljucnog mesta 30m.  kom 2,00 

12. 

Isporuka materijala i izrada instalacije za 
napajanje  PPZcentrale   ALPHA 11002L i 
centrle  za upravljanje gašenjem požara 
“SQS-101”, kablom PP/Y3x1,5mm2  od 
najbližeg ormana, postavljenim u zidu i 
delom iznad spuštenog plafona  ili po PNK 
nosačima. Dužina priključnog mesta 5m 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 
13. Isporuka materijala i izrada instalacije 

monofaznog priklju čnog  mesta  
provodnikom PP/Y-3x2,5mm . Kabli se 
polaze delom na postavljenim PNK 
nosačima a delom  u parapetnom razvodu . 
. Placa se komplet materijal i radna snaga 
po utikačkom mestu, sa povezivanjem. 
Prosečna dužina  priključnog mesta je 9m.  
 kom 217,00 

14. Isporuka materijala i izrada instalacije 
monofaznog priklju čnog  mesta  
provodnikom PP/Y-3x2,5mm . Kabli se 
polaze delom na postavljenim PNK 
nosačima a delom  u zidu ispod maltera . 
Placa se komplet materijal i radna snaga po 
utikačkom mestu, sa povezivanjem. 
Prosečna dužina  priključnog mesta je 9m.  kom 46,00 

15. 
Isporuka materijala i izrada instalacije 
monofaznog priklju čnog mesta   
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm.  Kabli se 
polaze po obujmicama u podrumu.  
Prosečna dužina priključnog mesta 12m.  

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

4,00 
16. Isporuka materijala i izrada instalacije za 

ventilatore u sklonistu sa ukljucivanjem GS 
sklopkama iz RT  provodnikom tipa PP/Y- 
3x2.5mm.  Kabli se polaze po obujmicama u 
podrumu.  Prosečna dužina priključnog 
mesta 12m.  kom 2,00 

17.  Isporuka i montaza OG šuho priklju čnice  
16A 250V JUS N .E0. 350 IP44,  za na zid 
sa kontaktom za uzemljenje i porculanskim 
uloskom.  
 kom 4,00 

18.  Isporuka i montaza obicne šuho 
priklju čnice  16A 250V JUS N .E0. 350,  za 
u zid sa kontaktom za uzemljenje i 
porculanskim uloskom.  kom 46,00 



 27 од 154 
 

19.  Isporuka i montaza dvostruke šuho 
priklju čnice  16A 250V   za  montazu u 
parapetnom razvodu (prema tipu parapeta 
Legrand ili Panduit).  
 kom 217,00 

20. Isporuka i montaza trofazne prikljucnice  
16A 380V sa kontaktom za uzemljenje i 
nultim kontaktom (tropolna sa porcelanskim 
uloskom) za u zid, . Prikljucnice se 
montiraju na 0,6m visine od kote gotovog 
poda.  
 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

2,00 
21. Isporuka I montaza jednopolnog prekidaca 

10A 250V JUS N.E0 310 za u zid 
 kom 6,00 

22. Isporuka I montaza serijskogog prekidaca 
10A 250V JUS N Eo 310 za u zid 
 kom 60,00 

23. Isporuka I montaza naizmenicnog prekidaca 
10A 250V  JUS N E0 310za u zid 
 kom 11,00 

24. Isporuka I montaza OG jednopolnog 
prekidaca 10A 230V za na zid 
 kom 13,00 

25. Isporuka I montaza OG serijskog prekidaca 
10A 230V za na zid 
 kom 2,00 

26.   Isporuka materijala i izrada izvoda 
provodnikom tipa PP-Y  5x2.5mm2 
prosecne duzine 25m iz agregatskog 
napajanja  iz MRO u portirnici  delom na 
PNK nosaču, delom u  zidu pod malterom, 
za priklju čak pomocnih REK ormana 
spratne koncetracije  

 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 

2,00 
27. Isporuka materijala i izrada instalacije  za 

priklju čak UPS u dispecerskom  centra 
provodnikom PP-Y 5x10mm2 . Kabli se 
polaže u zidu . Prosečna dužina  priključnog 
mesta je 10m.  kom 1,00 

28. Isporuka materijala i izrada izvoda 
provodnikom tipa PP00-Y  4x2.5mm2  po 
obujmicama priklju čak pumpe u 
topl.pods . Prosečna dužina priključnog 
mesta 10m. U cenu uračunati nabavku 
neophodnog materijala i ugradnju. kom 4,00 

29. Isporuka materijala i izrada izvoda 
provodnikom tipa PP00-Y  4x1.5mm2  po 
obujmicama priklju čak pumpe u 
topl.pods . Prosečna dužina priključnog 
mesta 10m. U cenu uračunati nabavku 
neophodnog materijala i ugradnju. kom 2,00 

30. Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  na 
obujmicama iznad ravni spustenog plafona 
ili PNK nosacima, za fen kojlere u 
spustenom plafonu . Prosecna duzina 
prikljucnog mesta 20m. . kom 10,00 

31. Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  na 
obujmicama iznad ravni spustenog plafona 
ili PNK nosacima,I delom u parapetnom kom 45,00 
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razvodu I u zidu ispod maltera za fen kojlere 
u parapetu u kancelarijama. Prosecna 
duzina prikljucnog mesta 20m.  

32. Isporuka materijala i izrada instalacije 
izvoda za prikljucak fencoill  na plafonu  
provodnikom PP-Y 3x2,5mm2 delom na 
postavljenim PNK  nosačima,delom na 
obujmicama iznad spuštenog plafona. Placa 
se komplet materijal i radna snaga po 
mestu prosečne dužine oko 14m. Tačan 
položaj fencoill-a usaglasiti sa izvoñačem 
mašinskih instalacija.  kom 15,00 

33. Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP00/Y- 5x2.5mm  na 
obujmicama iznad ravni spustenog plafona 
za ciler na krovu iznad ucionice . Prosecna 
duzina prikljucnog mesta 15m.  kom 1,00 

34. Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  na 
obujmicama iznad ravni spustenog plafona 
za istrujnu jedinicu u spustenom plafonu  
ucionice . Prosecna duzina prikljucnog 
mesta 15m. . 
 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

1,00 
35. Isporuka materijala i izrada instalacije 

izvoda za prikljucak termostata za fencoill   
provodnikom P/FJ 7x0,75mm delom na 
obujmicama iznad spuštenog plafona, 
delom u gibljivom crevu u  zidu. Plaća se 
komplet materijal i radna snaga po mestu 
prosečne dužine oko 10m. Tačan položaj 
termostata za fencoill usaglasiti sa 
izvoñačem mašinskih instalacija. kom 48,00 

36. Isporuka materijala i izrada instalacije  za 
povezivanje prvog (vodeceg) fencoilla i 
ostalih  fencoilla u prostorijama gde su 
dva i vise fencoilla,   provodnikom P/FJ 
2x0,75mm delom na obujmicama iznad 
spuštenog plafona, delom u gibljivom crevu 
u  zidu. Plaća se komplet materijal i radna 
snaga po mestu prosečne dužine oko 20m.  kom 12,00 

 
 
5.5. ИНСТАЛАЦИЈА СИГУРНОСНОГ-ПАНИЧНОГ-
ОСВЕТЉЕЊА 
red. 
br. 

Opis radova Мera Koli čina 

1 Isporuka materijala i izrada instalacije 
paničnog svetla  provodnikom tipa PP/Y-
3x1,5mm prosecne duzine 25m  položenim 
delom po postavljenim PNK nosačima i 
delom po obujmicama iznad spuštenog 
plafona  za kasniju montažu svetiljki 
sigurnosnog osvetljenja. Placa se komplet 
materijal i radna snaga sa povezivanjem.    kom 18,00 

2 Isporuka materijala i izrada instalacije 
paničnog svetla  provodnikom tipa PP/Y-
3x1,5mm prosecne duzine 15m  položenim  
po obujmicama u podrumskom delu,  za 
kasniju montažu svetiljki sigurnosnog 
osvetljenja. Placa se komplet materijal i 
radna snaga sa povezivanjem.    kom 10,00 
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3 Isporuka i montaza sigurnosnih svetiljki na 
zid tipa PPN 108 "Elektron"-Beograd ili 
''PRATICA'' BPN P 106 – ''BUCK'' Beograd 
ili slične sa NiCd baterijom napajane 
naponom 220V/50Hz,sa  fluorescentnom 
sijalicom i automatskim kolom za punjenje 
baterije.    kom 28,00 

 
 
5.6. СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ 
red. 
br. 

Opis radova Мera Koli čina 

1 Isporuka i montaza ugradne  fluo svetiljke 
4x18W sa "V" rasterom (zastita IP 20) tipa 
npr. FAR3-VS-418      "EMPA" – Aleksinac 
ili BFU-ARCO-VS 4x18W ''BUCK'' Beograd 
ili po izboru investitora. Komplet sa fluo 
cevima od 18w tipa Lumilux 840 i 
starterima. Svetiljke isporuciti u 
kompenzovanom spoju.   

 
 
 
 
 
 
 
 

  kom 

 
 
 
 
 
 
 

 
    265,00 

2 Isporuka i montaza brodske svetiljke  tipa 
BS-1 "EMPA"-Aleksinac, ili BIN 15 IP65 
proizvodja ča  "BUCK"- Beograd  (ili slicne 
po izboru investitora), komplet sa  sijalicom 
od 60W u zaštiti IP65. Pricvršćivanje 
svetiljki vršiti gumenim amortizerima sa 
plastičnim  tiplovima i šrafovima. kom 22,00 

3 Isporuka  i montaža u spušteni plafon  
ugradne  fluo svetiljke 2x26W sa zastitnim 
difuzorom  u zaštiti IP44, npr.tipa  ''SHELL''  
Buck-Beograd ili po izboru investitora, 
Svetiljke se montiraju u sanitarnim 
prostorijama   kom 10,00 

4 Isporuka i montaža nadgradne  fluo svetiljke 
2x18W za montažu na zidu u stepenisnom 
prostoru, tipa npr ''CUBO'' 1541 FLC 2x18L 
proizvodjača ."Buck"-Beograd ili po izboru 
investitora, komplet sa fluo cevima od 18w.   

kom 

 
 
 
 
 

2,00 
5 Isporuka i montaža svetiljke-reflektora za 

osvetljenje prilaznog dela ispred ulaza tipa 
''RODIO 2'' 1801 JM-TS150W, proizvodjača 
npr. "BUCK"- Beograd ili po izboru 
investitora, sa metalhalogenom sijalicom 
150W, priborom za pričvršćivanjem . 
Komplet sa svim pratećim priborom za 
vešanje i povezivanjem.                               
    kom 1,00 

 
 
5.7. ИНСТАЛАЦИЈА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЖАРА 
red. 
br. 

Opis radova Мera Koli čina 

1. Isporuka i montaža analogno adresabilne 
centrale za javljanje požara sa 1 linijom za 
prihvat javljača, ALPHA 1100A-2L 
proizvoñač QUADEL ili slične sa svim 
pratećim modulima, sirenom, 
akumulatorskom baterijom 7Ah, i puštanjem 
u ispravan rad. kom 1 
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2. Isporuka i polaganjehalogen free kabla I-
Yh(ST)Y 2x2x0,8mm za povezivanje 
javljača sa PP centralom. Kabli se polaže u 
vertikalnim kanalima u zidu ispod maltera, 
kao i iznad spuštenog plafona na 
obujmicama. Sve instalacione kablove 
položiti u gibljiva PVC creva ø16mm. 
Prosečna dužina javljačkog mesta oko 10m.   
Plaća se komplet materijal i rad. 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 

82 

3. Isporuka i polaganje halogen free kabla I-
Yh(ST)Y 2x2x0,8mm za povezivanje 
javljača montiranih iznad spuštenog plafona 
sa PP centralom. Kabli se polaže iznad 
spuštenog plafona na obujmicama. Sve 
instalacione kablove položiti u gibljiva PVC 
creva ø16mm. Prosečna dužina javljačkog 
mesta oko 10m.   Plaća se komplet 
materijal i rad.  

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

8 

4. Isporuka i polaganje halogen free kabla I-
Yh(ST)Y 3x2x0,8mm za povezivanje više 
javljača iznad spuštenog plafona koji se 
vezuju na jedan paralelni indikator sa PP 
centralom. Kabli se polaže iznad spuštenog 
plafona na obujmicama. Sve instalacione 
kablove položiti u gibljiva PVC creva 
ø16mm. Prosečna dužina javljačkog mesta 
oko 8m.   Plaća se komplet materijal i rad.  kom 2 

5. Isporuka i polaganje halogen free kabla I-
Yh(ST)Y 2x2x0,8mm za povezivanje 
javljača ispod tehničkog poda u sistem sali 
INFORMATIKE.  Kabli se polaže u 
vertikalnim kanalima u zidu ispod maltera, 
kao i ispod tehničkog poda slobodno 
položen. Sve instalacione kablove položiti u 
gibljiva PVC creva ø16mm. Prosečna 
dužina javljačkog mesta oko 10m.   Plaća 
se komplet materijal i rad.  kom 2 

6. Isporuka i polaganje halogen free kabla I-
Yh(ST)Y 2x2x0,8mm za povezivanje 
javljača u delu podruma sa PP centralom. 
Kabli se polaže u vertikalnim kanalima u 
zidu ispod maltera, kao i na zidovima i 
plafonima u gibljivim PVC crevima ø20mm 
učvršćenim na odstojnim obujmicama. 
Prosečna dužina javljačkog mesta oko 9m.   
Plaća se komplet materijal i rad.  kom 4 

7. Isporuka i polaganje halogen free kabla I-
Yh(ST)Y 2x0,8mm za povezivanje javljača 
sa paralelnim indikatorom. Kabli se polaže u 
vertikalnim kanalima u zidu ispod maltera, 
kao i iznad spuštenog plafona u gibljivim 
PVC crevima ø20mm. Prosečna dužina 
priključnog mesta oko 5m.   Plaća se 
komplet materijal i rad.  kom 15 

8. Isporuka i polaganje kabla PP 2x1.5mm2 za 
povezivanje CHQ-SIO modula sa 
kontaktorima u razvodnoj tabli. Kabli se 
polaže u vertikalnim kanalima u zidu ispod 
maltera, kao i iznad spuštenog plafona u 
gibljivim PVC crevima ø20mm. Prosečna 
dužina priključnog mesta oko 3m.   Plaća se 
komplet materijal i rad.  kom 7 
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9. Isporuka i montaža optičkog analogno 
adresabilnog detektora požara, ALG-E sa 
podnožjem YBN-R/3, sa individualnim 
podešavanjem praga zaprljanosti, komplet 
sa ostalim priborom.     kom 81 

10. Isporuka i montaža optičkog analogno 
adresabilnog detektora požara, ALG-E sa 
izolatorskim podnožjem YB0-R/SCI, sa 
individualnim podešavanjem praga 
zaprljanosti, komplet sa ostalim priborom.   

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 

4 
11. Isporuka i montaža analogno adresabilnog 

termičkog detektora dima ATG-E, sa 
podnožjem YBN-R/3, sa individualnim 
podešavanjem alarmnog praga, komplet sa  
ostalim priborom.    

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 

2 
12. Isporuka i montaža adresabilnog ručnog 

javljača MCP-E sa doznom za nadzidnu 
montažu, komplet sa odgovarajučim 
priborom.    kom 11 

13. Isporuka i montaža relejnog modula CHQ-
SIO, komplet sa odgovarajučim priborom.  
 kom 7 

14. Isporuka i montaža linijski napajane 
adresabilne sirene CHQ-BS, sa podesivom 
akustičkom snagom,  komplet sa 
odgovarajučim priborom.   
 kom 5 

15. Isporuka i montaža centrale za upravljanje 
gašenjem požara tipa SQS-101,sa svim 
pratećim modulima i puštanjem u ispravan 
rad. kom 1 

16. Isporuka i montaža alarmnih sirena QAS-2, 
elektrodinamička,  komplet sa 
odgovarajučim priborom.   kom 1 

17. Isporuka i montaža tastera za ručno 
aktiviranje modula za gašenje. kom 2 

18. Isporuka i montaža tastera za ručnu 
blokadu modula za gašenje. kom 2 

19. Isporuka i montaža lampe sa natpisom 
"SLEDI GAŠENJE", (GAS-lampe). kom 2 

20. Isporuka i montaza diodnih modula za 
pobudu elektromagnetnih ventila za 
aktiviranje gašenja. Diodni moduli se 
montiraju na mestu montaže 
elektromagnetnih ventila (uskladiti položaj 
sa izvoñačima radova  sistema za gašenje).       kom 1 

21. Isporuka i montaža paralelnih indikatora 
QIP.   kom 17 

22. Pregled i ispitivanje instalacije, 
programiranje protivpožarne centrale, 
ispitivanje sistema, puštanje u rad i obuka 
korisnika pauš 1 

23. Izdavanje atesta o funkcionalnosti sistema 
od nadležne institucije. pauš 1 

 
5.8. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНСКО РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 
red. 
br. 

Opis radova Мera Koli čina 

1. Isporuka materijala i izrada instalacije 
računarsko-telefonskog priključnog mesta 
provodnikom tipa FTP ct5E položenim 
delom na PNK nosače i delom u kom 222 
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vertikalnom i horizontalnom parapetnom 
razvodu.Provodnik se polaže od spratnog 
ormana koncentracije do kombinovane 
računarsko-telefonske tičnice.Prosečna 
dužina priključnog mesta 
40m.NAPOMENA:Polaže se i instalacija 
računarskog i telefonskog priključnog 
mesta, koja se izvodi provodnikom istog tipa 
po istim trasama.  

2.  
Isporuka materijala i izrada instalacije 
računarsko priključnog mesta provodnikom 
tipa FTPcat5e položenim delom na PNK 
nosače .Provodnik se polaže od spratnog 
ormana koncetraie do mesta priključka u 
spustenom plafonu za kasnije korisenje. 
creva.Prosečna dužina priključnog mesta 
20m.   
 kom 2 

3. Isporuka materijala i izrada instalacije 
telefonskog priključnog  mesta provodnikom 
tipa FTP  cat5e položenim u PVC 
kanalice.Provodnik se polaže od ormana 
koncetracije uprizemlju do mesta prikljucka  
sa telefonskom priključnicom u sklonistu. 
Plaća se komplet materijal i rad. Prosečna 
duzina priključnog mesta 15m.      kom 1 

4. Isporuka materijala i izrada instalacije 
telefonskog priključnog  mesta provodnikom 
tipa FTP položenim delom po PNK 
nosačima, delom u PVC crevu fi23 iznad 
spuštenog plafona i u sendvič zidu, 
odnosno zidu ispod maltera.Provodnik se 
polaže od glavnog računarskog ormana 
(odnosno pomočnog računarskog ormana) 
do telefonske priključnice. Plaća se komplet 
materijal i rad. Prosečna duzina priključnog 
mesta 40m.       kom 9 

 
5. Isporuka materijala i izrada instalacije za 

povezivanje spratnih ormana 
koncetracije sa glavnim u sisem sali , 
opti čkim kablom tipa J/A-DQ(ZN)BH 
4x50/125 postavljenim na PNK nosače 
slabe struje iznad spustenog plafona 
plafona. Izvode završiti na krajevima sa 
rezervom za povezivanje od 2m. Placa se 
po mertru duznom .U cenu uračunati 
materijal i rad.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 
6. Isporuka materijala i izrada instalacije za 

povezivanje spratnih ormana 
koncetracije sa glavnim u sisem sali ,  
kablom tipa IYSTY40x2x0,6  postavljenim 
na PNK nosače slabe struje iznad 
spustenog plafona plafona. Izvode završiti 
na krajevima sa rezervom za povezivanje 
od 2m. Placa se po mertru duznom m.U 
cenu uračunat materijal i rad.           
 m 432 

7. Isporuka materijala i izrada instalacije 
priključnog  mesta za vezu telefonske 
centrale sa glavnim telefonskim ormanom m 10 
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ormanom  provodnikom tipa4x 
IYSTY40x2x0,6.Provodnik se polaže sa 
rezervom na kraju od 2m.Plaća se komplet 
materijal i rad po metru duznom.    

8. 
Nabavka materijala i izrada instalacije za 
povezivanje glavnog telefonskog ormana  
u računarskom centru objekta sa PTT 
priklju čnim ormanom  na zidu objekta (do 
koga je dovedena potrebna tel.instalacija 
prema uslovima Telecoma), provodnikom 
tipa 1xIYSTY40x2x0,6, položenim  na PNK 
nosace iznad spuštenog plafona. Na 
krajevima ostaviti rezervne izvode od 2m za 
povezivanje.    NAPOMENA: Tačnu dužinu 
proveriti na licu mesta pre nabavke kabla, a 
povezivanje sa tel.centralom dužan je da 
izvrši izvodjač radova slabe struje u objektu 
tj. Isporučilac tel.centrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

9. Isporuka i ugradnja telefonskog ormana npr 
ITO III prema uslovima “Telekoma” sa 
odgovarajucim brojem “KRONE” regleta i 
pripadajučom kablovskom glavom.Plaća se 
komplet sa povezivanjem na odgovarajuce 
reglete i puštanjem u ispravan rad. kom 1,00 

10. Isporuka materijala i izrada instalacije 
priključnog  mesta za vezu modema sa 
glavnim telefonskim ormanom ormanom  
provodnikom tipa FTP cat 5e.Provodnik se 
polaže sa rezervom na kraju od 2m.Plaća 
se komplet materijal i rad po metru duznom      m 10,00 

11. Isporuka i ugradnja telefonske centrale u 
objektu tipa i proizvoñača prema zahtevu 
investitora npr Ericsson MD110 sa 
sledecom opremom  - 2 kabineta (lim1)-
1xPRI(30B+D) -8 analognih prenosnika - 
160 lokalnihprikljucaka od cega 32 digitalna 
lokalna prikljucka -sistem neprekidnog 
napajanja sa autonomijom od min2h -bafer 
sa softverom zatarifiranje -razdelnik -
prateca stona telefonska aparatura - GSM 
Gateway -mogucnost povezivanja 
najedinstvenu mrezu.Plaća se komplet sa 
instalacijom i puštanjem u ispravan rad. 
Instalaciju i povezivanje tel.centrale dužan 
je da izvrši izvodjač radova slabe struje u 
objektu tj. Isporučilac tel.centrale. kom 1,00 

12. Isporuka i ugradnja rek ormana 42U/19 inca 
stojeci sa 2 ventilatora i termostatom, 
fleksibilne konstrukcije sa tockicima i 
nozicama za nivelaciju, bocna i zadnja 
strana se mogu skinuti radi laksegpristupa 
opremi, prednja strana jesu staklena vrata 
sa bravom dimenzije 800x800x2000.Plaća 
se po komadu.Instalaciju i povezivanje 
ormana dužan je da izvrši izvoñač radova 
slabe struje u objektu tj. isporučilac 
računarskog ormana. kom 4,00 

13. Isporuka i ugradnja rek ormana 42U/19 inca 
stojeci sa 2 ventilatora i termostatom, 
fleksibilne konstrukcije sa tockicima i 
nozicama za nivelaciju, bocna i zadnja 
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strana se mogu skinuti radi laksegpristupa 
opremi, prednja strana jesu staklena vrata 
sa bravom dimenzije 800x960x2000.Plaća 
se po komadu.Instalaciju i povezivanje 
ormana dužan je da izvrši izvoñač radova 
slabe struje u objektu tj. isporučilac 
računarskog ormana. 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

1,00 
14. Isporuka I ugradnja  patch panel 1U 24 

portni sa 24 FTPcat5e uticnice I posebnim 
1U panelom za organizovanje kablova kom 13,00 

15. Isporuka I ugradnja  patch panel 1U 50 
portni sa 50 ISDN uticnica I posebnim 1U 
panelom za organizovanje kablova 
 kom 12,00 

16. Isporuka I ugradnja  panela sa obujmicama 
za kablove kom 35,00 

17. Isporuka I ugradnja L2 managed switch 
24x100BaseT + 2x1000Base Sx, stekabilan 
sa on site garancijom 
 kom 6,00 

18. Isporuka I ugradnja L3 managed switch 
24x1000BaseT + 2x1000Base Sx 
SC>88Gbps,  sa on site garancijom 
 kom 2,00 

 
5.9. ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
red. 
br. 

Opis radova Мera Koli čina 

1. Isporuka, izrada i ugradnja kutije za 
izjednacenje potencijala objekta-GSIP u 
zidu sa bakarnom sabirnicom 30x5x550mm 
sa otvorima za zavrtnjeve M8x20 mm. 
Kutija je izradjena od dva puta dekapiranog 
lima sa poklopcem kao mehanicke zastite 
sabirnice. kom 1 

2. Isporuka, izrada i ugradnja pomocne kutije 
za izjednacenje potencijala objekta-SIP u 
spustenom plafonu kod sistem sale i kod 
dispecerskog centra namenjene za 
povezivanje antistatik poda sa bakarnom 
sabirnicom 30x5x550mm sa otvorima za 
zavrtnjeve M8x20 mm. Kutija je izradjena 
od dva puta dekapiranog lima sa poklopcem 
kao mehanicke zastite sabirnice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3. Isporuka materijala i izrada instalacije za 

izjednacenje potencijala u sistem sali i 
dispecerskom centru, provodnokom tipa 
P/Y 1x6mm u zidu pod malterom  Potrebno 
je sve metalne delove koji nisu deo 
elektricne instalacije, medjusobno galvanski 
spojiti. Veze sa metalnim delovima uraditi 
Cu obujmicama odnosno kablovskim 
papucicama sa elasticnim podmetacima,  
Prosecna duzina voda 10m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



 35 од 154 
 

4.  
Isporuka materijala i izrada veza izmedju 
GSIP I pomocnih SIP  kutije u objektu 
kablom tipa PP00/Y-1x16mm I povezivanje 
drugih metalnih delova kao sto su  :                                      
>Vodovodne i livene kanalizaciske cevi          
>Sabirnik centralnog grejanja,ventilacije itd.   
>metalni PNK nosa či kablova u objektu 
>Svi metalni ormani,PTT,  idr.                  
>Sve ostale metalne mase u objektu               
Veze sa metalnim delovima i sabirnicom 
(SIP) uraditi odgovarajućim obujmicama ili 
papučicama sa elastičnim podmetačima 
komplet izvedeno za ispravan rad.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
5. Isporuka materijala i izrada obruča za vezu 

tehničkog poda u disp centru i sistem sali za 
server kablom tipa P/Y-1x6mm2 na SIP u 
samoj prostoriji kao i veza REK ormana, 
telefonske centrale, audio ormana i SATV 
ormana na SIP istim presekom provodnika 
kao i ugradnja SIP-a. Veze sa metalnim 
delovima i sabirnicom (SIP) uraditi 
odgovarajučim obujmicama ili papučicama 
sa elastičnim podmetačima komplet 
izvedeno za ispravan rad. Ukupna dužina 
provodnika je 40m.  Veza SIP na temeljni  
uzemljivač objekta uraditi trakom FeZn 
25x4mm položenom ispod poda.  kom 1 

 
5.10. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
red. 
br. 

Opis radova Мera Koli čina 

 
1 

Isporuka materijala i izrada temeljnog 
uzemljivaca Fe/Zn trakom 25x4 mm tipa P 
25 JUS N.B4.901C0000.Traka se polaze u 
temelj pri izradi armature temelja, zavarena 
na svaka 2m za armaturu (i metalni stub). m 200,00 

2. Isporuka materijala i izrada mernog spoja. 
Merni spoj  izvesti razdvojnikom tipa D 
''traka-traka''JUS N.B4.932 u kutiji za 
nadzemni merni spoj oblika A JUS 
N.B4.912 na visini 1,5-1,7 m od kote 
trotoara. Kutiju ugraditi u panele I bojiti u 
RAL tonu panela. kom 16,00 

3. Isporuka materijala i izrada veza na 
temeljnom uzemljivacu  za spusne 
vodove,oluke,metalnihvrata,sabirnice za 
izjednacenje potencijala, metalne stubove i 
medjusobno spajanje Fe/Zn trakom tipa P 
25 JUS N.B4.901 C0000 pomocu ukrsnih 
komada 90x90 mm JUS N.B4.936/II, 
prosecne duzine 4m. Ukrsni komad zaliti 
olovom u K.U.K. 90x90mm. Drugi kraj trake 
pricvrstiti gromobranskim priborom ili variti 
(npr. metalna vrata, metalni stub). kom 20,00 

4. Isporuka materijala i polaganje trake Fe/Zn 
20x3mm tipa P 20 JUS N.B4.901 COOOO 
u zidu ispod fasade za spusne vodove , i 
za prespajanje metalnih delova i 
odgovarajućih stezaljki. Vodovi se polažu 
ispod fasade. m 150,00 
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5 Ispruka i montaza ukrsnih komada  JUS 
N.B4.936 dimenzija 58x58mm  za spajanje 
traka na mestima   grananja-ukrstanja traka. kom 20,00 

6. Isporuka materijala i izrada galvanske  
neprekidne veze  izmedju gornjih krovnih 
limova koje medjusobno treba prespojiti u 
galvansku  neprekidnu celinu. Prespajanje 
izvršiti sa najmanje dva ''pop''zakivka 5 mm 
uz predhodno čišćenje plastificiranih 
površina limova i uz postavljanje olovnog 
podmetača radi boljeg naleganja pri 
zakivanju (ako je moguće limovi se mogu 
spajati lemljenjem). Limove u slemenu i na 
svim mestima spajanja premostiti trakom P  
20.Takoñe premoščenje izvršiti i izmeñu 
limova i opšivaka atike takoñe trakom P20. 
Placa se po m2. m2 890,00 

7. Ispitivanje  gromobranske instalacije, 
merenje prelaznog otpora i izdavanje atesta 
od ovlašćenog preduzeća.   
 pauš. 1,00 

 
5.11. ОСТАЛИ РАДОВИ 
red. 
br. 

Opis radova Мera Koli čina 

 
 

1. 

Završno čišćenje prostorija u objektu posle 
izvedenih radova, i izvoženje šuta i smeća 
van objekta, za na to predviñeno mesto do 
udaljenosti od 5km. 

pauš. 1,00 

2. Ispitivanje kompletne instalacije jake I slabe 
struje, vrsenje porebnih merenja I izdavanje 
strucnog nalaza 

pauš. 1,00 

 
 
     6. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
6.1. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina 

1. Grejna tela, čelični panelni radijatori 
tipa JUGOTERM ili sl. 
sa nosačima za oslanjanje i 
učvršćivanje i ventilom za 
odvazdušenje, karakteristika: 
tip: 22-600/1000 kom 11 

2. Armatura grejnih tela:  
- radijatorski ventil            DN15 
- radijatorska prigušnica DN15 

kom 
kom 

11 
11 

 
6.2.  ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕНТИЛАТОРА КОНВЕКТОРА 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina 

1. Ventilator konvektor, predvidjen za 
parapetnu ugradnjusa maskom, 
nogicama, usisnom rešetkom, kadicom 
zakondenzat itrobrzinskim ventilatorom.  
 
Uredjaj je opremljen i ugradnim 
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upravljačkim setom koji se sastoji od 
preklopnika leto-zima, termostatom 
ipreklopnikom za izbor brzina 
proivodnjeMcQuay ili sličan sledećih 
tipova: 
twh=7/12                                         
twg=60/50                                                              
 
1,1            MFU-C020 
                -rashladni kapacitet 1.63 kW 
                -grejni kapacitet 3.03 kW 
                -snaga motora, max 40W 
 
1,2            MFU-C025 
               -rashladni kapacitet 2.88kW 
               -grejni kapacitet 3.62kW 
               -snaga motora, max 50W 
 
1,3           MFU-C035 
              -rashladni kapacitet 3.8/3.2kW 
              -grejni kapacitet 5.48kW 
              -snaga motora, max 65W 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kom 
 
 
 

kom 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

19 
 
 
 
 

12 

2. Ventilator konvektor, predvidjen za 
parapetnu ugradnjusa maskom, 
nogicama, usisnom rešetkom, kadicom 
zakondenzat itrobrzinskim ventilatorom. 
Twh=7/12, twg=60/50 
 
Uredjaj je opremljen ugradnim 
upravljačkim setom AC2800 sa 
komunikacionom NIM karticom. 
Predvidjeni su za mrežno upravljanje 
preko SLM 3 zidnog kontrolera 
2,1      MFU-C025 
          -rashladni kapacitet 2.88/2.13kW 
          -grejni kapacitet 3.62kW 
          -snaga motora, max 50W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
3. Kasetna istrujna jedinica za rad sa 

vodom 7/12, 0dnosno 60/50 sa 
mogučnošću istrujavanja na četri 
srane, swing funkcijom, turbo fan 
modom, sa trostepenim aktivnim filtrom 
i ugradjenom kondenznom pumpicom. 
Twh-7/12, twg=60/50 
Uredjaji su predvidjeni za mrežno 
upravljanje tako da svaka istrujna 
jedinica treba da bude opremljena  
komunikacionom NIM 
karticomProizvodnja McQuay ili slično: 
Tip       MCK 010 CW 
           -rashladni kapacitet 2.6 kW 
           -grejni kapacitet 4.55 kW 
           -snaga motora, max 68W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
4. Zidni upravljački set za mrežno 

upravljanje konvektorima sa 
programskim radom koji omogućavaju 
kontrolu rada više jedinica a imaju kom 5 
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sledeće funkcije: 
  - prekidač ON/OFF  
 - trobrzinski prekidač ventilatora 
 - leto/zima prekidač  
 - mogućnost izbora temperature 

5. Armatura ventilator konvektora i 
kasetnih jedinica: 
- loptasti ventil             DN20 kom 118 

 
6.3. ИНСТАЛАЦИЈА ПРОВЕТРАВАЊА 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina 

1. Istrujna jedinica za rad sa vodom 
temperature 7/12oC odnosno 45/40oC 
tip MCC15CW, McQuay ili sl., komplet 
sa fleksibilnim vezama  karakteristika: 
 
-rashladni kapacitet 8.27 kW 
-grejni kapacitet 9.82kW 
-protok vazduha 730 m3/h 
-snaga motora, max 102W kom 1 

2. Rashladni agregat u verziji toplotne 
pumpe, sa vazduhom hladjenim 
kondenzatorom.Agregat je opremljen 
diferencijalnim presostatom na vodenoj 
strani i manometrima 
Uz agregat se isporučuje i hidro modul 
koji se sastoji od cirkulacione 
pumpe,ekspanzione posude 
automatskog sigurnosnog i odzračnog 
ventila i ostale prateče 
opreme.Proizvodnje McQuay ili sl. 
Sve radne i zaštitne opcije uredjaja 
kontroliše i vodi mikroprocesorski 
uredjaj sa LCD displejom i daljinskom 
komandom. 
tip:       "Mc Smart M5AC 030 CR  
 -kapacitet hlañenja 7.85kW; 
7/12oC C117:E117 
 -kapacitet grejanja 9.52kW; 
40/45oC(12oC) 
 -apsorbovana snaga 3.63kW  
 -masa 125 kg  
 -gabariti 1010x460x790 mm  
 -elektronapajanje 
400V/3Ph/50Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
3. Armatura istrujne jedinica i čilera: 

- loptasti ventil         DN25 kom 4 
4. Hvatač nečistoće sa cevnim spojem i 

prelaznim komadom      DN25 kom 1 
5. Gumeni kompenzator sa holenderima 

za povezivanje agregata sa cevovodom      
DN25 kom 2 

6. Vazdušna zavesa sa  proizvod Olefini 
ili sl. sledećih karakteristika 
Tip:   K-18 
         2330m3/h,  L=2000mm kom 1 
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7. Aksijalni ventilator za ugradnju u kanal 
tip TD1000/250 proizvod "S&P" 
komplet sa elastični vezama sledećih 
karakteristika-poz.4: 
                  -750m3/h, 150Pa, 140W kom 1 

8. Zidni ventilator HV-230A proizvod 
"S&P" za odsisavanje iz pušaonice 
sledećih karakteristika: 
                   -200m3/h, 50Pa, 36W kom 2 

9. Kvadratni anemostat za distribuciju 
vazduha sa kutijom i regulatorom 
protoka vazduha"Aerogrammi" 
Nitechnoklima ili sl, karakteristika: 
                    O4DS-350x350 kom 6 

10. Rešetka za prestrujavanje vazduha sa 
horizontalnim nepokretnim lamelama  
za ugradnju u vrata prostorije 
"Aerogrammi" Nitechnoklima"  550x300 

 
 

 
kom 

 
 

 
2 

11. Aero ventil za odsisavanje vazduha iz  
prostorija za pušenje proizvod "S&P" 
karakteristika: 
                     BOC-200 kom 2 

12. Spoljna zaštitna protivkišna rešetka 
zanatske izrade za ugradnju na zid 
dimenzija   450x250 kom 1 

13. Samopadajuća rešetka tip B 
"Aerogrammi" Nitechnoklima" 
                 Tip B 450 x 250 kom 1 

14. Kanali za razvod vazduha od 
pocinkovanog lima debljine 0.75 mm i 
0.55 mm, dimenzija prema grafičkoj 
dokumentaciji, sa prirubnicama od 
ugaonih profila 
                   ukupna masa kg 90 

15. Za spojni i zaptivni materijal, prelazne 
komade,  oslonce,  probijanje otvora u 
plafonu za prolaz kanala ostali sitan 
materijal potreban za polaganje 
kanalskog razvoda uzima se 20% od 
prethodne pozicije  0.25 

16. Izolovani savitljivi kanal za povezivanje 
anemostata sa kanalom i ventilatora  
"Nitechnoklima", dimenzija: 
             f152 m 1.5 

17. Savitljivi kanal za povezivanje 
anemostata sa kanalom i ventilatora  
"Nitechnoklima", dimenzija: 
                       f152 m 1.5 

18. Izolacija kanala za spoljnji vazduh i 
kanala za ubacivanje vazduha 
propilenskim pločama sa spoljnom 
parnom branom, debljine 20mm, 
komplet sa lepkom i samolepivim 
trakama 
               -površina za izolaciju m2 10 

19. Pripremno završni radovi sa 
uregulisavanjem instalacije i merenjem  0.03 
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protoka vazduha na distributivnim 
organima i puštanje klima ureñaja od 
strane ovlašćenog servisera i 
primopredaja izvedenih radova 
    -3% od prethodnih pozicija 

 
6.4. ЦЕВНА МРЕЖА, ГРУБА И ФИНА АРМАТУРА 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina 

1. Cevna mreža od čeličnih cevi za 
povezivanje opreme podstanice, 
rashladnog agregata i instalacije 
grejanja objekta sledećih dimenzija: 
                   f21.3x2 
                   f26.9x2.3 
                   f33.7x2.6 
                   f42.4x2.6 
                   f48.3x2.6 
                   f60.3x2.9 
                   f76.1.x2.9 
                   f88.9.x3.2 
                   f108.x3.6 

 
 
 
 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
 
 
 

20 
250 
60 

110 
40 

105 
65 
15 
35 

2. Cevna mreža od PE-creva za 
povezivanje kondeznih vodova 
ventilator konvektora do izlaskau kišnu 
kanalizaciju dimenzija:  
           f20x1.5 m 240 

3. Za spojni i zaptivni materijal, cevne 
lukove ,prelazne komade, cevne 
spojke, oslonce sa probijanjem otvora u 
zidu i meñuspratnoj konstrukciji za 
prolaz cevne mreže i ostali sitan 
materijal potreban za polaganje uzima 
se 50% od prethodne 2 pozicije  0.5 

4. Vazdušne posude za ugradnju na 
najvišim tačkama instalacije za 
sakupljanje i ispuštanje vazduha od 
čeličnih cevi sa ravnim dancima sa 
ispusnom cevi i slavinama DN15 
dimenzija: 
  f133x4.5/200mm 
 f88.9x3.2/150mm  

4 
12 

5. Gumeni kompenzator sa prirubnicama 
za poveziva nje agregata sa 
cevovodom 
   DN100   kom  10 

6. Armatura za povezivanje cevovoda sa 
opremom NP6 karaktristika: 
 
-sa prirubnicama i kontraprirubnicama 
6.1   Ravni prolazni ventil    
                                                 DN100 
                            DN80 
 
6,2   Nepovratni ventil         
                                                  DN100 
 

 
 
 
 
 

kom 
kom 

 
 

kom 
 

 
 
 
 
 

17 
4 
 
 

1 
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6,3   Hvatač nečistoće          
                                                 DN100 
    -sa cevnom spojnicom i prelaznim 
komadom 
 
6.4   Kuglasti ventil sa ručicom 
                                                   DN80 
                   DN65 
                             DN50 
                   DN25 
6,5   Regulacioni ventil sa kosim 
sedištem 
                   DN80 
                   DN65 
                   DN50 
                   DN25 
6,6    Hvatač nečistoće  
                   DN25 
6,7    Ventil sigurnosti sa oprugom 
dimenzija: 
                   DN25 
                   DN20 
6,8    Ispusne slavine  
                   DN20 
                   DN15 

 
kom 

 
 
 
 

kom 
kom 
kom 
kom 

 
 

kom 
kom 
kom 
kom 

 
kom 

 
 

kom 
kom 

 
kom 
kom 

 
1 
 
 
 
 

1 
1 
4 
2 
 
 

1 
1 
2 
1 
 

1 
 
 

1 
1 
 

6 
24 

7. Fina armatura za merenje temperature 
i pritiska u instalaciji: 
  Termometar 0-100 oC 
 Momanometar 0-5 bar 

kom 
kom 

6 
2 

 
 

6.5. ОПРЕМА ТЕРМИЧКЕ ПОДСТАНИЦЕ 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina 

1. Reverzibilni rashladni agregat sa hidro 
blokom bez buffer tanka sa pumpom, 
ureñajem za kontrolu protoka, 
manometrom i ventilima za povezivanje 
sa uredjajem za daljinsko upravljanje 
proizvod "CIAT" ili sl. karakteristika: 
tip:"AQUACIAT 600V" serie ILD R410C 
     -kapacitet hlañenja 155.3kW; 
7/12oC (35oC) 
     -kapacitet grejanja 160.8kW; 
40/45oC(12oC) 
     -apsorbovana snaga 52.5kW 
     -masa 1731 kg 
     -gabariti 2740x2129/2117 mm 
 
Agregat se postavlja izvan objekta na 
betonsko postolje koje 
je predmet posebnog projekta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

komplet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2. Električni toplovodni kotao komplet sa 

električnim ormanom sa osiguračima i 
trostepenim termostatom model "ETK-
KO" proizvod Termomont Šimanovci ili 
sl.  komplet 2 
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tip:   "ETK-KO-110" N=72kW  
         -grejne grupe 12x9kW  
         -napojni vod 5x75mm2  
         -gabariti 740x550/G3492900 mm 

3. Razdelnik tople  i hladne vode od 
čelične cevi sa ravnim dancima i 
položajem priključaka prema grafičkoj 
dokumentaciji dimenzija: 
  - f159x4.5 mm, L=1450 mm 
 - Nosači za oslanjanje I 
uvršćenje od ugaonih profila kg 25. komplet 1 

4. Sabirnik tople  i hladne vode od čelične 
cevi sa ravnim dancima i položajem 
priključaka prema grafičkoj 
dokumentaciji dimenzija: 
  - f159x4.5 mm, L=1450 mm 
 - Nosači za oslanjanje i 
uvršćenje od ugaonih profila kg 25. 
 komplet 1 

5. Zatvorena, membranska ekspanziona 
posuda tip "Erc-100" proizvod "Elbi" 
italija ili sl. karakteristika: 
            -V=100l, Vk=53l, pp=1,5bar kom 1 

6. Cirkulaciona pumpa sa 
kontraprirubnicama proizvod WILO 
karakteristika: 
 
6.1     U krugu ventilator konvektora 
          Wilo TOP-S 80/10, 29.7m3/h, 
60kPa 
          N=1.68kW/3-400V, n=2800o/min 
   
6.2 Ukrugu čiler-raz. - sabir 
 Wilo TOP-S 80/10,26.8 m3/h, 
62.9kPa 
 N=350W/3-230V, n=2800o/min 
   
6.3 U krugu radijatora 
 Wilo Star RS 25/4, 1.32m3/h, 
14.9kPa 
 N=100W/1-230V, n=2800o/min 
 (jedna rezervna u magacinu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom 
 
 
 
 

kom 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
7. Angažovanje stručnih lica isporučioca 

opreme za puštanje u rad rashladnog 
agregata i automatike komplet 1 

 
6.6. ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА, ФАРБАЊЕ И ТЕРМИЧКА 
ИЗОЛАЦИЈА 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina 

1. ČIšćenje i površinska zaštita 
antikorozivnim premazom u dva sloja 
cevne mreže od čeličnih cevi, 
razdelnika i sabirnika vode i metalnih 
delova koji se izoluju 
  Površina za zaštitu m2 295 
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2. Termička izolacija mineralnom vunom 
debljine 40 mm u omotaču od Al.lima: 
 - cevna mreža kotlarnica 
grejanje, cevna mreža podstanica 
grejanje 
 
 Površina za izolaciju m2 30 

3. Termička izolacija za cevi crevima sa 
samo leljivim prorezom i samolepivim 
trakama za spajanje nastavaka sa 
nosačima cevi dimenzija: 
 
  28/13 PE 
 35/13 PE 
 42/13 PE 
 48/13 PE 
 60/13 PE 
 76/13 PE 
 89/13 PE 
 108/13 PE 

 
 
 
 
 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
 
 
 
 

220 
60 

110 
40 

105 
65 
15 
45 

4. Termička izolacija, AF/ARMAFLEX 
tablama debljine 19 mm i trakama 
debljine 6 mm, sa lepkom i samo 
lepivim trakama za učvršćenje, a za 
izolaciju razdel-nika i sabirnika vode sa 
armaturom  
  Površina za izolaciju 

 
 
 
 
  
 

m2 

 
 
 
 
 
 

2.5 
 

6.7. ТОПЛОВОД  
МАШИНСКИ РАДОВИ 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina 

 
1. 

 
Predizolovane bezšavne cevi sa 
dvožičnim sistemom za dojavu curenja 
za temperature medija do 130oC sl. 
Dimenzija:  
  f 108/200 m 42 

 
2. 

 
Predizolovani cevni lukovi R=3.5D sa 
dvožičnim sistemom za dojavu curenja 
za temperature medija do 130oC sl. 
Dimenzija: 
             f 108/200 kom 10 

 
3. 

 
Spojnica-čaura trakom, 
gumicama,čepom, masom za 
zaptivanje i bakarnim spojnicama za 
spajanje delova . 
           f 108/200 
 

 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 

20 

4.  
Za spojni i zaptivni materijal, završne 
kape za predizolovane cevi, jastuke za 
kompenzaciju, materijal za zavarivanje, 
gas, kiseonik, računa se 255 od 
predhodnih pozicija.  0.25 
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6.8. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina 

1. Obeležavanje trase i geodetska 
snimanja m 21 

2. Mašinski iskop kanala uz primenu 
ručnog iskopa na mestima ukrštanja sa 
podzemnim instalacijama. m3 10 

3. Odvoz gradjevinskog šuta i viška 
iskopanog materijala m3 5 

4. Nabavka sitnog peska i ugradnja istog 
sa strane, ispod i iznad cevi sa 
nabijanjem. m3 3 

 
5. 

 
Zatrpavanje šljunkom i zemljom m3 7 

 
 
6.9. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina 

1. - Upoznavanje sa dokumentacijom i 
situacijom na objektu, uskladištenje 
opreme i materijala 
 
- Ispitivanje instalacije na pritisak, 
punjenje i pražnjenje vode radi ispiranja 
instalacije 
 
- Puštanje instalacije u pogon sa 
uregulisavanjem automatike, probni rad 
u trajanju nekoliko dana pri 
odgovarajućim spoljnim uslovima 
 
- Izrada konačnog obračuna i 
primopredaja izvedenih radova, 
               paušalno 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.03 
 
 
 
     3.  Захтеви у погледу квалитета:  
 
 Понуђач је у обавези да достави ИСО стандард за заштиту животне средине 
14001 и стандард за здравље и безбедност на раду 18001.  
 

4.  Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције:  
  
 Контролу квалитета и начин извођења радова врши надзорни орган са 
адекватном лиценцом за одређене врсте радова.  
 Минимални гарантни рок који понуђач може да понуди, за комлетно завршен 
објекат је 24 месеци. 
 Напомена: 
 Понуђач који у својој понуди понуди гарантни рок, за комлетно завршен 
објекат, мањи од 24 месеци, таква понуда биће оцењена као неприхватљва. 
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5.  Рок завршетка: 
  
 Максимални рок за завршетак предметних радова, који понуђач мође да 
понуди у својој понуди је 12 месеци од дана ступања на снагу уговора. 
 Напомена: 
 Понуђач који у својој понуди, понуди рок за завршетак предметних 
радова дужи од 12 месеци од дана ступања на снагу уговора, таква понуда 
биће оцењена као неприхватљва. 

  
6.  Место извођења радова: 
  
 Врање, ул. Маричка бр. 8. 
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним 

набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., 
чл.22., чл.23. и чл.24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13), одређују се услови и доноси се упутство: 

 
 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

 Овим се одређују обавезни и додтани услови сходно чл.75 и 76. Закона о 
јавним набавкама, као и упутство како се доказује испуњености тих услова и 
прописују се документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете 
понуде, а којим доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним 
набавкама. 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имају сва домаћа и 
страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, а у складу са овом Конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом 

упутству, сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као 
неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати. 

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али 
којима не доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима 
не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна 
понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1). Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл.75 ст.1. тач.1. Закона о јавним набавкама); 
 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног 
суда.  

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  

 
- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
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2). Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл.75 ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 
 
1). Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 2). Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за неко од кривичних дела организованог криминала и 

3). Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

 
Напомена: ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 
 

 - Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 

 - Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
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3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл.75 ст.1. тач.3. 
Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ: 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за поднишење понуда. 

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. 

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Потврде прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања одрећених послова. 
 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
 
 
4). Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75 ст.1. тач.4. Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода.  

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
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- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверења Пореске 
управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 
 
5). Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама). 

 
Доказ: 
Изјаве (Орасци бр. 3. и бр. 4.), које су саставни делови ове конкурсне 

документације, које морају бити печатиране и потписане од стране одговорног лица 
понуђача. 

Напомена: 
Изјаву - Образац бр.4., подносити само у случају ако је понуђач ималац 

права интелектуалне својине над предметом јавне набавке. 
 
 
II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

 1). Да против понуђача није покренут поступак стечаја, нити поступак 
ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 

  
Доказ: 
Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре. 
 
 

 2). Да располаже неопходним финасијским капацитетом. 
  Неопходним финансијским капацитетом сматра се: 

- ако је понуђач у претходнoj пословнoj годинi, односно у 2012. години, 
остварио пословни приход у вредности од најмање 100.000.000,00 динара.  

 
 Докази: 

Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, дужан је уз 
понуду доставити - биланс стања и биланс успеха за 2012. годину.  
 
 Под пословним приходом наручилац сматра приход који је уписан у Билансу 
успеха, на позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206),  а који је у 
колони бр.3 - АОП означен ознаком "201" и тај податак ће бити релевантан код 
оцењивња понуда у погледу неопходног финансијског капацитета. Дакле, ради 
се о приходима из обављања делатности. То даље значи да наручилац неће 
признавати приходе по основу финансијских прихода (АОП 215) и остале приходе 
(АОП 217).  
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 3). Да располаже неопходним пословним капацитетом. 
  Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач у 
претходних пет пословних година, односно у току 2008., 2009., 2010., 2011. и 2012. 
године, извршио радове, а који су уједно и предмет ове јавне набавке, у укупној 
вредности од најмање 500.000.000,00 динара (без обрачунатог ПДВ-а), за целокупни 
период од претходне пет пословне године, без обзира у којој вредности и колико је 
услуга извршио у свакој од наведених година. 
 
 Докази: 

Како би наручилац утврдио да ли понуђач располаже неопходним пословним 
капацитетом у складу са овом тачком, дужан је уз понуду доставити: 
 - Референт листу (на обрасцу наручиоца) - Образац бр.14. 
 - Потврде наручилаца радова, које прате референт листу Образац бр.15.  

  
 Уколико понуђач није био основан пре 2008. године, већ је основан у некој 
години из захтеваног периода и самим тим нема пуну годину пословања, те због тога 
нема (а нити може имати) референце у пуном износу који се захтева овим условом, 
наручилац ће прихватити као неопходан пословни капацитет уколико понуђач има 
референце и докаже да је извршио радове а који су предмет ове јавне набавке, у 
вредности сразмерно времену његовог пословања почев од његовог оснивања, 
обрачунато у месецима, а рачунајући пуне месеце пословања почев од првог 
наредног месеца од месеца у ком је основан.  
(На пример: Ако је понуђач основан 17.07.2011. године, неопходан пословни 
капацитет је дужан да докаже на следећи начин:  
Одговор: Укупан захтевани период је пет пословних година - 2008, 2009, 2010, 2011. 
и 2012. година, а што значи укупно 60 месеци. За 2008, 2009. и 2010. годину није 
дужан да доказује пословни капацитет, јер у том периоду није ни био основан. За 
2011. годину - дужан је да докаже пословни капацитет - референце, само за месеце 
почев од 8-ог месеца 2011. године,  (од августа до децембра, дакле само за 5 
месеци), као првог пуног месеца почев од месеца у којем је основан. Ако се томе 
дода и пуна 2012. година, у којој има 12 месеци, то јасно указује на закључак да ће 
понуђач бити у обавези да докаже референце за укупно 17 месеци. Укупна вредност 
референци коју ће понуђач бити у обавези да докаже биће израчуната према 
формули: 

    
 Вр = 500.000.000,00  Х   17 =  8.333.333,33 X 17  =   141.666.666,60 динара. 
                      60 
 
 Где је:  Вр - новчана вредност приказаних референци. 
 

 То даље значи да је потребно да, за период од његовог оснивања до краја 
захтеваног периода, у трајању од 17 месеци (за пет месеци у 2011. години и целу 
2012. годину), понуђач докаже референце у укупном износу од најмање 
141.666.666,60 динара.  
 Дакле, такав понуђач, који је основан, на пример дана 17.07.2011. године, 
дужан је да докаже референце у износу од најмање 141.666.666,60 динара за 
захтевани период од претходних пет година (2008, 2009, 2010, 2011. и 2012. године) 
да би му се признао услов у погледу неопходног пословног капацитета за извршење 
ове јавне набавке.   
 Исти метод обрачуна ће бити примењен за било који други датум 
оснивања понуђача. 
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 НАПОМЕНА:  
 Понудa понуђача који у претходних пет пословних година, односно у 
току 2008., 2009., 2010., 2011. и 2012. године, није извршио радове који су уједно 
и предмет ове јавне набавке, у укупној вредности од најмање 500.000.000,00 
динара (без обрачунатог ПДВ-а), за целокупни период од претходних пет 
пословних година, без обзира у којој вредности и колико је услуга извршио у 
свакој од наведених година - сматраће се да не располаже неопходним 
пословним капацитетом за извршење предметне јавне набавке и таква понуда 
биће одбијена као неприхватљива. 

 
 

 4). Да располаже довољним техничком капацитетом за извршење предметне 
јавне набавке.  
 Довољним техничким капацитетом сматра се ако понуђач, најкасније на дан 
подношења понуде, поседује у власништву (својини) или по било ком другом 
правном основу има право коришћења, и то: 
 
        - Цевасте металне скеле површине најмање 150м2 
  -1 (један) транспортни камион носивости најмање  4 тоне. 
 
 Оба услова цениће се кумулативно. 

 
 Докази: 

Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, дужан је уз понуду 
доставити: 
 -  Изјаву о довољном техничком капацитету (на обрасцу наручиоца) 
 - Фотокопија саобраћајне дозволе за захтевани транспортни камион и 
 - Фотокопије рачунa о набавци наведе опреме или уговоре или извод из 
пописнe листe зa 2012. годину или било који други доказ из кога наручилац може 
утврдити да понуђач има у власништву или по било ком другом правном основу 
право коришћења захтеване опреме, а која опрема је одређена као довољан 
технички капацитет. 
 

5). Да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне 
јавне набавке.  
 Довољним кадровским капацитетом сматра се да понуђач на дан 
подношења понуде, има најмање: 

  -  2 (два) дипломирана инжењера електро струке са лиценцама број 450 и 453, 
  -  2 (два) дипломирана инжењера грађевинске струке са лиценцама број 411 и 

410, 
   -  2 (два) дипломирана инжењера машинске струке са лиценцом број 430, 
   - 70 (седамдесет) радника са  најмање III (трећим) степеном стручне спреме, 

 
запослених у складу са Законом о раду, са пуним радним временом, на неодређено 
или одређено време,  
 
 Сви ови услови цениће се кумулативно. 
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 Докази: 
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је уз понуду 

доставити: 
-  Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу наручиоца) и 
- Фотокопије oбразаца - Потврда о поднетој пријави - одјави  осигурања - (Образац 

М3А или МА), оверене печатом Фонда ПИО и  
-  Фотокопије важећих лиценци, за оне запослене који се захтевају са лиценцом. 
  
 
 6). Услови у погледу поседовања важећих сертификата које понуђачи морају 
испуњавати су: 
 - да понуђач мора да поседује важеће сертификате: 
 - ISO 14001 (стандард за управљање заштитом животне средине) и 
 - OHSAS 18001 (стандард за здравље и безбедност на раду).  
 
 Докази: 
 Фотокопије важећих стандарда ISO 14001 и OHSAS 18001. 
  
  

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за 
учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, односно све 
доказе предвиђене из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из 
тачке I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 
77. Закона о јавним набавкама. 
 У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе и предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, 
прописаних чл. 76. ст.3., односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује 
испуњеност тих услова, из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење 
истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење 
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

Напомена: 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе за подизвођача 

- сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе за 
подизвођача, али којима не доказује испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
понуђач не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним 
набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, 
без даље оцене. 
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 - Заједничка понуда 
 

У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. 
ст.1. тач.1) до 4) и ст.2. Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене 
из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни 
услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о 
јавним набавкама.  
 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и 
предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. ст.3., 
односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, 
из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и 
чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали 
чланови групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења 
предвиђених услова. 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 

 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
 

Напомена: 
Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена 
без даље оцене.  
 Понуђачи који, у поднетој заједничкој понуди, доставе све предвиђене 
доказе, али којима не доказују испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказују испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
не испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед 
чега ће целокупна заједничка понуда бити одбијена као неприхватљива, без 
даље оцене. 

 
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 
 

 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије 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. 
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 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
 Понуђач је дужан да, на свом обрасцу са меморандумом, који мора бити 
потписан и оверен од стране понуђача, наведе који су то докази који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе интернет страницу 
на коју су тражени докази јавно доступни. 
 
 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. 

 
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, мора да садржи све 

тражене доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном 
облику, преведени на српском језику и оверени од стране сталног судског тумача за 
тај страни језик. 

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. 

 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. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона 
о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), 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. 

Напомена:  
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети 

сви тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом 
о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као 
неприхватљива и иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  

 
 

---------------------------------    
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) 
и на основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13),  доноси се 

 
V.  У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог 
Упутства, као и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност 
услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 
 
 
 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
 2.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

 Понуду доставити на адресу: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана 
Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (служби за набавке и ускладиштење), са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку услуге – услуге обезбеђења, ЈН бр.10/13 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.   
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 16.10.2013. године до 12,10 часова.  
 Понуда која пристигне код наручиоца после напред наведеног рока (датума и 
часа) односно рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене. 
 Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је дужан да 
се изјашњава, односно да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за 
то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од понуђених 
опција, на местима где је таква могућност понуђена. 
 НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода. 

      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
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2.2. У обрасцу понуде, под тачком ''I .Општи подаци о понуђачу"  на 
предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 
 Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 
 2.3. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“  - обавезно се изјаснити 
зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у зависности од 
наступа понуђача.  

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 
2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
 Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа 
заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом 
тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески 
идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог 
понуђача из групе понуђача. 

2.4. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо:“  - 
обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 
под тачком 2., а у зависности од наступа понуђача. 

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под 
тачком 2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом 
тачком. 
 2.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу 
понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач 
поверити подизвођачу:'' - на предвиђеном месту упише проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, (који не може бити већи од 50%) уколико 
ангажује подизвођача.  
 Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 
 2.6. У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном месту 
упише део предмата набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико ангажује 
подизвођача. 

2.7. У обрасцу понуде, под тачком ''VI. Понуда се односи на целокупну 
набавку''  - не изјашњавати се, пошто нису дате опције. Самом чињеницом да 
понуђач подноси понуду, сматраће се да се понуда односи на целокупну набавку. 
Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити само 
на поједине позиције. У супротном, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

2.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.  ''Услови'', понуђач је дужан да се 
изјасни на свим предвиђеним местима, на начин како је то наручилац  даље у 
наставку текста овог упутства прописао: 
 2.8.1. У обрасцу понуде, под тачком ''VII. - тачка 1., алинеја 1. – "Укупна 
понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне понуђене 
цене без обрачунатог ПДВ-а, у динарима, за целокупну набавку. 
 2.8.2. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.  - тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а 
(20%)“  – уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
 2.8.3. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.  - тачка 1., алинеја 3, „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)“ – уписати износ који је једнак збиру понуђене 
цене из алинеје 1 и износа припадајућег ПДВ-а из алинеје 2. 
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 2.8.4. У обрасцу понуде, под тачком VII. . – тачка 1., после текста „Укупна 
понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ који је 
уписан у  алинеји 3. 
 2.8.5. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 2, „Референце понуђача“  - 
уписати укупан износ извршених радова које чине предмет ове јавне набавке, а који 
је, као укупан износ, уписан у референтној листи. Ови износи морају бити идентични 
(исти). 
 2.8.6. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 3 – „Услови плаћања“  – не 
изјашњавати се, будући да нису ни понуђене опције. Самим подношењем понуде 
сматраће се да понуђач прихвата наводе по истoj тачки. 
 2.8.7. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 4. „Рок завршетка 
предметних радова“  – уписати број календарских дана за које ће се предметни 
радови завршити, рачунајући рок од дана увођења у посао.  
 Рок за завршетак предметних радова не сме бити дужи од 12 месеци од дана 
ступања на снагу уговора за предметну јавну набавку. 
 НАПОМЕНА:Уколико понуђач у понуди наведе рок завршетка предметних 
радова дужи од 12 месеци од дана ступања на снагу уговора за предметну 
јавну набавку, таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
 2.8.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.- тачка 5. - уписати бр. месеци 
понуђеног гарантног рока за комлетно завршен објекат. 
 2.8.9. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.- тачка 6. и 7. Обрасца понуде - не 
изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата 
наводе по истим тачкама. 
 Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – 
прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода. (нa пример:       
прецртати рок од 60 дана под тачком  ''VII. -  7 - "Рок важењa понуде" и уписати 
краћи или дужи рок или под тачком  ''VII. -  6 - Место извршења - преправити место 
извршења услуге и сл.). 
 У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као 
неприхватљиве. 

2.9. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
2.10. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац 

понуде, потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и следеће 
попуњене и оверене обрасце: 

1. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
2. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкрсне документације, 
3.  Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама, 
4.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама,  
5. Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
6.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
7.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
8.  Образац бр.7. – Изјава о прихватању условне реализације менице поднете за 

озбиљност понуде. 
9.  Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења 

уговора за добро извршење посла, 
10. Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 

за отклањање грешака у гарантном року, 
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11.  Образац бр.10. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 
уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  

12.  Образац изјаве о довољном техничком капацитету (Образац бр.11.), 
13.  Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.12.), 
14.  Образац бр. 13. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
15.  Образац бр.14. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 

подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора,  

16.  Образац Референтнe листe - искључиво на моделу референтне листе 
наручиоца (Образац бр.15.) и 

17.  Образац Потврде - за доказивање референци понуђача (Образац бр.16.), 
 
као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 

 
 Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце достављати 
у фотокопији. 
 НАПОМЕНА: 
 Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког од 
доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује испуњеност услова 
из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не односи на 
целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од предвиђених 
образаца који су непопуњени или непрописно попуњени, непотписани или 
неоверени - сматраће се непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, 
неће се по истој даље поступати, односно неће се оцењивати. 
 
 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: "ЕПС ЕД 
„ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (служби за 
набавке и ускладиштење), са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку радова: – завршни грађевинско-занатски 
радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању, ЈН бр.13/13 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
 „Допуна понуде за јавну набавку радова: – завршни грађевинско-занатски 
радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању, ЈН бр.13/13 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
 „Опозив понуде за јавну набавку, радова: – завршни грађевинско-занатски 
радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању, ЈН бр.13/13  - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
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 „Измена и допуна понуде за јавну набавку, радова: –  завршни 
грађевинско-занатски радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању, 
ЈН бр.13/13 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
 5.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно 
наведеној забрани, као неприхватљиве.  

Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 
као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 
12.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 
  НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр. 12.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 

 
 6.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

   
 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.  
 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. 
 
 7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 

као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 
12.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

 
  НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр. 12.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
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 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
 
 
 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћањe је у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања оверених 
привремених и окончане ситуације и пријему фактуре код наручиоца - без примедби. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 
 8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде je 60  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. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 
 9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, бројчано и словима, са и без пореза на 
додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 

Понуђена цена је са укалкулисаним свим зависним трошковима (основна цена 
рада, превоз запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, ноћни рад, евентуални 
прековремени рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са 
Законом о раду, као и свим трошковима који су укалкулисани у понуђену цену у 
складу са обрасцем Структуре цене). 
 Цена је фиксна и не може се мењати.  
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
  
 10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарства финансија и привреде. 



 61 од 154 
 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 Понуђач је дужан да уз понуду за предметну јавну набавку достави 1 (једну) 
бланко сопствену меницу, без протеста, као средство обезбеђења за озбиљност 
понуде, која мора бити евидентирана (регистрована) у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 
5.000.000,00 динара. Уз преметну меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у 
меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице за озбиљност понуде мора бити 
најмање 60  дана од дана отварања понуде за предметну јавну набавку.  
 Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде у случајевима: 
 - уколико понуђач повуче своју понуду или је промени или одустане од своје 
понуде након истека рока за подношење понуда до дана истека опције понуде или 
 - уколико, одлуком наручиоца, понуда одређеног понуђача буде изабрана за 
најповољнију, а исти понуђач одустане од закључења уговора за предметну јавну 
набавку након  пријема поменуте одлуке наручиоца или 
 - уколико се најповољнији понуђач, након коначности одлуке наручиоца о 
избору најповољније понуде, не одазове позиву наручиоца да у одређеном року 
међусобно закључе одговарајући уговор и 
 - уколико се изабрани понуђач, након закључења уговора, не уведе у посао, по 
позиву наручиоца у уговореном року  
 Наручилац ће понуђачима са којима није закључен уговор вратити менице за 
озбиљност понуде, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 НAПОМЕНА: 
 Понуда понуђача који уз понуду за предметну јавну набавку не достави 
меницу за озбиљност понуде, биће одбијена као неприхватљива. 
 
 Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 
наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство 
финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, која мора да буде 
евидентирана (регистрована) у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 
за заступање, а уз исту мора бити достављено и менично овлашћење - писмо, за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 Уз преметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном 
овлашћењу - писму. Рок важења менице за добро извршење посла мора бити 
најмање 30 дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну набавку.  
 Наручилац ће меницу за добро извршење посла изабраном понуђачу вратити 
31. дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну набавку, уколико се не 
стекну услови за њену реализацију. 
 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико изабрани 
понуђач, из било којих разлога (осим разлога више силе), не извршaва радове који 
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чине предмет овог уговора у уговореном року за завршетак предметних радова,  
односно истe ће моћи  извршити  у  даљем  року од 10 дана, у ком  случају ће 
наручилац радова имати право на уговорну казну због неблаговременог извршења 
уговора за предметну јавну набавку, у висини од 1% од уговорене цене (без 
обрачунатoог ПДВ-a) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% од укупне 
уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a), активирањем сопствене  менице извођача 
радова. 
 
 Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 
наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство 
финансијског обезбеђења уговора за отклањање грешака у гарантном року, која 
мора да буде евидентирана (регистрована) у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено и менично овлашћење - писмо, за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате.  
 Уз преметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном 
овлашћењу - писму. Рок важења менице за отклањање грешака у гарантном року 
мора бити најмање 30 дана од дана истека гарантног рока за предметну јавну 
набавку.  
 Наручилац ће меницу за добро извршење посла изабраном понуђачу вратити 
30 дана од дана истека  гарантног рока, уколико се не стекну услови за њену 
реализацију. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року 
уколико изабрани понуђач, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не 
поступa на начин и року који је прописан у чланu 22. ст.3.  Модела уговра, у том 
случају ће наручилац имати право на накнаду штете у висини од 1% од укупне 
уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a) за сваки дан задоцњења, а највише 10% од 
укупне уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a), активирањем сопствене (соло) 
менице извођача радова, поднете ради обезбеђења уговора за отклањање грешака 
у гарантном року. 
  
  
 12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 

 

 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а 18000 
Ниш“(служби за набавке и ускладиштење), електронске поште на e-mail: 
milan.stankovic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-544, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
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одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН 
бр. 13/13. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
  
 14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  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.  
 
 
 15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
 Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као 
средство финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења 
уговорених обавеза, која мора да буду евидентирана (регистрована) у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним 
износом од 15% од укупне вредности уговора, за предметну јавну набавку, без ПДВ-
а. Уз преметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном овлашћењу - 
писму. Рок важења менице за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
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мора бити најмање 30 дана од дана од дана истека трајања уговора за предметну 
јавну набавку.  
 Наручилац ће меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
изабраном понуђачу вратити 31. дана од дана истека трајања уговора за предметну 
јавну набавку, уколико се не стекну услови за њихову реализацију. 
 
 НАПОМЕНА: 
 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негaтивних референци 
Управе за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 
 
 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже 
понуђене цене“.  
  
 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
  Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана она понуда у којој је понуђен краћи рок завршетка 
предметних радова.  

  
 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјавe датe под кривичном 
и материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, 
потписане и оверене Обрасце бр. 3. и бр. 4., у супротном понуђач који не 
поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде ће 
бити одбијена као неприхватљива.  
 Образац бр. 4. понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац 
права интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке. 
 
 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
 20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
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 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
 Захтев се може доставити непосредно, електронском поштом на                            
e-mail: milan.stankovic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-544, у којим 
случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране 
наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено 
са повратницом, на адреси наручиоца. 
 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
 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  7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
 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 понуда, 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.  
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 
набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 
од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем 
је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.  
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о 
додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда 
или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно 
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 
80.000.000,00 динара. 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
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 21.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

 Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 
 Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од 
три дана од дана доношења одлуке. 
 Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана 
када је пријем одбијен. 
 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протока рока за подношење захтева за 
заштиту права из чл.149. Закона о јавним набавкама.  

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона.  

  
 

---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 од 154 
 

Образац понуде 
ЈН бр. 13/13 

 
 I. Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

 Облик организовања: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним  друштвима, као на 
 пр. А.Д., Д.О.О., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.) 
  

 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Бр.т.р.:  ________________________________________________________________              
 
 Банка: _________________________________________________________________              
 
 ПИБ бр:   _______________________________________________________________ 
              
 Матични број:  __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________ 
                
 Телефон/факс:      __________ _____________________________________________   
 
 Особа за контакт: ________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:   _______________________________________________________  
               
 E-mail адреса:   __________________________________________________________ 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
радова: - завршни грађевинско-занатски радови са уређењем ентеријера нове 
управне зграде у Врању (45400000 - Завршни грађевински радови, IA 05 - Завршни 
радови, IA 09 - Унутрашњост - назив и ознака из општег речника набавке) - ЈН 
бр.13/13, објављеном на Порталу јавних набавки, од 16.09.2013. године, неопозиво 
дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2013. године. 

 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
  
 II. Понуду дајемо: 
 
   1. - самостално,   
   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
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2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
 
           III. Предметну набавку извршићемо: 
 
             1. -  без ангажовања подизвођача 
 
    2. -  са ангажовањем подизвођача и то:  
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 

      
 

 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 
 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  
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VII. Услови:  

  
1.  Понуђена цена:  

 
  -  Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)…..._______________________ 
динара, 
    -  Износ ПДВ-а (20%)  ………..………………...….........._______________________ 
динара, 
    -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)….._______________________ 
динара. 
 
(УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _____________________ 
 
______________________________________________________________________).  

 
 
Укупна понуђена цена је са укалкулисаним трошковима основне цене рада, 

превоза запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, евентуални прековремени 
рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са Законом о раду, као 
и са свим осталим зависним трошковима, који су укалкулисани у укупну понуђену 
цену. 

 
 
2.  Референце понуђача:  
 

            - у току претходних 5 (пет) пословних година, односно у 2012., 2011., 2010., 
2009. и 2008. години,  извршили смо радове који су уједно и предмет ове јавне 
набавке,  
 у укупној вредности од _______________________ динара, без обрачунатог 
ПДВ-а.  

 
 
3. Услови плаћања:  у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања 

оверених привремених и окончане ситуације и пријему 
фактуре код наручиоца - без примедби. 

 
 

   4.   Рок завршетка предметних радова: ___________  календарских дана од 
дана увођења у посао. 

  
   
5. Гарантни рок: ________ месеци од дана потписивања записника о 

примопредаји извршених предметних радова - без примедби.  
 
 
 

 6. Место извршења: Врање, ул. Маричка бр. 8. 
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7. Рок важење понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 
 
 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 

ПРИЛОГ:                                                                                                                                                                 
1. Образац бр.1,                                                                                                      
2. Образац бр.2, 
3. Образац бр.3, 
4. Образац бр.4,  
5. Образац бр.5,  
6. Образац бр.6 -  
7. Образац бр.7, 
8. Образац бр.8, 
9. Образац бр.9, 
10.  Образац бр.10, 
11.  Образац бр.11, 
12.  Образац бр.12, 
13.  Образац бр.13. - Модел уговора, 
14.  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 

регистра надлежног Привреног суда, 
14. Извод из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, 
15. Потврда надлежног суда да није изречена мера забране обављања 

делатности или Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа 
није регистровано, да је изречена мера забране обављања делатности. 

16. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени 
доспели порези и доприноси и Уверења надлежне локалне самоуправе да су 
измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  

17.____________________________________, 
18.____________________________________, 
19.____________________________________, 
20.____________________________________. 
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Образац бр.1. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 
Н И Ш 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(ЈН бр.10/13) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке радова: - завршни грађевинско-занатски радови са уређењем ентеријера 
нове управне зграде у Врању - ЈН бр.13/13, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
  

                                                                                                              За понуђача,  
(м.п.)                        

                _______________________ 
                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.2. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.13/13), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку радова: - завршни грађевинско-
занатски радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању - (ЈН 
бр.13/13). 

 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

У _______________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.3. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања 
понуде за предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова: - завршни 

грађевинско-занатски радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању 
(ЈН бр.10/13), док се у друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

          (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.4. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке (ЈН бр.10/13). 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова: - завршни 

грађевинско-занатски радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању 
(ЈН бр.13/13), док се у друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 

 
 

НАПОМЕНА:  
Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на понуђаче 
из групе понуђча) ималац права интелектуалне својине над предметом ове 
јавне набавке. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
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 На основу чл. 61. ст.4. тач:7) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), 
као и на основу чл.2. ст.1. тач: 9), чл.11. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), прописује се и доноси се: 
 

 
VI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин попуњавања Обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Структура цене) од стране понуђача. 
 
     1. Образац Структуре цене сачињен је на обрасцу који је саставни део конкурсне 

документације, а који се доставља понуђачу у прилогу конкурсне 
документације. 

     2.  Образац Структуре цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац Структуре цене попуњава се читко, штампаним словима. 
     4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца. 
     5. У Обрасцу Структуре цене, испод наслова  „ПОНУЂАЧ“  – обавезно уписати 

све тражене податке. 
     6. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од 

_________ 2013. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и 
датум које је понуђач уписао у обрасцу понуде. 

     7. У обрасцу структуре цене на свим предвиђеним позицијама обавезно уписати 
понуђенe ценe у динарима, бројчано.      

     8. У делу Обрасца структуре цене, где стоји: „(Укупнa понуђена цена и 
словима:___________)“  – словима уписати износ из збирне рекапитулације, 
из реда „УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА са  ПДВ-ом“.  

     9.  Образац структуре цене потписати на предвиђеном месту и оверити печатом.  
     10. У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама, 
меродавна ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том случају, 
наручилац ће уз сагласност понуђача извршити исправан обрачун укупне цене у 
конкретној позицији, као и корекцију укупне понуђене цене, а у складу са извршеном 
корекцијом.  

 
Уколико понуђач не попуни Образац структуре цене према овом 

Упутству, целокупна понуда ће се сматрати неисправно сачињеном и као 
таква, биће одбијена као неприхватљива.  

   
Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно 

доставља свим понуђачима, уз осталу документацију. 
 
 
 

----------------------------- 
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Образац структуре понуђене цене 
 

Образац бр.5. 
ЈН бр.13/13 

 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
радова: - завршни грађевинско-занатски радови са уређењем ентеријера нове 
управне зграде у Врању - ЈН бр.13/13, а на основу наше понуде, под 
бр.______________ од ______________ 2013. године, достављамо Вам 

  
 

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   
 

 
1. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
1.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 
 1.1.1  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
Пасарела и кров изнад приземља 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 

Mašinski iskop zemlje III kategorije u 
širokom otkopu za temelje do kote 
fundiranja. Strane izvesti u svemu prema 
elaboratu zaštite temeljne jame. Po iskopu 
izvršiti ručno planiranje dna iskopa sa 
tačnošću ±2cm. Data pozicija predviña 
iskop sa direktnim utovarom u vozilo. 

m2 29,58 

  

2. 

Mašinsko nabijanje-valjanje tla ispod 
temeljnih ploča, mehaničkim sredstvima do 
postizanja potrebne zbijenosti pre nasipanja 
šljunka. 

m2 21,95 

  

3. 

Dovoz, nasipanje, ručno razastiranje i 
mašinsko nabijanje šljunka d=20cm ispod 
temeljnih ploča, do potrebne zbijenosti, a 
sve prema podacima iz projektne 
dokumentacije. 

m2 21,95 

  

4. 

Dovoz, nasipanje, ručno razastiranje i 
mašinsko nabijanje šljunka d=10cm ispod 
platoa, do potrebne zbijenosti, a sve prema 
podacima iz projektne dokumentacije. 

m2 22,45 

  

5. 

Nabavka, dovoz, nasipanje, ručno 
razastiranje šlunka preko hidroizolacije 
krova u sloju od 15cm, koristiti dekorativni 
šljunak bele boje (krov iznad 
prizemlja).Mere uzeti na licu mesta. 

m3 1,50 

  

6. 
Nasipanje zemlje sa nabijanjem u slojevima 
do 30cm iznad temeljne ploče 

m3 18,43   

7. 
Utovar i odvoz viška zemlje na deponiju 
udaljenu do 5 km. (Obračun bez primene 
koeficienata za povećanje zapremine) 

m3 11,15 
  

 
СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 
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1.1.2  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

Zidanje unutrašnjih zidova debljine 25 cm 
od opeke u produžnom malteru razmere 
1:3:9 

    
1. 

sprat m2 9,53   
Zidanje pregradnih unutrašnjih zidova od 
opeke debljine 12cm u produžnom malteru 
razmere 1:2:6 

    
2. 

sprat m2 453,52   
Nabavka i montaza pregradnih panela od 
lakih metalnih profila i vodootpornog univera 
za pregrade kabina u sanitarnim čvorovima. 
U cenu su uračunati svi prateći elementi kao 
i vrata sa vidljivim znakom za zauzet i 
slobodan WC 

    

prizemlje m2 71,09   

3. 

sprat m2 71,09   
Izrada cementne košuljice od cementnog 
maltera debljine 5cm (razmere 1:3). 

 
   

4. 
sprat m2 650,08   

Malterisanje zidova  produžnim malterom 
debljine 2.5-3cm, razmere 1:2:6 u dva sloja 
sa perdašenjem (betonske površine 
prethodno prskane razreñenim cementnim 
malterom) 

 

 

  

podrum m2 344,71   
prizemlje m2 1182,54   

sprat m2 1182,54   

5. 

krov m2 144,41   

6. 

Malterisanje stubova i greda produžnim 
malterom debljine 2-3cm, razmere 1:2:6, u 
dva sloja sa perdašenjem i prethodnim 
prskanjem razreñenim cementnim malterom 
razmera 1:3 
- pasarela 

m2 

 
 

930,84 
 
 

24,64 

  

Izrada spuštenog plafona od lakih akustičnih 
ploča (KNAUF) sa pratećim elementima po 
uputstvu proizvoñača 
-pasarela 

m2 21,02   

prizemlje m2 801,14   

7. 

sprat m2 861,85   

8. 

Malterisanje plafona podruma produžnim 
malterom debljine 1.5-2cm, razmere 1:2:6, u 
dva sloja sa perdašenjem i prethodnim 
prskanjem betonske ploče razreñenim 
cementnim malterom 

m2 157,25   

9. 
Izrada spuštenog plafona na prepustima 
sprata "alubond" pločama 

m2 87,83   

10. 
Čišćenje prostorija i pasarele od šuta po 
završenom zidanju 

m2 1862,28   

11. 

Malterisanje plafona podruma produžnim 
malterom debljine od 1,5-2cm,razmere 1:2:6 
,u dva sloja sa perdašenjem i prethodnim 
prskanjem betonske ploče razreñen 
cementnim malterom. 

m2 157,25   

12. 
Malterisanje ledja stepenista  produžnim 
malterom debljine 1.5-2cm, razmere 1:2:6, u 
dva sloja sa perdašenjem i prethodnim 

m2 264,23   
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prskanjem betonske ploče razreñenim 
cementnim malterom 

13. 

Izrada spuštenog plafona iznad prolaza 
"alubond" pločama sa pratećim elementima. 
U obračun ulazi i nabavka i postavljanje 
stirodur ploča debljine 6cm 

m2 21,02   

14. 

Izrada perdašene mikroarmirane cementne 
košuljice od cementnog maltera debljine 
4cm (razmere 1:3) na podovima podesta i 
meñupodesta 

m2 12,63   

15. 

Nabavka materijala I izvodjenje "sendvič" 
fasadnog  zida na parapetu izmeñu osa 11 i 
14 (po glavnom projektu) sve prema 
detaljima, noseći zid je već izveden, 
potrebno je izvesti termoizolativni sloj od 
mineralne vune d=5cm i zaštitni sloj od pune 
cigle debljine 12cm (krov uznad 
prizemlja) .Mere uzeti na licu mesta. 

m2 11,70   

 
СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ: 

 
 

 
 
1.1.3  ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 Пасарела 
Вертикални транспорт рачунат краном. Сва дрвена грађа за кровне конструкције треба да је сува, 
влажности до 18%, спакована на градилишту. 
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 
Izrada drvene podkonstrukcije završne 
ploče za oblaganje limom u svemu prema 
detaljima u projektnoj dokumentaciji 

m2 24,09   

 
СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ: 

 
 

 
 
1.1.4  БЕТОНСКИ , АРМИРАНО БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
Tранспорт од фабрике бетона до градилишта, као и рад бетонске пумпе урачунат у цену. У цену урачунат 
рад первибратором као и потребна оплата наглашена у позицијама. Материјал за оплату рачунат као грађа 
IV класе, са вишеструком употребом и то: даске 24mm-7 пута; даске 48mm-12 пута; гредице за оплату-10 
пута; гредице за подграду-20пута; даске за укрућење-10 пута; за разупираче обрачунати метални 
разупирачи. У обрачун оплате такође улази и монтажа, демонтажа, чишћење и вађење ексера 
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 

Betoniranje A.B. kontraploče temelja 
debljine 30cm gotovim betonom marke   MB 
30 prema statičkom proračunu i detaljima 
projektne dokumentacije. PASARELA 
 

m3 6,58   

2. 

Betoniranje A.B. stubova gotovim betonom 
marke MB30,  prema statičkom proračunu i 
projektnoj dokumentaciji. U cenu ulazi 
oplata od drvenih dasaka debljine 24mm (sa 
obračunom od 9.5m2/m3).PASARELA 
 

m3 3,58   

3. 
Betoniranje A.B. greda gotovim betonom 
marke MB30,  prema statičkom proračunu i 
projektnoj dokumentaciji. U cenu ulazi 

 
 

m3 3,69 
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oplata od drvenih dasaka debljine 24mm (sa 
obračunom od 9.0m2/m3).PASARELA 

4. 

Betoniranje A.B. monolitne meñuspratne 
konstrukcije (završna ploča) debljine 15cm, 
gotovim betonom marke MB30 u svemu  
prema statičkom proračunu i detaljima 
dokumentacije. U obračun uzeta i potrebna 
oplata od dasaka debljine 24mm (sa 
obračunom od 1.0m2/m2)PASARELA 

m2 24,09   

5. 

Betoniranje A.B. stepeništa gotovim 
betonom marke MB30. U obračun ulazi 
betoniranje stepenika, kosih ploča kao i 
potrebna oplata od dasaka debljine 24mm 
(sa obračunom od 7m2/m3) PASARELA 

m3 1,62   

6. 

Betoniranje A.B. Podesta i meñupodesta 
stepeništa debljine 15cm gotovim betonom 
marke MB30. U obračun uzeta i oplata od 
dasaka debljine 24mm (sa obračunom od 
1m2/m2). PASARELA 

m2 9,95   

7. 

Betoniranje platoa, nearmiranim betonom 
marke MB20, debljine 10cm, sa 
istovremenom izradom cementne košuljice i 
zalivanjem spojnica vrućim bitumenom. 
Beton spravljen na gradilištu u mešalici 
zapremine bubnja 50l.PASARELA 

m2 22,45   

8. 
Ispravljanje, sečenje, savijanje i montaža 
glatke, rebraste, mrežaste 
armature.PASARELA 

kg 3682,17   

9. 

Nabavka materijala i izvoñenje sloja za pad i 
odvodnjavanje ravnog opterećenog krova 
prema detaljima Sloj za pad izvesti u betonu 
MB20 (krov iznad prizemlja)Mere uzeti na 
licu mesta. 

m3 0,80   

10. 
Betoniranje trotoara betonom marke       MB 
20,debljine 10cm 

m2 336,94   

 
СВЕГА БЕТОНСКИ,АРМИРАНО-БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ: 

 
 

 
 
1.1.5  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 
Izrada termoizolacije spoljnih zidova i zidova 
pasarele  od mineralne vune debljine 5cm, 
sa svim pratećim elementima. 

m2 570,28   

Postavljanje tvrdo presovanog stiropora 
(stirodur) u dvostrukoj PVC foliji na podove 
prizemlja i sprata. 
             Pasarela d=3cm m2 11,27 

  

prizemlje d=4cm m2 512,44   
2. 

sprat d=3cm 
 m2 650,08 

  

3. 

Postavljanje tvrdo presovanog stiropora 
(stirodur) u dvostrukoj PVC foliji na završnoj 
ploči debljine 8cm 
 

m2 24,09   

4. 
Hidroizolacija podova prizemlja i sprata od 
«kondor» d=4mm. Izolaciju raditi sa soklom 
od 10 cm po obimu zidova. 

m2 126,07   
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5. 

Nabavka materijala i izvoñenje sistema 
hidroilacije ravnog krova prema detaljima, 
prilikom izvoñenja radova koristiti 
vodonepropusnu PVC  krovnu membranu 
za opterećene ravne krovove otpornu na UV 
zrake, parnu branu i geotekstil kao zaštitu 
membrane, obračunom obuhvatiti  i 
adekvatne slivnike za ovu vrstu krova prema 
uputstvima proizvodjača. Projekat predviña 
izvoñenje  3 slivnika(krov iznad 
prizemlja).Mere uzeti na licu mesta. 

m2 38,00   

 
СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: 

  
 

 
 
1.2 ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
1.2.1  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

Nabavka i montaža jednostrukih jednokrilnih 
drvenih punih duplo šperovanih unutrašnjih 
vrata dimenzija i smera otvaranja prema 
projektnoj dokumentaciji. Vrata ispunjena 
kartonskim saćem i obložena presovanim 
medijapanom debljine 6mm, premazana 
poliuretanskim bojama sa 60% sjaja. Boja i 
površina krila vrata obrañena po izboru 
investitora (ravna ili kanelurisana). Komplet 
vrata sadrži i drvene pervaz lajsne, drvenu 
kutiju za suvu ugradnju, bravu sa ključem za 
zaključavanje. Vrata su I klase sa 
minimalnom zvučnom izolovanošću od 
35dB. 

    

Podrum 90x210 kom 3,00   
Prizemlje (1) 100x200 kom 4,00   

1. 

Sprat(1) 100x200 kom 6,00   

2. 

Nabavka i montaža jednostrukih drvenih 
preklopnih vrata na spratu, sa preklopom na 
dve strane. Vrata su I klase od punog 
drveta, obojena kvalitetnim lakom. Drveni 
štok vrata za suvu ugradnju. Vrata se 
otvaraju na min. 3 šarke.                                          
U kompletu ulazi i pervaiz lajsne, brava. 
Vrata moraju imati minimalnu zvučnu 
izolaciju od 39dB 

kom 1,00   

3. 

Nabavka i montaža dvostrukih vrata od 
aluminijumskih profila dimenzija 
350x200cm,ispunjena staklom i ispunom od 
univera u donjem polju,a u gornjem iznad 
spuštenog plafona gips-karton pločama koje 
će obezbediti protivdimnu barijeru.Vrata 
opremiti mehanizmom koji omogućava 
otvaranje u oba smera - takozvana leptir 
vrata    

kom 
 

 

 
1,00   

 
СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ: 
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1.2.2  БРАВАРСКИ РАДОВИ - АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИАЈА 
Све димензије треба проверити и узети на лицу места након завршених грубих радова. Цена обухвата 
набавку и уградњу готових елемената. 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 

Izrada polustrukturalne zid zavese od 
aluminijumskih profila zastakljene termopan 
staklom i aluminijumskim panelima, sa svim 
pratećim elementima prema projektnoj 
dokumentaciji. 

m2 25,06   

 
СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ-АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА: 

 
 

 
 
1.2.2 БРАВАРСКИ РАДОВИ - ЦРНА БРАВАРИЈА 
Све димензије треба проверити и узети на лицу места након завршених грубих радова. 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 

Izrada i montaža ograde unutrašnjeg 
stepeništa, od čeličnih kutijastih profila, cevi, 
pljosnatog gvožña i stakla sa profilisanjem po 
detalju (šemi bravarije). Cena obuhvata 
izradu i finalnu obradu bravarije i farbanje. 

m1 22,00   

2. 

Izrada i montaža ograde požarnog 
stepeništa, od čeličnih kutijastih profila, cevi i 
pljosnatog gvožña sa profilisanjem po detalju 
(šemi bravarije). Cena obuhvata izradu i 
finalnu obradu bravarije i farbanje. 

m2 25,00   

 
СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ- ЦРНА БРАВАРИЈА: 

 
 

 
 
1.2.3 ЛИМАРСКИ РАДОВИ  
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 
Pokrivanje krova plastificiranim čeličnim TR 
limom debljine 0.63mm preko drvene 
podkonstrukcije 

m2 20,88   

2. 

Opšivanje parapetnih zidova krova od 
plastificiranog čeličnog lima debljine 0.63mm 
sa svim potrebnim predradnjama i pratećim 
elementima. 

m2 11,48   

3. 

Nabavka materijala i izvodjenje okapnica na 
delu objekta od ose 11-14 u svemu prema 
detaljima. Opšivanje izvesti aluminijumskim 
plastificiranim limom (krov iznad 
prizemlja).Mere uzeti na licu mesta. 

m2 17,40   

4. 

Nabavka materijala i ugradnja prohromskih 
slivnika dimenzija 15x7.5x55cm u svemu 
prema detalju(krov iznad prizemlja).Mere 
uzeti na licu mesta. 

kom 3,00   

 
СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ: 
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1.2.4 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  
Сва керамика је квалитета I класе и треба да је доступна на домаћем тржишту. 
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

 
Nabavka i ugradnja granitnih ploča debljine 
3cm na podovima hodnika, na sloju 
cementnog maltera razmere 1:3 debljine 
5cm 

    

prizemlje m2 269,68   

1. 

sprat m2 181,99   
Izrada podova podnim keramičkim 
pločicama na lepku sa otvorenom fugom. 
Pločice su I klasa, glazirane, u boji po izboru 
projektanata. U cenu ulazi i fugovanje. 

    

podrum m2 3,79   
prizemlje m2 58,79   

2. 

sprat m2 55,82   
Obloga zidova  keramičkim pločicama u 
grañevinskom lepku na otvorenu fugu. 
Pločice su I klasa, glazirane,  u boji po izboru 
projektanata. Zidovi čajnih kuhinja su 
obloženi do visine od 180cm. U cenu ulazi i 
fugovanje. 

    

podrum m2 27,96   
prizemlje m2 168,64   

3. 

sprat m2 168,64   

4. 
Obloga stepenika i podesta  stepeništa 
granitnim pločama na sloju cementne 
košuljice debljine 5cm. 

m2 132,78   

5. 
Izrada ravnih sokli na spoju podova od 
keramike i zidova     h=10 cm od granitnih 
pločica položenih u lepku. 

m1 135,40   

6. 
Izrada kosih sokli u stepeništu h=10cm od 
granitnih pločica položenih u lepku. 
PASARELA 

m1 13,90   

7. 
Ugradnja rešetki za slivnike u sanitarnim 
čvorovima. 

kom 8,00   

8. 

Oblaganje podova, podesta, meñupodesta 
na spratu granitnim pločama debljine 3cm 
na lepku. 
PASARELA. 

m2 

 
 
 

11,27 

  

9. 

Oblaganje stepeništa na spratu granitnim 
pločama debljine 3cm na gazištima i 2cm na 
čelima, na lepku. 
PASARELA 
 

m2 

16,14 

  

 
СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: 

 
 

 
 
1.2.5 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 
Izrada podignutih antistatičkih podova od 
ploča 60x60cm na podnoj konstrukciji. U 
obračun ulazi i premaz poda betomalom. 

m2 72,15   
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2. 

Izrada podova od klasičnog hrastovog 
parketa položenog u lepku. U cenu 
uračunati grubo i fino struganje parketa, 
lakiranje tri puta kvalitetnim lakom, sa 
dodavanjem bajca  u prvoj ruci laka u tonu 
po dogovoru sa investitorom, izrada drvene 
sokle visine 8cm i podlajsne. 

m2 1086,73   

 
СВЕГА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: 

 
 

 
1.2.6 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

Bojenje unutrašnjih zidova 
poludisperzivnom bojom, sa prethodnim 
gletovanjem istih poligitom dva puta (grubo i 
fino). Obračun obuhvata i gletovanje. 

    

pasarela m2 24,64   
prizemlje m2 1253,54   

1. 

sprat m2 1254,36   

2. 
Krečenje unutrašnjih zidova i plafona 
podruma krečenom bojom dva puta četkom 
i treći put aparatom. 

m2 501,96   

 
СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: 

 
 

 
1.2.7 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 
Postavljanje fasadnih keramičkih ploča sa 
podkonstrukcijom od olakšanih 
aluminijumskih profila. 

m2 570,28   

2. 

Izrada maske parapeta na prepustu sprata 
od fasadnih keramičkih ploča na 
podkonstrukciji od lakih aluminijumskih 
profila 

m2 50,81   

3. 
Montaža i demontaža cevne fasadne skele 
visine do 20 m. 

m2 1350,00   

 
СВЕГА ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: 

 
 

 
 

Рекапитулација 
Грађевинско - занатских радова: 

 
1.1 Грађевински радови укупно  _____________________ динара 
 
1.2 Занатски радови    _____________________ динара 
 
УКУПНО: 
Грађевинско - занатски радови: _____________________ динара 
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2.  ИНСТАЛАЦИЈЕ  ВОДОВОДА И КАНАЛИЗИЈЕ 
2.1   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 
Mašinski iskop zemlje III kategorije sa 
odbacivanjem iskopanog materijala na 2m 
od ivice iskopa b = 0,80m. V = 260,00m3 

m3 
260,00 

 
  

2. 
Planiranje dna rova na projektovani nivo. 
P = 190,00m2 

m2 
190,00 

 
  

3. 

Nabavka, transport i ugradnja peska u 
pripremljenom rovu 10,00cm. ispod cevi i 
oko 10cm iznad cevi. 
V = 55,00m3  

m3 55,00   

4. 

Zatrpavanje rova u slojevima od po 
20,00cm, sa umerenim kvašenjem i ručnim 
sabijanjem 
V = 205,00m3  

m3 
  

 205,00 
 

  

5. 

Odvoz viška zemlje na transportnu daljinu 
od 5 km sa utovarom, istovarom i 
planiranjem na mestu deponije. 
V = 55,00m3  

m3 55,00   

 
СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 

 
 

 
 
2.2   ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi 
za ugradnju u objektu obračunava se i plaća 
po m1.  

    

                   Ø 50 mm m 8,00   
  Ø 75 mm  m 35,00   

                     Ø110 mm m 35,00   

1. 

                   Ø 160 mm m 75,00   

2. 

Nabavka i montaža slivnika sa poniklovanim 
poklopcem i rešetkom.  Obračunava se i 
plaća po komadu. 
                                                Ø 75mm-PVC 

kom 13,00   

Nabavka i montaža ventilacione glave od 
pocinkovanog lioma. Prodor kroz krov 
odraditi da je vodonepropustan. 
Obračunava se i plaća po kom  

  

  

Ø 150 mm kom 3,00   

3. 

   Ø 125 mm kom 1,00   

4. 
Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na 
slobodno tečenje. Obračunato po m1  

m 153,00   

5. 

Izrada šahtova od betonskih prstenova Ø 
1000 sa obradom dna na kinetu,ugradnjom 
penjalica i dercovanjem spojeva. 
H = 4,60m1  

m 4,60   

6. 
Nabavka i ugradnja poklopaca  T = 60kg 
N = 3 kom 

kom 3,00   

7. 
Nabavka,transport i ugradnja fekalne pumpe 
"Top-2". 
N = 1 kom 

kom 1,00   
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8. 

Izrada šahta otpadne vode dimenzija 
0,60x0,60x0.60 sa debljinom zidova 15cm i 
sa poklopcem od rebrastog lima.Šahta se 
izvodi od hidrotehničkog betona MB 30. 
N = 1 kom 

kom 1,00   

9. 
Priključak kanalizacione mreže na uličnu 
kanalizaciju 
N = 1 kom   

kom 1,00   

10. 
Ispitivanje kanalizacione mreže na 
vodoizdržljivost spojeva. 
L = 153,00cm     

m1 153,00   

 
СВЕГА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА: 

 
  

 
 
2.3. ВОДОВОД 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

Nabavka,transport i ugradnja PE cevi i 
fazonskih komada i to: 

    

PE Ø 40          L=70,00 m m1 70,00   
1. 

PE Ø 100        L=205,00 m m1 205,00   
Nabavka transport i ugradnja pocinkovanih 
vodovodnih cevi i fitinga 

     

Poc Ø 80mm  L=20,00m m1 20,00   
Poc Ø 65mm  L= 50,00m m1 50,00   

2. 

Poc Ø 50mm  L= 17,00m m1 17,00   
Nabavka i montaža PVC cevi.U cenu ulaze 
sva štemovanja, probijanja rupa, obujmice 
obavezno izolovanje "dekorodal" trakom, 
tako da se izbegne svaki dodir sa malterom. 
Obračunava se i plaća po m1. 

    

Ø 15mm m1 45,00   
Ø 20mm m1 30,00   
Ø 25mm m1   8,00   

3. 

Ø 32mm m1 10,00   
Nabavka i montaža propusnih ventila sa 
poniklovanom kapom(EK-ventil za WC). 
Obračunava se i plaća po komadu. 

    4. 

Ø 15mm kom 14,00   
Nabavka i montaža propusnih ventila sa 
poniklovanom kapom. 
Obračunava se i plaća po komadu. 

    

Ø 15mm kom 11,00   
5. 

Ø 20mm kom 11,00   
Nabavka i montaža ventila sa točkićem za 
zatvaranje i ispusnom slavinom. 

kom    

Ø 80,00mm kom 1,00   
6. 

Ø 40,00mm kom 1,00   

7. 
Ispitivanje vodovodne mreže na hidraulički 
pritisak shodno važećim propisima.  
Obračunava se i plaća po m1. 

m1 455,00   

8. 
Izrada vodomerne šahte od betona, svetlog 
otvora 3,00x1,60x1,70 
Sve komplet  N= 1kom 

kom 
 

1,00 
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9. 

Ispiranje i dezinfekcija celokupne 
vodovodne mreže hlorom, kao i Pribavljanje 
dokumenata o ispravnosti.  
Obračunava se i plaća po m1. 

m1 455,00   

10. 
Priključak vodomerne mreže na uličnu 
vodomernu mrežu. 
N= 1kom 

kom 1,00   

11. 
Nabavka, transport i ugradnja šaht 
poklopaca Tb= 30,00kg. 
N= 1kom 

kom 
 

1,00 
 

  

Oprema vodovodne šahte i priključka 
(nabavka i ugradnja) 

    

šiber zavrtač kom 1,00   
teleskopska ugradbena garnitura kom 1,00   
kapče T= 8,00kg    kom 1,00   
liveno gvozdeni Fazonski komadi T=35kg kg 35,00   
zatvarač Ø 50mm    kom 2,00   
hvatač  nečistoće Ø 50mm    kom 1,00   
vodomer Ø 50mm      kom 1,00   
kompenzacioni komad Ø 50mm  kom 1,00   
nepovratni ventil Ø 50mm  kom 1,00   
ventil Ø 25mm    kom 1,00   
ventil sa ispusnom slavinom Ø 25mm     kom 1,00   
vodomer Ø 25mm    kom 1,00   
hvatač nečistoće Ø 25mm  kom 1,00   

12. 

nepovratni ventil  Ø 25mm kom 1,00   

13. 
Nabavka ,transport i ugradnja požarnih 
hidranata Ø 52mm. Sve komplet. 
N= 7kom  

kom 7,00   

14. 
Nabavka,transport i ugradnja požarnih 
nadzemnih hidranata Ø 80mm N= 2 kom 

kom 2,00   

15. 
Nabavka,transport i ugradnja hidrantskih 
ormara za spoljne hidrante. 
N= 2 kom  

kom 2,00   

16. 
Ispitivanje požarnih hidranata. 
N= 9kom   

kom 9,00   

Nabavka i ugradnja izolacije vodovodnih 
cevi i to za :  

    

Ø 80mm L= 20m   m1 20,00   
Ø 65mm L= 50m   m1 50,00   
Ø 50mm           L= 17m      m1 17,00   
Ø 40mm L= 10m    m1 10,00   
Ø 25mm L= 2m   m1 2,00   

17. 

Ø 20mm L= 20m  m1 20,00   

18. 
Nabavka i ugradnja postrojenja za povišenje 
pritiska vode u mreži GSVU - 44 - 2 sa 
zaobilaznim vodom. N= 1,0 kom 

kom 1,00   

 
СВЕГА ВОДОВОД: 

 
 

 
 
2.4 САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 

Nabavka i montaža komplet engleskog 
klozeta tipa "Simplon" (školjka,ispirač i               
spojni materijal). Obračunava se i plaća po 
komadu.  

kom 14,00   
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2. 

Nabavka i montaža komplet umivaonika od 
sanitarne keramike (školjka, sifon i spojni 
materijal).Obračunava se i plaća po 
komadu. 58/46  

kom 9,00   

3. 
Nabavka i montaža zidne slavine s-180 za 
umivaonik. Obračunava se i plaća po 
komadu. 

kom 9,00   

4. 
Nabavka i montaža zidne baterije za 
sudoperu. Obračunava se i plaća po 
komadu. 

kom 2,00   

5. 
Nabavka i montaža ogledala iznad 
umivaonika dim. 40x60. Obračunava se i 
plaća po komadu.  

kom 9,00   

6. 
Nabavka i montaža police iznad 
umivaonika.Obračunava se i plaća po 
komadu.  

kom 9,00   

7. 
Nabavka i montaža držača za papir za 
brisanje ruku. Obračunava se i plaća po 
komadu.  

kom 9,00   

8. 
Nabavka i montaža držača za toalet papir. 
Obračunava se i plaća po komadu.  

kom 14,00   

9. Nabavka i montaža jednodelne sapunjare. kom 9,00   

10. 
Nabavka i montaža stojećeg pisoara sa 
maski ventilom i odvodom                         
N= 6kom   

kom 6,00   

 
СВЕГА САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ: 

 
 

 
 
 

Рекапитулација 
Инсталације водовода и канализације: 

 
 

 
2.1. Земљани радови   _______________________ динара 

 
2.2. Фекална канализације  _______________________ динара 

 
2.3. Водовод    _______________________ динара 

 
2.4. Санитарни објекти   _______________________ динара 

 
 

 УКУПНО:  
 Инсталације водовода 
 и Канализације        _______________________ динара 
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3. СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ НАФ-ом У САЛИ РАЧУНСКОГ ЦЕНТРА 
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. 

Nabavka,isporuka i ugradnja automatskog 
aparata za gašenje požara NAF-A6.Aparat 
mora biti atestiran od ovlašćene 
organizacije. Atest sa serijskim brojem 
dostavlja se investitoru. Komplet napunjen 
spreman za upotrebu. 

kom 3   

2. 

Nabavka,isporuka i ugradnja automatskog 
aparata za gašenje požara NAF-A2. 
Aparat mora biti atestiran od ovlašćene 
organizacije. Atest sa serijskim brojem 
dostavlja se investitoru. Komplet napunjen 
spreman za upotrebu. 

kom 3   

3. 

Električni aktuator sa nosačem. Aktuator 
mora biti at estiran od strane ovlašćene 
organizacije, atest sa serijskim brojem 
dostavlja se investitoru. 

kom 6   

4. Nosači aparata kom 6   
5. Tabla upozorenja kom 2   
6. Sitan nepredviñen rad i materijal  paušalno    

7. 
Proba,ispitivanje,primopredaja sa 
izdavanjem zapisnika o ispravnosti. 

paušalno    

8. Uputstvo za rukovanje i održavanje.  paušalno    
 

СВЕГА СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ НАФ-ом У САЛИ 
РАЧУНСКОГ ЦЕНТРА 

 

 
 
4. УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1.  
Kancelarijski sto dimenzija 160x80cm. 
Noge (LEG sistem SAVANA 40/800 ili sl.) 
izrañene su od metalnih profila 40x40mm 
koji su spojeni pod uglom od 45°. Noge su 
hrapavo lakirane i imaju mogućnost 
nivelacije. Noge se povezuju vezačima 
(LEG sistem RAM 1600 ili sl.) dužine 
1510mm. Radna ploča (EUROLIGHT ili sl.) 
je sastavljena od dva noseća sloja iverice 
debljine 8mm, oplemenjena ultraplast CPL 
folijom dok se izmeñu nalazi kartonsko 
saće. Debljina ploče je 50mm. Zatvaranje 
stranica se vrši kantovanjem sa kant 
trakom 2mm, sa obaveznim predfrezerima i 
na kant mašini koja ima mogućnost 
kantovanja do 50mm visine materijala. 
Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 

  

 
2. 

Kancelarijski sto dimenzija 180x80cm. 
Noge (LEG sistem SAVANA 40/800 ili sl.) 
izrañene su od metalnih profila 40x40mm 
koji su spojeni pod uglom od 45°. Noge su 
hrapavo lakirane i imaju mogućnost 
nivelacije. Noge se povezuju vezačima 
(LEG sistem RAM 1800 ili sl.) dužine 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 

3 
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1710mm. Radna ploča (EUROLIGHT ili sl.) 
je sastavljena od dva noseća sloja iverice 
debljine 8mm, oplemenjena ultraplast CPL 
folijom dok se izmeñu nalazi kartonsko 
saće. Debljina ploče je 50mm. Zatvaranje 
stranica se vrši kantovanjem sa kant 
trakom 2mm, sa obaveznim predfrezerima i 
na kant mašini koja ima mogućnost 
kantovanja do 50mm visine materijala. 
Obračun po komadu. 

3. Kancelarijski sto dimenzija 200x80cm. 
Noge (LEG sistem SAVANA 40/800 ili sl.) 
izrañene su od metalnih profila 40x40mm 
koji su spojeni pod uglom od 45°. Noge su 
hrapavo lakirane i imaju mogućnost 
nivelacije. Noge se povezuju vezačima 
(LEG sistem RAM 2000 ili sl.) dužine 
1910mm. Radna ploča (EUROLIGHT ili sl.) 
je sastavljena od dva noseća sloja iverice 
debljine 8mm, oplemenjena ultraplast CPL 
folijom dok se izmeñu nalazi kartonsko 
saće. Debljina ploče je 50mm. Zatvaranje 
stranica se vrši kantovanjem sa kant 
trakom 2mm, sa obaveznim predfrezerima i 
na kant mašini koja ima mogućnost 
kantovanja do 50mm visine materijala. 
Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

  

4. Kancelarijski sto dimenzija 160x80cm. 
Noge (LEG sistem SAVANA 40/800 ili sl.) 
izrañene su od metalnih profila 40x40mm 
koji su spojeni pod uglom od 45°. Noge su 
hrapavo lakirane i imaju mogućnost 
nivelacije. Noge se povezuju vezačima 
(LEG sistem RAM 1600 ili sl.) dužine 
1510mm. Radna ploča je od kaljenog 
stakla debljine 8mm. Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  

5. Kancelarijski sto dimenzija 200x80cm. 
Noge (LEG sistem SAVANA 40/800 ili sl.) 
izrañene su od metalnih profila 40x40mm 
koji su spojeni pod uglom od 45°. Noge su 
hrapavo lakirane i imaju mogućnost 
nivelacije. Noge se povezuju vezačima 
(LEG sistem RAM 2000 ili sl.) dužine 
1910mm. Radna ploča je od kaljenog 
stakla debljine 8mm. Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  

6. Komoda dimenzija 120x40x75cm (ŠxDXV), 
od univera oplemenjena ultrapast CPL 
folijom. Bočne strane, dno i gornji deo 
komode je debljine 36mm, dok su 
otvarajuća krila debljine 18mm. Poleñina je 
od HDF ploče debljine 3mm. Okov za 
otvarajuća krila Blum ili sl. Obračun po 
komadu. 

 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 

111 

  

7. Pokretna kaseta sa fiokama i policom od 
univera oplemenjena CPL folijom debljine 
18mm i 36mm. Fioke sa integrisanim 
"softclose" sistemom za zatvaranje (Blum 
ili sl.). Točkići Ø100mm (Tente ili sl.). 
Dimenzije kasete su 60x80x75cm (ŠxDxV). 
Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

67 

  

8. Pokretna kaseta sa fiokama od univera 
oplemenjena CPL folijom  debljine 18mm i 
36mm. Fioke sa integrisanim "softclose" 
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sistemom za zatvaranje (Blum ili sl.). 
Točkići Ø100mm (Tente ili sl.). Dimenzije 
kasete su 50x50x70cm (ŠxDxV). Obračun 
po komadu. 

 
 
 

kom 

 
 
 

40 
9. Fotelja dimenzija 80x85x70cm (ŠxDxV) od 

eko kože, metalno hromirano postolje sa 
rotirajućim mehanizmom. Obračun po 
komadu. 

 
 
 

kom 

 
 
 

41 

  

10. Coffee table dimenzija Ø45x53cm (P/V) 
kaljeno staklo. Obračun po komadu. 

 
kom 40 

  

11. Kancelarijska stolica dimenzija 
50x45x103/110cm (ŠxDxV) u eko koži, sa 
metalnom hromiranom konstrukcijom, 
točkićima i mehanizmom za podešavanje 
visine sedišta i nagiba naslona. Obračun 
po komadu. 

 
 
 
 
 

kom 135 

  

12. Trakasta zavesa sa vodilicom i manuelnim 
mehanizmom (perla i kanap). Širina PVC 
traka 127mm, sa radijusom okretanja do 
180°. Obra čun po m'. 

 
 
 

kom 

 
 
 

174 

  

13. Viseća LED svetiljka (BUCK neo linea 
office  1475/46/80mm (A/B/H) ili sl.). 
Obračun po komadu. 

 
 

kom 114 

  

14. Ugradna svetiljka (BUCK FAR 3 ili sl.). 
Obračun po komadu. 

 
kom 3 

  

15. Izrada i montaža panela od univera 
oplemenjena CPL folijom u debljini 18mm. 
Obračun po m². 

 
 

kom 600 

  

16. Zidni čiviluk od metala, dimenzija 
195x44mm (LEG  sistem nosač čiviluka ili 
sl.). Obračun po komadu. 

 
 

kom 40 

  

17. Stolica sa sedištem od bojenog 
polipropilena sa javorovom osnovom 
(Eames molded plastic chair ili sl.). 
Obračun po komadu. 

 
 
 

kom 44 

  

18. Jednotraktna kuhinja 265x110cm sa 
visećim elementima, od univera 
oplemenjena od ultraplasta CPL folijom. 
Okov Blum ili sl. Obračun po komadu. 

 
 
 

kom 2 

  

19. Inox nasadna jednodelna polirana 
sudopera ŠxVxD 800x600x160mm 
(Metalac Standard ili sl.) sa nadgradnom 
baterijom. Obračun po komadu. 

 
 
 

kom 

 
 
 

2 

  

20. Ugradna staklo-keramička ploča za 
kuvanje ŠxVxD 30x8.8x51cm (Gorenje 
EC310AC ili sl.). Obračun po komadu. 

 
 

kom 2 

  

21. Samostalni frižider ŠxVxD 54x103.5x58cm 
(Gorenje R4100AW ili sl.). Obračun po 
komadu. 

 
 

kom 2 

  

22.  
Korpa za otpatke 
 

 
 

kom 42 

  

23. Info pult izrañen od univera oplemenjenog 
ultraplastom CPL folijom na odgovarajućoj 
podkonstrukciji. 

 
 

kom 

 
 

1 

  

24. Aluminijumska pločica za obeležavanje 
prostorija ( BUCK CIFRA ili sli.) 

 
kom 42 

  

25. Dvosed Š/D/V 191/107/86 sa sedalnim 
jastucima u samogasivom štofu punjenim 
periem i nogicama od metala.Obračun po 
komadu 

 
 
 

kom 4 
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26. Tabure Š/D/V 101/67/42  sa sedalnim 
jastucima u samogasivom štofu punjenim 
periem i nogicama od metala. Obračun po 
komadu. 
 

 
 
 
 

kom 2 

  

27. Tepih-kožna šarenica, pravougaonog 
oblika dimenzije 2,00m x 3,00m.  Obračun 
po komadu. 
 

 
 
 

kom 2 

  

28. Barisol PVC plafonski sistem 3,00m2 sa 
LED rasvetom. Obračun po komadu. 
 

 
 
 

kom 2 

  

 
СВЕГА УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА: 

 

 

 
 

5. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
5.1. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ  
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. Izrada, isporuka i montaža merno 
razvodnog ormana MRO izradjenog od 
dva puta dekapiranog lima 2mm sa 
vratima i ključem. Orman je podeljen na 
merni deo, mrezni deo i agregatski 
deo.Orman je ofarban osnovnom bojom 
protiv korozije i završnom bojom U RAL 
tonu zidova i panela u objektu, 
dimenzija prema količini opreme u njoj 
sa 30% rezervnog prostora  (radi 
eventualnih proširenja).  Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". Orman 
je predvidjen kao samostojeći ojačan 
kutijasnim čeličnim profilima 40/80/3, 
zavarenim za čelične tiplove u podu. U 
ormanu ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.teretna sklopka KS630 
- 3 kom.strujni reduktori prenosnog 
odnosa 600/5A 
-1 komplet indirektna merna grupa koja 
sadrži brojilo aktivne energie , brojilo 
reaktivne energije I A:Fuklopni E14sat 
- 3 kom.nožastih osigurača NH 
400/320A 
- 15 kom.nožastih osigurača NH 
125/63A 
- 3 kom.nožastih osigurača NH 125/36A 
- 6 kom.nožastih osigurača NH 125/25A 
- 3 kom.nožastih osigurača NH 125/16A 
- 3 kom.automatskih osigurača 
MC32/25A 
- 14 kom.automatskih osigurača 
MC32/16A 
- 6 kom.automatskih osigurača 
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MC32/10A 
- 3 kom.automatskih osigurača 
MC32/6A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380/50Hz 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. U cenu ulaze i 
kutijasni profili i pribor za učvršćivanje 
ormana. NAPOMENA: u razvodne 
ormane ugraditi ispitanu opremu sa 
vazecim atestima. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,00 
2. Izrada, isporuka i montaža ugradnog 

razvodnog ormana RT-1 izrañenog od 
dva puta dekapiranog lima 2mm sa 
vratima i ključem. Orman je ofarban 
osnovnom bojom protiv korozije i 
završnom bojom u tonu zidova ili panela 
dimenzija prema količini opreme u njoj 
sa 30% rezervnog prostora  radi 
eventualnih proširenja . Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". U 
ormanu ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-63-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osigurača 
MC32/6A 
- 6 kom.automatskih osigurača 
MC32/10A 
- 25 kom.automatskih osigurača 
MC32/16A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA:  
u razvodne ormane ugraditi ispitanu 
opremu sa važećim atestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

  

3. Izrada, isporuka i montaža ugradnog 
razvodnog ormana RT-2 izrañenog od 
dva puta dekapiranog lima 2mm sa 
vratima i ključem. Orman je ofarban 
osnovnom bojom protiv korozije i 
završnom bojom u tonu zidova ili panela 
dimenzija prema količini opreme u njoj 
sa 30% rezervnog prostora  radi 
eventualnih proširenja . Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". U 
ormanu ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-63-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osigurača 
MC32/6A 
- 7 kom.automatskih osigurača 
MC32/10A 
- 22 kom.automatskih osigurača 
MC32/16A kom 1,00 
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- 1 kom.kontaktora CN25/380 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
<redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA:  
u razvodne ormane ugraditi ispitanu 
opremu sa vazecim atestima. 

 
4. 

 
Izrada, isporuka i montaža ugradnog 
razvodnog ormana RT-1s izrañenog od 
dva puta dekapiranog lima 2mm sa 
vratima i ključem. Orman je ofarban 
osnovnom bojom protiv korozije i 
završnom bojom u tonu zidova ili panela 
dimenzija prema količini opreme u njoj 
sa 30% rezervnog prostora radi 
eventualnih proširenja . Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". U 
ormanu ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-63-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osigurača 
MC32/6A 
-14 kom.automatskih osigurača 
MC32/10A 
- 31 kom.automatskih osigurača 
MC32/16A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA: u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu 
opremu sa važecim atestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 1,00 

  

 
5. 

 
Izrada, isporuka i montaža ugradnog 
razvodnog ormana RT-2s izrañenog od 
dva puta dekapiranog lima 2mm sa 
vratima i ključem. Orman je ofarban 
osnovnom bojom protiv korozije i 
završnom bojom u tonu zidova ili panela 
dimenzija prema količini opreme u njoj 
sa 30% rezervnog prostora radi 
eventualnih proširenja . Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". U 
ormanu ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-63-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osigurača 
MC32/6A 
-18 kom.automatskih osigurača 
MC32/10A 
- 37 kom.automatskih osigurača 
MC32/16A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali kom 1,00 
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nespecificirani materijal. NAPOMENA: u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu 
opremu sa važećim atestima. 
 

6.  
Izrada, isporuka i montaža ugradnog 
razvodnog ormana RT-uc izrañenog od 
dva puta dekapiranog lima 2mm sa 
vratima i ključem. Orman je ofarban 
osnovnom bojom protiv korozije i 
završnom bojom u tonu zidova ili panela 
dimenzija prema količini opreme u njoj 
sa 30% rezervnog prostora radi 
eventualnih proširenja . Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". U 
ormanu ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-40-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osigurača 
MC32/6A 
-3 kom.automatskih osigurača 
MC32/10A 
-7 kom.automatskih osigurača 
MC32/16A 
- 1 kom.automatskih osigurača 
MC32/25A 
- 1 kom.kontaktora CN25/380 
- 1 kom.”stop-taster” na vratima ormara 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA: u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu 
opremu sa važecim atestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

  

7. Izrada, isporuka i montaža ugradnog 
razvodnog ormana RT-d.c. izrañenog 
od dva puta dekapiranog lima 2mm sa 
vratima i ključem. Orman je ofarban 
osnovnom bojom protiv korozije i 
završnom bojom u tonu zidova ili panela 
dimenzija prema količini opreme u njoj 
sa 30% rezervnog prostora radi 
eventualnih proširenja . Orman  
propisno šemirati obeležiti i izraditi po 
propisima "Elektrodistribucije". U 
ormanu ugraditi sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-40-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 1 kom.automatskih osiguraca 
MC32/6A 
-1 kom.automatskih osiguraca 
MC32/10A 
-6 kom.automatskih osiguraca 
MC32/16A 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA: u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu 
opremu sa važecim atestima. kom 1,00 
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8. Izrada, isporuka i montaža nadgradnog 
razvodnog ormana RT-skl. izrañenog 
od dva puta dekapiranog lima 2mm sa 
vratima i ključem. Orman je ofarban 
osnovnom bojom protiv korozije i 
završnom bojom  dimenzija prema 
količini opreme u njoj sa 30% rezervnog 
prostora radi eventualnih proširenja . 
Orman  propisno šemirati obeležiti i 
izraditi po propisima 
"Elektrodistribucije". U ormanu ugraditi 
sledeću opremu:  
- 1 kom.grebenaste sklopke GS-16-10U 
- 1 kom.osigurača EZ25/6A 
- 2 kom.grebenaste sklopke GS-10-90U 
-3 kom.automatskih osigurača 
MC32/10A 
-4 kom.automatskih osigurača 
MC32/16A 
-2 kom.bimetal 1,6-2,5A 
redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. NAPOMENA: u 
razvodne ormane ugraditi ispitanu 
opremu sa važecim atestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

  

9. 1 kom.automatska sklopka AS400 
 6 kom.nožastih osigurača NH 
250/160A 
3 kom.nožastih osigurača NH 250/120A 
 3 kom.nožastih osigurača NH 125/16A 
23 kom.automatskih osigurača 
MC32/10A 
 1 kom.grebenaste sklopke GS-25-10U 
3 kom.grebenaste sklopke GS-10-51U 
6 kom.kontaktora CN10/380/50Hz sa 4 
pomocna kontakta (2 mirna i2 radna) 
12 kom.signalne sijalice 
4 kom bimetala TRM (2,6-4A) 
2 kom bimetala TRM (0,25-0,63A) 
 1 kom.”stop taster” za nazidnu 
montazu 
-redne kleme, Cu šine, šrafovi i ostali 
nespecificirani materijal. 
Izrada, isporuka i montaža razvodnog 
ormana RT-t.p.  izrañenog od dva puta 
dekapiranog lima 2mm sa vratima i 
ključem. Orman je ofarban osnovnom 
bojom protiv korozije i završnom bojom 
u tonu zidova ili panela dimenzija prema 
količini opreme u njoj sa 30% rezervnog 
prostora (radi eventualnih proširenja). 
Orman je propisno šemiran obeležen i 
izrañen po propisima 
"Elektrodistribucije". Orman je 
predvidjen kao nadgradni. U ormanu je 
ugrañena sledeča oprema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 
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10. Isporuka i ugradnja kablovske priključne 
kutije KPK tipa EDN-630 sa 
uvodnicom,konstruktivno izradjena za 
ugradnju u ravni zida u zažtiti IP-33, 
izradjena od dekapiranog lima i sa 
trobridnom bravom.U priključnu kutiju 
ugradjeno je :                                  
 3 kom. postolja od NVP 630A sa 
osiguračima NVT-630A 
-1 kom. šina za uzemljenje 
-1 kom. nulta šina 
I ostali nespecificirani materijal 
(papučice, šrafovi sa maticama itd) 
 kom 1,00 

  

11. Isporuka i ugradnja kablovske priključne 
kutije KPK-”protivpožarnog priključka” 
tipa EDN-125 sa 
uvodnicom,konstruktivno izradjena za 
ugradnju u ravni zida u zažtiti IP-33, 
izradjena od dekapiranog lima i sa 
trobridnom bravom.U priključnu kutiju 
ugradjeno je :                                  
 3 kom. postolja od NVP 125A sa 
osiguračima NVT-25A 
-1 kom. šina za uzemljenje 
-1 kom. nulta šina 
I ostali nespecificirani materijal 
(papučice, šrafovi sa maticama itd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

  

12 Isporuka I ugradnja PVC cevi fi 110 za 
kasnije provlačenje kablova od objekta 
do cilera, DIE I el.kotlova 
Isporuka i montaža razvodne table za 
napajanje sigurnosnog osvetljenja 
skloništa  RB-N, izradjene od 
siluminisknog lima   prilagodjene za 
ugradnju na zid dimenzija   
300x300x160mm, u zaštiti IP 33. 
Orman postaviti na 1,5m od poda a 
montirati na zid preko  gumenih 
amortizera (HS-55 ili sl.)   U orman je 
ugradjena sledeća oprema :            
-grebenasta sklopka GS-10-90-U   
-osigurac EZ25/6A 
-redne kleme, uvodnice i ostali 
nespecificirani materijal. 

 
 

m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 
kom 

 
kom 

 
 

56,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 
1,00 

 
1,00 

  

13. Isporuka i montaža ručnog generatora u  
skloništu na zidu na visini 1m preko 
odgovarajućih konzola. Generator je 
tipa GR-2A-Z, 24V, snage 60W, (ili 
sličan istih karakteristika). Plaća se 
komplet materijal i rad. Obr. po kom. kom 1,00 

  

14. Isporuka i montaza dizel elektricnog 
agregata snage 30kVA, kontejnerskog 
tipa za spoljnu montažu: kom 1,00 

  

15. Isporuka i montaža komandne table 
Dizel agregata sa automatikom i kom 1,00 
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motornim prekidačem -ATI Panel 63A 
prilagoñene za ugradnju na zid,(montira 
se u portirnici pored MRO). Tabla se 
isporučuje uz agregat u kompletu   

16. Isporuka i montaža UPS  10kVA, u 
dispečerskom centru: kom 1,00 

  

17. Isporuka i montaža UPS  16kVA, u 
sistem sali: kom 1,00 

  

 
СВЕГА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ: 

 

 

 
 
5.2. PNK НОСАЧИ КАБЛОВА И ПАРАПЕТНИ РАЗВОД  
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1 Isporuka i montaža PNK 300 nosača 
kablova za jaku I slabu struju 
 m 268,00 

  

2 Isporuka i montaža plafonskog drzaca 
za regale 
 kom 268,00 

  

3 Isporuka i montaža konzole KZ 200 
 kom 268,00 

  

4 Isporuka i montaža bocne spojnice za 
regale kom 268,00 

  

5 Isporuka I montaza dvokomornog 
parapetnog razvoda montira se 
horizontalno na 0,3m visine. Elementi 
parapeta su -dvodelni kanal 65x150, - 
poklopac kanala, -noseca pregrada, -
završetak kanala. Plaća se po metru 
dužnom m 266,00 

  

6 Isporuka I montaža dvokomornog 
parapetnog razvoda montira se 
vertikalno. Elementi parapeta su -
dvodelni kanal 
 
 65x150, - poklopac kanala, -noseca 
pregrada, -završetak kanala. Plaća 
se po metru dužnom 

 
 
 

m 

 
 
 

144,00 

  

 
7. 

 
Isporuka I montaža vertikalne 
 krivne dvokomorne (L elemenat) kom 48,00 

  

 
СВЕГА PNK НОСАЧИ КАБЛОВА И ПАРАПЕТНИ РАЗВОД: 
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5.3. НАПОЈНИ ВОДОВИ 
 

red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. Nabavka i polaganje napojnog voda 
kablom tipa 3x(PP00-4x150mm2  ) od 
mesta napajanja (koje odredjuje 
investitor) do KPK na  objektu,   
Komplet materijal i rad po metru 
dužnom jedinične duzine kabla 
PP004x150. NAPOMENA:Tačnu dužinu 
voda proveriti pre nabavke na licu 
mesta uz prisustvo nadzornog organa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 

210 

  

2. Nabavka i polaganje napojnog voda 
kablom tipa 3x(PP00-4x150mm2 + 
2xPP00/Y 1x150mm  ) od  KPK na  
objektu do MRO u objektu. Kablove 
položiti u PVC cevi fi 110 u podu.   
Komplet materijal i rad po metru 
dužnom jedinične dužine kabla 
PP004x150 i 1x 150mm. 
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda 
proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.   m 21 

  

 
3. 

Nabavka i polaganje napojnog voda 
kablom tipa 2xPP00-
4x120mm2+PP00/Y-1x150mm2  od 
MRO do RO-top.pod.  u podrumu 
objekta po postavljenim PNK nosačima. 
Komplet materijal i rad po metru 
dužnom jedinične dužine kabla 
PP004x120 i PP00/Y1x150               
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda 
proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 

  

4. Nabavka i polaganje napojnog voda 
kablom tipa PP00-4x25mm2+PP00/Y-
1x16mm2  od MRO do RT-1, RT-2, RT-
1S, RT-2S položenog u objektu kroz 
postavljene PNK nosače. Komplet 
materijal i rad po metru dužnom.                                                           
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda 
proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.   m 170 

  

 
5. 

Nabavka i polaganje napojnog voda 
kablom tipa PP00/Y-5x16mm2 za 
agregatsko napajanje od MRO do RT -
SS, položenog u objektu kroz 
postavljene PNK nosače. Komplet 
materijal i rad po metru dužnom.                                                           
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda 
proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.   m 38 

  

 
6. 

Nabavka i polaganje napojnog voda 
kablom tipa PP00/Y-5x10mm2 za 
agregatsko napajanje od MRO do RT -
d.c. , položenog u objektu kroz 
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postavljene PNK nosače. Komplet 
materijal i rad po metru dužnom.                                                           
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda 
proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.   

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

51 
7. Nabavka i polaganje napojnog voda 

kablom tipa PP00/Y-5x4mm2 za 
agregatsko napajanje od MRO do RT -
skl. , položenog u objektu kroz 
postavljene PNK nosače. Komplet 
materijal i rad po metru dužnom. 
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda 
proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.   m 35 

  

8. Nabavka i polaganje napojnog voda 
kablom tipa PP00/Y-4x16mm2 od ATI 
panela dizel agregata u portirnici do 
mesta postavljanja dizel agregata 
van objekta.Kabl se  polože u objektu 
kroz postavljene PNK nosače i van 
objekta u vec postavljene PVC cevi u 
zemlju. Komplet materijal i rad po metru 
dužnom.   NAPOMENA:Tačnu dužinu 
voda proveriti pre nabavke na licu 
mesta uz prisustvo nadzornog organa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,00 

  

9. Nabavka i polaganje komandno 
signalnog voda kablom tipa PP00/Y-
5x2,5mm2 od ATI panela dizel 
agregata u portirnici do mesta 
postavljanja dizel agregata van 
objekta.Kabl se  polože u objektu kroz 
postavljene PNK nosače i van objekta u 
vec postavljene PVC cevi u zemlju. 
Komplet materijal i rad po metru 
dužnom.  NAPOMENA:Tačnu dužinu 
voda proveriti pre nabavke na licu 
mesta uz prisustvo nadzornog organa.  m 63,00 

  

10. Nabavka i polaganje napojnog voda 
kablom tipa PP00-4x120mm2 od RT-
top.pod. do el kotla u susednom 
objektu (posebno za 2 kotla). Kabl se 
polaze manjim  delom u podrumu 
objekta po vec postavljenim PNK 
nosačima i van objekta u PVC cevi fi 
110. Komplet materijal i rad po metru 
dužnom ukupne dužine.    
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda 
proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.     m 58,00 

  

11. Nabavka i polaganje napojnog voda 
kablom tipa PP00-4x95mm2 od RT-
top.pod. do cilera van objekta. Kabl 
se polaze manjim  delom u podrumu 
objekta po vec postavljenim PNK 
nosačima i van objekta u PVC cevi fi 
110. Komplet materijal i rad po metru 
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dužnom ukupne dužine.    
NAPOMENA:Tačnu dužinu voda 
proveriti pre nabavke na licu mesta uz 
prisustvo nadzornog organa.     

 
 
 

m 

 
 
 

27,00 
12. Nabavka i polaganje signalnog voda 

kablom tipa P/FJ-10x1,5mm2 od 
komandne kutije pored RT-top.pod. 
do cilera van objekta. Kabl se polaze 
manjim  delom u podrumu objekta po 
vec postavljenim PNK nosačima i van 
objekta u PVC cevi fi 110. Komplet 
materijal i rad po metru dužnom ukupne 
duzine.    NAPOMENA :Tačnu dužinu 
voda proveriti pre nabavke na licu 
mesta uz prisustvo nadzornog organa.     m 27 

  

 
СВЕГА НАПОЈНИ ВОДОВИ: 

 

 

 
 
5. 4. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА 
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

 
1. 

 
Isporuka materijala i izrada instalacije 
jednopolnog  sijaličnog mesta 
provodnikom PP/Y-3x1.5mm , delom na 
PNK nosače a delom po obujmicama 
iznad ravni spuštenog plafona, sa 
ugradnjom OG razvodnih kutija, "veko" 
stezaljki. Prosečna dužina  sijaličnog 
mesta 7m.         

 
 
 
 

 
 
 

kom 

 
 
 
 

 
 
 

4,00 

  

 
2. 

Isporuka materijala i izrada instalacije 
seriskog  sijaličnog mesta provodnikom 
PP/Y-4x1.5mm , položenog na PNK 
nosace i obujmicama iznad ravni 
spuštenog plafona, sa ugradnjom OG 
razvodnih kutija, "veko" stezaljki 
Prosečna dužina  sijaličnog mesta 5m.         
 kom 228,00 

  

 
3. 

Nabavka materijala i izrada instalacije 
naizmenicnog sijalicnog  mesta 
provodnikom PP/Y-4x1.5mm , po 
obujmicama i PNK nosace i manjim 
delom u zidu ispod maltera, komplet sa 
ugradnjom razvodnih kutija, "veko" 
stezaljki. Prosečna dužina  sijaličnog 
mesta 8m.           kom 26,00 

  

4. Nabavka materijala i izrada instalacije 
serijskog sijali čnog  mesta, 
provodnikom PP/Y-4x1.5mm , po 
obujmicama u podrumu, komplet sa 
ugradnjom razvodnih kutija, "veko" 
stezaljki . Prosečna dužina  sijaličnog 
mesta 8m.         

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

7,00 
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5. Nabavka materijala i izrada instalacije 
jednopolnog sijali čnog  mesta, 
provodnikom PP/Y-3x1.5mm , po 
obujmicama u podrumu, komplet sa 
ugradnjom razvodnih kutija, "veko" 
stezaljki . Prosečna dužina  sijaličnog 
mesta 8m.           kom 15,00 

  

6. Isporuka materijala i izrada izvoda 
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  po 
obujmicama iznad ravni spuštenog 
plafona za priklju čak vazdušnih 
zavesa ,  Prosečna dužina priključnog 
mesta 15m.  kom 1,00 

  

7. Isporuka materijala i izrada izvoda 
provodnikom tipa PP/Y- 3x1.5mm  po 
obujmicama iznad ravni spuštenog 
plafona za priklju čak automatska 
vrata ,  Prosečna dužina priključnog 
mesta 15m.  kom 2,00 

  

8. Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  
manjim delom u zidu pod malterom a 
delom na obujmicama iznad ravni 
spustenog plafona ili PNK nosacima, za 
ventilatore na zidu  . Prosecna duzina 
prikljucnog mesta 15m.  

 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 

2,00 

  

9. Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  na 
obujmicama iznad ravni spustenog 
plafona ili PNK nosacima, za 
racunarsku mrezu u spustenom 
plafonu. Prosecna duzina prikljucnog 
mesta 20m.  kom 2,00 

  

10. Isporuka materijala i izrada trofaznog 
prikljucka provodnikom tipa PP/Y- 
5x2.5mm  delom na PNK nosačima i u 
zidu . Prosecna duzina prikljucnog 
mesta 30m.  kom 2,00 

  

11. Isporuka materijala i izrada instalacije 
za bojler provodnikom tipa PP/Y- 
3x2.5mm  delom na PNK nosačima i u 
zidu. Prosecna duzina prikljucnog 
mesta 30m.  kom 2,00 

  

12. Isporuka materijala i izrada instalacije 
za napajanje  PPZcentrale   ALPHA 
11002L i centrle  za upravljanje 
gašenjem požara “SQS-101”, kablom 
PP/Y3x1,5mm2  od najbližeg ormana, 
postavljenim u zidu i delom iznad 
spuštenog plafona  ili po PNK 
nosačima. Dužina priključnog mesta 5m 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 

  

13. Isporuka materijala i izrada instalacije 
monofaznog priklju čnog  mesta  
provodnikom PP/Y-3x2,5mm . Kabli se 
polaze delom na postavljenim PNK kom 217,00 
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nosačima a delom  u parapetnom 
razvodu . . Placa se komplet materijal i 
radna snaga po utikačkom mestu, sa 
povezivanjem. Prosečna dužina  
priključnog mesta je 9m.  

14. Isporuka materijala i izrada instalacije 
monofaznog priklju čnog  mesta  
provodnikom PP/Y-3x2,5mm . Kabli se 
polaze delom na postavljenim PNK 
nosačima a delom  u zidu ispod maltera 
. Placa se komplet materijal i radna 
snaga po utikačkom mestu, sa 
povezivanjem. Prosečna dužina  
priključnog mesta je 9m.  kom 46,00 

  

15. Isporuka materijala i izrada instalacije 
monofaznog priklju čnog mesta   
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm.  
Kabli se polaze po obujmicama u 
podrumu.  Prosečna dužina priključnog 
mesta 12m.  

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

4,00 

  

16. Isporuka materijala i izrada instalacije 
za ventilatore u sklonistu sa 
ukljucivanjem GS sklopkama iz RT  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm.  
Kabli se polaze po obujmicama u 
podrumu.  Prosečna dužina priključnog 
mesta 12m.  kom 2,00 

  

17.  Isporuka i montaza OG šuho 
priklju čnice  16A 250V JUS N .E0. 350 
IP44,  za na zid sa kontaktom za 
uzemljenje i porculanskim uloskom.  
 kom 4,00 

  

18.  Isporuka i montaza obicne šuho 
priklju čnice  16A 250V JUS N .E0. 350,  
za u zid sa kontaktom za uzemljenje i 
porculanskim uloskom.  kom 46,00 

  

19.  Isporuka i montaza dvostruke šuho 
priklju čnice  16A 250V   za  montazu u 
parapetnom razvodu (prema tipu 
parapeta Legrand ili Panduit).  kom 217,00 

  

20. Isporuka i montaza trofazne 
prikljucnice  16A 380V sa kontaktom za 
uzemljenje i nultim kontaktom (tropolna 
sa porcelanskim uloskom) za u zid, . 
Prikljucnice se montiraju na 0,6m visine 
od kote gotovog poda.  

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

2,00 

  

21. Isporuka I montaza jednopolnog 
prekidaca 10A 250V JUS N.E0 310 za u 
zid kom 6,00 

  

22. Isporuka I montaza serijskogog 
prekidaca 10A 250V JUS N Eo 310 za u 
zid kom 60,00 

  

23. Isporuka I montaza naizmenicnog 
prekidaca 10A 250V  JUS N E0 310za u 
zid kom 

 
 

11,00 
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24. Isporuka I montaza OG jednopolnog 
prekidaca 10A 230V za na zid kom 13,00 

  

25. Isporuka I montaza OG serijskog 
prekidaca 10A 230V za na zid 

 
kom 

 
2,00 

  

26.   Isporuka materijala i izrada izvoda 
provodnikom tipa PP-Y  5x2.5mm2 
prosecne duzine 25m iz agregatskog 
napajanja  iz MRO u portirnici  delom 
na PNK nosaču, delom u  zidu pod 
malterom, za priklju čak pomocnih 
REK ormana spratne koncetracije  

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

2,00 

  

27. Isporuka materijala i izrada instalacije  
za priklju čak UPS u dispecerskom  
centra provodnikom PP-Y 5x10mm2 . 
Kabli se polaže u zidu . Prosečna 
dužina  priključnog mesta je 10m.  kom 1,00 

  

28. Isporuka materijala i izrada izvoda 
provodnikom tipa PP00-Y  4x2.5mm2  
po obujmicama priklju čak pumpe u 
topl.pods . Prosečna dužina priključnog 
mesta 10m. U cenu uračunati nabavku 
neophodnog materijala i ugradnju. kom 4,00 

  

29. Isporuka materijala i izrada izvoda 
provodnikom tipa PP00-Y  4x1.5mm2  
po obujmicama priklju čak pumpe u 
topl.pods . Prosečna dužina priključnog 
mesta 10m. U cenu uračunati nabavku 
neophodnog materijala i ugradnju. kom 2,00 

  

30. Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  na 
obujmicama iznad ravni spustenog 
plafona ili PNK nosacima, za fen kojlere 
u spustenom plafonu . Prosecna duzina 
prikljucnog mesta 20m. . kom 10,00 

  

31. Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  na 
obujmicama iznad ravni spustenog 
plafona ili PNK nosacima,I delom u 
parapetnom razvodu I u zidu ispod 
maltera za fen kojlere u parapetu u 
kancelarijama. Prosecna duzina 
prikljucnog mesta 20m.  kom 45,00 

  

32. Isporuka materijala i izrada instalacije 
izvoda za prikljucak fencoill  na plafonu  
provodnikom PP-Y 3x2,5mm2 delom na 
postavljenim PNK  nosačima,delom na 
obujmicama iznad spuštenog plafona. 
Placa se komplet materijal i radna 
snaga po mestu prosečne dužine oko 
14m. Tačan položaj fencoill-a usaglasiti 
sa izvoñačem mašinskih instalacija.  kom 15,00 

  

33. Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP00/Y- 5x2.5mm  na 
obujmicama iznad ravni spustenog 
plafona za ciler na krovu iznad ucionice. 
Prosecna duzina prikljucnog mesta 
15m.  kom 1,00 
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34. Isporuka materijala i izrada izvoda  
provodnikom tipa PP/Y- 3x2.5mm  na 
obujmicama iznad ravni spustenog 
plafona za istrujnu jedinicu u spustenom 
plafonu  ucionice . Prosecna duzina 
prikljucnog mesta 15m.  

 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 

1,00 

  

 
35. 

 
Isporuka materijala i izrada instalacije 
izvoda za prikljucak termostata za 
fencoill   provodnikom P/FJ 7x0,75mm 
delom na obujmicama iznad spuštenog 
plafona, delom u gibljivom crevu u  zidu. 
Plaća se komplet materijal i radna 
snaga po mestu prosečne dužine oko 
10m. Tačan položaj termostata za 
fencoill usaglasiti sa izvoñačem 
mašinskih instalacija. kom 48,00 

  

 
36. 

 
Isporuka materijala i izrada instalacije  
za povezivanje prvog (vodeceg) 
fencoilla i ostalih  fencoilla u 
prostorijama gde su dva i vise 
fencoilla,   provodnikom P/FJ 
2x0,75mm delom na obujmicama iznad 
spuštenog plafona, delom u gibljivom 
crevu u  zidu. Plaća se komplet 
materijal i radna snaga po mestu 
prosečne dužine oko 20m.  kom 12,00 

  

 
СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА: 

 

 

 
 
5.5. ИНСТАЛАЦИЈА СИГУРНОСНОГ-ПАНИЧНОГ-ОСВЕТЉЕЊА 
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

 
1 

 
Isporuka materijala i izrada instalacije 
pani čnog svetla  provodnikom tipa 
PP/Y-3x1,5mm prosecne duzine 25m  
položenim delom po postavljenim PNK 
nosačima i delom po obujmicama iznad 
spuštenog plafona  za kasniju montažu 
svetiljki sigurnosnog osvetljenja. Placa 
se komplet materijal i radna snaga sa 
povezivanjem.    kom 18,00 

  

 
2 

 
Isporuka materijala i izrada instalacije 
pani čnog svetla  provodnikom tipa 
PP/Y-3x1,5mm prosecne duzine 15m  
položenim  po obujmicama u 
podrumskom delu,  za kasniju montažu 
svetiljki sigurnosnog osvetljenja. Placa 
se komplet materijal i radna snaga sa 
povezivanjem.    kom 10,00 
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3 Isporuka i montaza sigurnosnih svetiljki 
na zid tipa PPN 108 "Elektron"-Beograd 
ili ''PRATICA'' BPN P 106 – ''BUCK'' 
Beograd ili slične sa NiCd baterijom 
napajane naponom 220V/50Hz,sa  
fluorescentnom sijalicom i automatskim 
kolom za punjenje baterije.    kom 28,00 

  

 
СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈА СИГУРНОСНОГ-ПАНИЧНОГ-ОСВЕТЉЕЊА: 

 

 

 
 
5.6. СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1 Isporuka i montaza ugradne  fluo 
svetiljke 4x18W sa "V" rasterom (zastita 
IP 20) tipa npr. FAR3-VS-418      
"EMPA" – Aleksinac ili BFU-ARCO-VS 
4x18W ''BUCK'' Beograd ili po izboru 
investitora. Komplet sa fluo cevima od 
18w tipa Lumilux 840 i starterima. 
Svetiljke isporuciti u kompenzovanom 
spoju.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  kom 

 
 
 
 
 
 
 

 
    265,00 

  

2 Isporuka i montaza brodske svetiljke  
tipa BS-1 "EMPA"-Aleksinac, ili BIN 15 
IP65 proizvodja ča  "BUCK"- Beograd  
(ili slicne po izboru investitora), komplet 
sa  sijalicom od 60W u zaštiti IP65. 
Pricvršćivanje svetiljki vršiti gumenim 
amortizerima sa plastičnim  tiplovima i 
šrafovima. 
 kom 22,00 

  

 
3 

 
Isporuka  i montaža u spušteni plafon  
ugradne  fluo svetiljke 2x26W sa 
zastitnim difuzorom  u zaštiti IP44, 
npr.tipa  ''SHELL''  Buck-Beograd ili po 
izboru investitora, Svetiljke se montiraju 
u sanitarnim prostorijama   
 kom 10,00 

  

 
4 

 
Isporuka i montaža nadgradne  fluo 
svetiljke 2x18W za montažu na zidu u 
stepenisnom prostoru, tipa npr ''CUBO'' 
1541 FLC 2x18L proizvodjača ."Buck"-
Beograd ili po izboru investitora, 
komplet sa fluo cevima od 18w.   
 kom 2,00 

  

 
5 

 
Isporuka i montaža svetiljke-reflektora 
za osvetljenje prilaznog dela ispred 
ulaza tipa ''RODIO 2'' 1801 JM-
TS150W, proizvodjača npr. "BUCK"- 
Beograd ili po izboru investitora, sa 
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metalhalogenom sijalicom 150W, 
priborom za pričvršćivanjem . Komplet 
sa svim pratećim priborom za vešanje i 
povezivanjem.                         
    

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 

1,00 
 

СВЕГА СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ: 
 

 

 
 

5.7. ИНСТАЛАЦИЈА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЖАРА 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. Isporuka i montaža analogno 
adresabilne centrale za javljanje požara 
sa 1 linijom za prihvat javljača, ALPHA 
1100A-2L proizvoñač QUADEL ili slične 
sa svim pratećim modulima, sirenom, 
akumulatorskom baterijom 7Ah, i 
puštanjem u ispravan rad. kom 1 

  

2. Isporuka i polaganjehalogen free kabla 
I-Yh(ST)Y 2x2x0,8mm za povezivanje 

javljača sa PP centralom. Kabli se 
polaže u vertikalnim kanalima u zidu 
ispod maltera, kao i iznad spuštenog 

plafona na obujmicama. Sve 
instalacione kablove položiti u gibljiva 
PVC creva ø16mm. Prosečna dužina 
javljačkog mesta oko 10m.   Plaća se 

komplet materijal i rad. 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 

82 

  

3. Isporuka i polaganje halogen free kabla 
I-Yh(ST)Y 2x2x0,8mm za povezivanje 
javljača montiranih iznad spuštenog 
plafona sa PP centralom. Kabli se 
polaže iznad spuštenog plafona na 
obujmicama. Sve instalacione kablove 
položiti u gibljiva PVC creva ø16mm. 
Prosečna dužina javljačkog mesta oko 
10m.   Plaća se komplet materijal i rad.  

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

8 

  

4. Isporuka i polaganje halogen free kabla 
I-Yh(ST)Y 3x2x0,8mm za povezivanje 
više javljača iznad spuštenog plafona 
koji se vezuju na jedan paralelni 
indikator sa PP centralom. Kabli se 
polaže iznad spuštenog plafona na 
obujmicama. Sve instalacione kablove 
položiti u gibljiva PVC creva ø16mm. 
Prosečna dužina javljačkog mesta oko 
8m.   Plaća se komplet materijal i rad.  kom 2 

  

5. Isporuka i polaganje halogen free kabla 
I-Yh(ST)Y 2x2x0,8mm za povezivanje 
javljača ispod tehničkog poda u sistem 
sali INFORMATIKE.  Kabli se polaže u 
vertikalnim kanalima u zidu ispod 
maltera, kao i ispod tehničkog poda 
slobodno položen. Sve instalacione 
kablove položiti u gibljiva PVC creva kom 2 
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ø16mm. Prosečna dužina javljačkog 
mesta oko 10m.   Plaća se komplet 
materijal i rad.  

6. Isporuka i polaganje halogen free kabla 
I-Yh(ST)Y 2x2x0,8mm za povezivanje 
javljača u delu podruma sa PP 
centralom. Kabli se polaže u vertikalnim 
kanalima u zidu ispod maltera, kao i na 
zidovima i plafonima u gibljivim PVC 
crevima ø20mm učvršćenim na 
odstojnim obujmicama. Prosečna 
dužina javljačkog mesta oko 9m.   Plaća 
se komplet materijal i rad.  kom 4 

  

7. Isporuka i polaganje halogen free kabla 
I-Yh(ST)Y 2x0,8mm za povezivanje 
javljača sa paralelnim indikatorom. Kabli 
se polaže u vertikalnim kanalima u zidu 
ispod maltera, kao i iznad spuštenog 
plafona u gibljivim PVC crevima 
ø20mm. Prosečna dužina priključnog 
mesta oko 5m.   Plaća se komplet 
materijal i rad.  kom 15 

  

8. Isporuka i polaganje kabla PP 
2x1.5mm2 za povezivanje CHQ-SIO 
modula sa kontaktorima u razvodnoj 
tabli. Kabli se polaže u vertikalnim 
kanalima u zidu ispod maltera, kao i 
iznad spuštenog plafona u gibljivim 
PVC crevima ø20mm. Prosečna dužina 
priključnog mesta oko 3m.   Plaća se 
komplet materijal i rad.  kom 7 

  

9. Isporuka i montaža optičkog analogno 
adresabilnog detektora požara, ALG-E 
sa podnožjem YBN-R/3, sa 
individualnim podešavanjem praga 
zaprljanosti, komplet sa ostalim 
priborom.    

 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 

81 

  

10. Isporuka i montaža optičkog analogno 
adresabilnog detektora požara, ALG-E 
sa izolatorskim podnožjem YB0-R/SCI, 
sa individualnim podešavanjem praga 
zaprljanosti, komplet sa ostalim 
priborom.    

 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 

4 

  

11. Isporuka i montaža analogno 
adresabilnog termičkog detektora dima 
ATG-E, sa podnožjem YBN-R/3, sa 
individualnim podešavanjem alarmnog 
praga, komplet sa  ostalim priborom.      
 kom 2 

  

12. Isporuka i montaža adresabilnog ručnog 
javljača MCP-E sa doznom za nadzidnu 
montažu, komplet sa odgovarajučim 
priborom.    
 kom 11 

  

13. Isporuka i montaža relejnog modula 
CHQ-SIO, komplet sa odgovarajučim 
priborom.  kom 7 
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14. Isporuka i montaža linijski napajane 
adresabilne sirene CHQ-BS, sa 
podesivom akustičkom snagom,  
komplet sa odgovarajučim priborom.  kom 5 

  

15. Isporuka i montaža centrale za 
upravljanje gašenjem požara tipa SQS-
101,sa svim pratećim modulima i 
puštanjem u ispravan rad. kom 1 

  

16. Isporuka i montaža alarmnih sirena 
QAS-2, elektrodinamička,  komplet sa 
odgovarajučim priborom.   kom 1 

  

17. Isporuka i montaža tastera za ručno 
aktiviranje modula za gašenje. kom 2 

  

18. Isporuka i montaža tastera za ručnu 
blokadu modula za gašenje. kom 2 

  

19. Isporuka i montaža lampe sa natpisom 
"SLEDI GAŠENJE", (GAS-lampe). kom 2 

  

20. Isporuka i montaza diodnih modula za 
pobudu elektromagnetnih ventila za 
aktiviranje gašenja. Diodni moduli se 
montiraju na mestu montaže 
elektromagnetnih ventila (uskladiti 
položaj sa izvoñačima radova  sistema 
za gašenje).        kom 1 

  

21. Isporuka i montaža paralelnih indikatora 
QIP.   kom 17 

  

22. Pregled i ispitivanje instalacije, 
programiranje protivpožarne centrale, 
ispitivanje sistema, puštanje u rad i 
obuka korisnika pauš 1 

  

23. Izdavanje atesta o funkcionalnosti 
sistema od nadležne institucije. pauš 1 

  

 
СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЖАРА: 

 

 

 
 

5.8. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНСКО РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

 
1. 

 
Isporuka materijala i izrada instalacije 
računarsko-telefonskog priključnog 
mesta provodnikom tipa FTP ct5E 
položenim delom na PNK nosače i 
delom u vertikalnom i horizontalnom 
parapetnom razvodu.Provodnik se 
polaže od spratnog ormana 
koncentracije do kombinovane 
računarsko-telefonske tičnice.Prosečna 
dužina priključnog mesta 
40m.NAPOMENA:Polaže se i instalacija 
računarskog i telefonskog priključnog 
mesta, koja se izvodi provodnikom istog 
tipa po istim trasama. 
  kom 222 
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2. Isporuka materijala i izrada instalacije 
računarsko priključnog mesta 
provodnikom tipa FTPcat5e položenim 
delom na PNK nosače .Provodnik se 
polaže od spratnog ormana koncetraie 
do mesta priključka u spustenom 
plafonu za kasnije korisenje. 
creva.Prosečna dužina priključnog 
mesta 20m.  
 kom 2 

  

3. Isporuka materijala i izrada instalacije 
telefonskog priključnog  mesta 
provodnikom tipa FTP  cat5e položenim 
u PVC kanalice.Provodnik se polaže od 
ormana koncetracije uprizemlju do 
mesta prikljucka  sa telefonskom 
priključnicom u sklonistu. Plaća se 
komplet materijal i rad. Prosečna duzina 
priključnog mesta 15m.      kom 1 

  

4. Isporuka materijala i izrada instalacije 
telefonskog priključnog  mesta 
provodnikom tipa FTP položenim delom 
po PNK nosačima, delom u PVC crevu 
fi23 iznad spuštenog plafona i u sendvič 
zidu, odnosno zidu ispod 
maltera.Provodnik se polaže od glavnog 
računarskog ormana (odnosno 
pomočnog računarskog ormana) do 
telefonske priključnice. Plaća se 
komplet materijal i rad. Prosečna duzina 
priključnog mesta 40m.       kom 9 

  

 
5. Isporuka materijala i izrada instalacije 

za povezivanje spratnih ormana 
koncetracije sa glavnim u sisem sali , 
opti čkim kablom tipa J/A-DQ(ZN)BH 
4x50/125 postavljenim na PNK nosače 
slabe struje iznad spustenog plafona 
plafona. Izvode završiti na krajevima sa 
rezervom za povezivanje od 2m. Placa 
se po mertru duznom .U cenu uračunati 
materijal i rad.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 

  

6. Isporuka materijala i izrada instalacije 
za povezivanje spratnih ormana 
koncetracije sa glavnim u sisem sali ,  
kablom tipa IYSTY40x2x0,6  
postavljenim na PNK nosače slabe 
struje iznad spustenog plafona plafona. 
Izvode završiti na krajevima sa 
rezervom za povezivanje od 2m. Placa 
se po mertru duznom m.U cenu 
uračunat materijal i rad.           
 m 432 

  

7. Isporuka materijala i izrada instalacije 
priključnog  mesta za vezu telefonske 
centrale sa glavnim telefonskim m 10 
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ormanom ormanom  provodnikom 
tipa4x IYSTY40x2x0,6.Provodnik se 
polaže sa rezervom na kraju od 
2m.Plaća se komplet materijal i rad po 
metru duznom       
 

8. Nabavka materijala i izrada instalacije 
za povezivanje glavnog telefonskog 
ormana  u računarskom centru objekta 
sa PTT priklju čnim ormanom  na zidu 
objekta (do koga je dovedena potrebna 
tel.instalacija prema uslovima 
Telecoma), provodnikom tipa 
1xIYSTY40x2x0,6, položenim  na PNK 
nosace iznad spuštenog plafona. Na 
krajevima ostaviti rezervne izvode od 
2m za povezivanje.    NAPOMENA: 
Tačnu dužinu proveriti na licu mesta pre 
nabavke kabla, a povezivanje sa 
tel.centralom dužan je da izvrši izvodjač 
radova slabe struje u objektu tj. 
Isporučilac tel.centrale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

  

9. Isporuka i ugradnja telefonskog ormana 
npr ITO III prema uslovima “Telekoma” 
sa odgovarajucim brojem “KRONE” 
regleta i pripadajučom kablovskom 
glavom.Plaća se komplet sa 
povezivanjem na odgovarajuce reglete i 
puštanjem u ispravan rad. 
 kom 1,00 

  

10. Isporuka materijala i izrada instalacije 
priključnog  mesta za vezu modema sa 
glavnim telefonskim ormanom ormanom  
provodnikom tipa FTP cat 5e.Provodnik 
se polaže sa rezervom na kraju od 
2m.Plaća se komplet materijal i rad po 
metru duznom       m 10,00 

  

11. Isporuka i ugradnja telefonske centrale 
u objektu tipa i proizvoñača prema 
zahtevu investitora npr Ericsson MD110 
sa sledecom opremom  - 2 kabineta 
(lim1)-1xPRI(30B+D) -8 analognih 
prenosnika - 160 lokalnihprikljucaka od 
cega 32 digitalna lokalna prikljucka -
sistem neprekidnog napajanja sa 
autonomijom od min2h -bafer sa 
softverom zatarifiranje -razdelnik -
prateca stona telefonska aparatura - 
GSM Gateway -mogucnost povezivanja 
najedinstvenu mrezu.Plaća se komplet 
sa instalacijom i puštanjem u ispravan 
rad. Instalaciju i povezivanje tel.centrale 
dužan je da izvrši izvodjač radova slabe 
struje u objektu tj. Isporučilac 
tel.centrale. 
 kom 1,00 
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12. Isporuka i ugradnja rek ormana 42U/19 
inca stojeci sa 2 ventilatora i 
termostatom, fleksibilne konstrukcije sa 
tockicima i nozicama za nivelaciju, 
bocna i zadnja strana se mogu skinuti 
radi laksegpristupa opremi, prednja 
strana jesu staklena vrata sa bravom 
dimenzije 800x800x2000.Plaća se po 
komadu.Instalaciju i povezivanje 
ormana dužan je da izvrši izvoñač 
radova slabe struje u objektu tj. 
isporučilac računarskog ormana. 
 kom 4,00 

  

13. Isporuka i ugradnja rek ormana 42U/19 
inca stojeci sa 2 ventilatora i 
termostatom, fleksibilne konstrukcije sa 
tockicima i nozicama za nivelaciju, 
bocna i zadnja strana se mogu skinuti 
radi laksegpristupa opremi, prednja 
strana jesu staklena vrata sa bravom 
dimenzije 800x960x2000.Plaća se po 
komadu.Instalaciju i povezivanje 
ormana dužan je da izvrši izvoñač 
radova slabe struje u objektu tj. 
isporučilac računarskog ormana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

  

14. Isporuka I ugradnja  patch panel 1U 24 
portni sa 24 FTPcat5e uticnice I 
posebnim 1U panelom za 
organizovanje kablova 
 kom 13,00 

  

15. Isporuka I ugradnja  patch panel 1U 50 
portni sa 50 ISDN uticnica I posebnim 
1U panelom za organizovanje kablova 
 kom 12,00 

  

16. Isporuka I ugradnja  panela sa 
obujmicama za kablove kom 35,00 

  

17. Isporuka I ugradnja L2 managed switch 
24x100BaseT + 2x1000Base Sx, 
stekabilan sa on site garancijom 
 kom 6,00 

  

18. Isporuka I ugradnja L3 managed switch 
24x1000BaseT + 2x1000Base Sx 
SC>88Gbps,  sa on site garancijom 
 kom 2,00 

  

NAPOMENA:  PRE NARUCIVANJA OPREME KONSULTOVATI SE SA IZVODJACEM SLABE STRUJE 
 

СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНСКО РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ:  
 

 

 
 
5.9. ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. Isporuka, izrada i ugradnja kutije za 
izjednacenje potencijala objekta-GSIP u 
zidu sa bakarnom sabirnicom kom 1 
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30x5x550mm sa otvorima za zavrtnjeve 
M8x20 mm. Kutija je izradjena od dva 
puta dekapiranog lima sa poklopcem 
kao mehanicke zastite sabirnice. 

2. Isporuka, izrada i ugradnja pomocne 
kutije za izjednacenje potencijala 
objekta-SIP u spustenom plafonu kod 
sistem sale i kod dispecerskog centra 
namenjene za povezivanje antistatik 
poda sa bakarnom sabirnicom 
30x5x550mm sa otvorima za zavrtnjeve 
M8x20 mm. Kutija je izradjena od dva 
puta dekapiranog lima sa poklopcem 
kao mehanicke zastite sabirnice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  

3. Isporuka materijala i izrada instalacije 
za izjednacenje potencijala u sistem sali 
i dispecerskom centru, provodnokom 
tipa P/Y 1x6mm u zidu pod malterom  
Potrebno je sve metalne delove koji 
nisu deo elektricne instalacije, 
medjusobno galvanski spojiti. Veze sa 
metalnim delovima uraditi Cu 
obujmicama odnosno kablovskim 
papucicama sa elasticnim 
podmetacima,  Prosecna duzina voda 
10m.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

  

4. Isporuka materijala i izrada veza 
izmedju GSIP I pomocnih SIP  kutije u 
objektu kablom tipa PP00/Y-1x16mm I 
povezivanje drugih metalnih delova kao 
sto su  :                                       
>Vodovodne i livene kanalizaciske cevi          
>Sabirnik centralnog grejanja,ventilacije 
itd.   
>metalni PNK nosa či kablova u 
objektu 
>Svi metalni ormani,PTT,  idr.                  
>Sve ostale metalne mase u objektu              
Veze sa metalnim delovima i 
sabirnicom (SIP) uraditi odgovarajućim 
obujmicama ili papučicama sa 
elastičnim podmetačima komplet 
izvedeno za ispravan rad.         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

  

 
5. 

 
Isporuka materijala i izrada obruča za 
vezu tehničkog poda u disp centru i 
sistem sali za server kablom tipa P/Y-
1x6mm2 na SIP u samoj prostoriji kao i 
veza REK ormana, telefonske centrale, 
audio ormana i SATV ormana na SIP 
istim presekom provodnika kao i 
ugradnja SIP-a. Veze sa metalnim 
delovima i sabirnicom (SIP) uraditi 
odgovarajučim obujmicama ili kom 1 
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papučicama sa elastičnim podmetačima 
komplet izvedeno za ispravan rad. 
Ukupna dužina provodnika je 40m.  
Veza SIP na temeljni  uzemljivač 
objekta uraditi trakom FeZn 25x4mm 
položenom ispod poda.  
 

 
СВЕГА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА: 

 

 

 
 
5.10. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

 
1 

 
Isporuka materijala i izrada temeljnog 
uzemljivaca Fe/Zn trakom 25x4 mm 
tipa P 25 JUS N.B4.901C0000.Traka se 
polaze u temelj pri izradi armature 
temelja, zavarena na svaka 2m za 
armaturu (i metalni stub). m 200,00 

  

2. Isporuka materijala i izrada mernog 
spoja. Merni spoj  izvesti razdvojnikom 
tipa D ''traka-traka''JUS N.B4.932 u 
kutiji za nadzemni merni spoj oblika A 
JUS N.B4.912 na visini 1,5-1,7 m od 
kote trotoara. Kutiju ugraditi u panele I 
bojiti u RAL tonu panela. kom 16,00 

  

3. Isporuka materijala i izrada veza na 
temeljnom uzemljivacu  za spusne 
vodove,oluke,metalnihvrata,sabirnice za 
izjednacenje potencijala, metalne 
stubove i medjusobno spajanje Fe/Zn 
trakom tipa P 25 JUS N.B4.901 C0000 
pomocu ukrsnih komada 90x90 mm 
JUS N.B4.936/II, prosecne duzine 4m. 
Ukrsni komad zaliti olovom u K.U.K. 
90x90mm. Drugi kraj trake pricvrstiti 
gromobranskim priborom ili variti (npr. 
metalna vrata, metalni stub). kom 20,00 

  

4. Isporuka materijala i polaganje trake 
Fe/Zn 20x3mm tipa P 20 JUS N.B4.901 
COOOO u zidu ispod fasade za 
spusne vodove , i za prespajanje 
metalnih delova i odgovarajućih 
stezaljki. Vodovi se polažu ispod 
fasade. m 150,00 

  

5 Ispruka i montaza ukrsnih komada  
JUS N.B4.936 dimenzija 58x58mm  za 
spajanje traka na mestima   grananja-
ukrstanja traka. kom 20,00 

  

6. Isporuka materijala i izrada galvanske  
neprekidne veze  izmedju gornjih 
krovnih limova koje medjusobno treba m2 890,00 
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prespojiti u galvansku  neprekidnu 
celinu. Prespajanje izvršiti sa najmanje 
dva ''pop''zakivka 5 mm uz predhodno 
čišćenje plastificiranih površina limova i 
uz postavljanje olovnog podmetača radi 
boljeg naleganja pri zakivanju (ako je 
moguće limovi se mogu spajati 
lemljenjem). Limove u slemenu i na 
svim mestima spajanja premostiti 
trakom P  20.Takoñe premoščenje 
izvršiti i izmeñu limova i opšivaka atike 
takoñe trakom P20. Placa se po m2. 

7. Ispitivanje  gromobranske instalacije, 
merenje prelaznog otpora i izdavanje 
atesta od ovlašćenog preduzeća.   pauš. 1,00 

  

 
СВЕГА ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА: 

 

 

 
 
5.11. ОСТАЛИ РАДОВИ 
red. 
br. Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

 
 

1. 

Završno čišćenje prostorija u objektu 
posle izvedenih radova, i izvoženje šuta 
i smeća van objekta, za na to 
predviñeno mesto do udaljenosti od 
5km. 

pauš. 1,00 

  

2. Ispitivanje kompletne instalacije jake I 
slabe struje, vrsenje porebnih merenja I 
izdavanje strucnog nalaza 

pauš. 1,00 
  

 
СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ: 

  

 

 
 
 

  Рекапитулација 
         Електричне инсталације: 
 

 
1. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:  _______________________ динара 
 
2. PNK НОСАЧИ И ПАРАПЕТНИ РАЗВОД: _______________________ динара 
 
3. НАПОЈНИ ВОДОВИ:    _______________________ динара 
 
4. ИНСТАЛAЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И  
ПРИКЉУЧНИЦА:     _______________________ динара 
 
5. ИНСТАЛАЦИЈА СИГУРНОСНОГ И  
ПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА:   _______________________ динара 
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6. СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ:   _______________________ динара 
 
7. ИНСТАЛАЦИЈА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  
ПОЖАРА:      _______________________ динара 
 
8. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНСКО- 
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ:    _______________________ динара 
 
9. ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:   _______________________ динара 
 
10. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:  _______________________ динара 
 
11. ОСТАЛИ РАДОВИ:    _______________________ динара 

 
УКУПНО  
Електричне инсталације:   _______________________ динара 
 
 
 
6. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

 6.1. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ 
1. Grejna tela, čelični panelni radijatori 

tipa JUGOTERM ili sl. 
sa nosačima za oslanjanje i 
učvršćivanje i ventilom za 
odvazdušenje, karakteristika: 
tip: 22-600/1000 kom 11 

 
 

 

2. Armatura grejnih tela:  
- radijatorski ventil            DN15 
- radijatorska prigušnica DN15 

kom 
kom 

11 
11 

  

 
СВЕГА РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ: 

 

 

             
 
6.2.  ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕНТИЛАТОРА КОНВЕКТОРА 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. Ventilator konvektor, predvidjen za 
parapetnu ugradnjusa maskom, 
nogicama, usisnom rešetkom, kadicom 
zakondenzat itrobrzinskim ventilatorom.  
 
Uredjaj je opremljen i ugradnim 
upravljačkim setom koji se sastoji od 
preklopnika leto-zima, termostatom 
ipreklopnikom za izbor brzina 
proivodnjeMcQuay ili sličan sledećih 
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tipova: 
 
twh=7/12                                         
twg=60/50                                                              
 
 
1,1            MFU-C020 
                -rashladni kapacitet 1.63 kW 
                -grejni kapacitet 3.03 kW 
                -snaga motora, max 40W 
 
 
 
1,2            MFU-C025 
               -rashladni kapacitet 2.88kW 
               -grejni kapacitet 3.62kW 
               -snaga motora, max 50W 
 
 
 
1,3           MFU-C035 
              -rashladni kapacitet 3.8/3.2kW 
              -grejni kapacitet 5.48kW 
              -snaga motora, max 65W 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

kom 
 
 
 
 
 
 

kom 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 

12 
2. Ventilator konvektor, predvidjen za 

parapetnu ugradnjusa maskom, 
nogicama, usisnom rešetkom, kadicom 
zakondenzat itrobrzinskim ventilatorom. 
Twh=7/12, twg=60/50 
 
Uredjaj je opremljen ugradnim 
upravljačkim setom AC2800 sa 
komunikacionom NIM karticom. 
Predvidjeni su za mrežno upravljanje 
preko SLM 3 zidnog kontrolera 
2,1      MFU-C025 
          -rashladni kapacitet 2.88/2.13kW 
          -grejni kapacitet 3.62kW 
          -snaga motora, max 50W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

  

3. Kasetna istrujna jedinica za rad sa 
vodom 7/12, 0dnosno 60/50 sa 
mogučnošću istrujavanja na četri 
srane, swing funkcijom, turbo fan 
modom, sa trostepenim aktivnim filtrom 
i ugradjenom kondenznom pumpicom. 
Twh-7/12, twg=60/50 
Uredjaji su predvidjeni za mrežno 
upravljanje tako da svaka istrujna 
jedinica treba da bude opremljena  
komunikacionom NIM 
karticomProizvodnja McQuay ili slično: 
Tip       MCK 010 CW 
           -rashladni kapacitet 2.6 kW 
           -grejni kapacitet 4.55 kW 
           -snaga motora, max 68W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

  

4. Zidni upravljački set za mrežno 
upravljanje konvektorima sa kom 5 
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programskim radom koji omogućavaju 
kontrolu rada više jedinica a imaju 
sledeće funkcije: 
  - prekidač ON/OFF  
 - trobrzinski prekidač ventilatora 
 - leto/zima prekidač  
 - mogućnost izbora temperature 

5. Armatura ventilator konvektora i 
kasetnih jedinica: 
- loptasti ventil             DN20 kom 118 

  

 
СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕНТИЛАТОРА КОНВЕКТОРА: 

 

 

            
 
6.3. ИНСТАЛАЦИЈА ПРОВЕТРАВАЊА 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

 
1. 

 
Istrujna jedinica za rad sa vodom 
temperature 7/12oC odnosno 45/40oC 
tip MCC15CW, McQuay ili sl., komplet 
sa fleksibilnim vezama  karakteristika: 
-rashladni kapacitet 8.27 kW 
-grejni kapacitet 9.82kW 
-protok vazduha 730 m3/h 
-snaga motora, max 102W kom 1 

  
 

2. Rashladni agregat u verziji toplotne 
pumpe, sa vazduhom hladjenim 
kondenzatorom.Agregat je opremljen 
diferencijalnim presostatom na vodenoj 
strani i manometrima 
Uz agregat se isporučuje i hidro modul 
koji se sastoji od cirkulacione 
pumpe,ekspanzione posude 
automatskog sigurnosnog i odzračnog 
ventila i ostale prateče 
opreme.Proizvodnje McQuay ili sl. 
Sve radne i zaštitne opcije uredjaja 
kontroliše i vodi mikroprocesorski 
uredjaj sa LCD displejom i daljinskom 
komandom. 
tip:       "Mc Smart M5AC 030 CR  
 -kapacitet hlañenja 7.85kW; 
7/12oC C117:E117 
 -kapacitet grejanja 9.52kW; 
40/45oC(12oC) 
 -apsorbovana snaga 3.63kW  
 -masa 125 kg  
 -gabariti 1010x460x790 mm  
 -elektronapajanje 
400V/3Ph/50Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

3. Armatura istrujne jedinica i čilera: 
- loptasti ventil         DN25 kom 4 

  

4. Hvatač nečistoće sa cevnim spojem i 
prelaznim komadom      DN25 kom 1 
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5. Gumeni kompenzator sa holenderima 
za povezivanje agregata sa cevovodom      
DN25 kom 2 

  

6. Vazdušna zavesa sa  proizvod Olefini 
ili sl. sledećih karakteristika 
Tip:   K-18 
         2330m3/h,  L=2000mm kom 1 

  

7. Aksijalni ventilator za ugradnju u kanal 
tip TD1000/250 proizvod "S&P" 
komplet sa elastični vezama sledećih 
karakteristika-poz.4: 
                  -750m3/h, 150Pa, 140W kom 1 

  

8. Zidni ventilator HV-230A proizvod 
"S&P" za odsisavanje iz pušaonice 
sledećih karakteristika: 
                   -200m3/h, 50Pa, 36W kom 2 

  

9. Kvadratni anemostat za distribuciju 
vazduha sa kutijom i regulatorom 
protoka vazduha"Aerogrammi" 
Nitechnoklima ili sl, karakteristika: 
                    O4DS-350x350 kom 6 

  

10. Rešetka za prestrujavanje vazduha sa 
horizontalnim nepokretnim lamelama  
za ugradnju u vrata prostorije 
"Aerogrammi" Nitechnoklima"  550x300 

 
 

 
kom 

 
 

 
2 

  

11. Aero ventil za odsisavanje vazduha iz  
prostorija za pušenje proizvod "S&P" 
karakteristika: 
                     BOC-200 kom 2 

  

12. Spoljna zaštitna protivkišna rešetka 
zanatske izrade za ugradnju na zid 
dimenzija   450x250 kom 1 

  

13. Samopadajuća rešetka tip B 
"Aerogrammi" Nitechnoklima" 
                 Tip B 450 x 250 kom 1 

  

14. Kanali za razvod vazduha od 
pocinkovanog lima debljine 0.75 mm i 
0.55 mm, dimenzija prema grafičkoj 
dokumentaciji, sa prirubnicama od 
ugaonih profila 
                   ukupna masa kg 90 

  

15. Za spojni i zaptivni materijal, prelazne 
komade,  oslonce,  probijanje otvora u 
plafonu za prolaz kanala ostali sitan 
materijal potreban za polaganje 
kanalskog razvoda uzima se 20% od 
prethodne pozicije  0.25 

  

16. Izolovani savitljivi kanal za povezivanje 
anemostata sa kanalom i ventilatora  
"Nitechnoklima", dimenzija: 
             f152 m 1.5 

  

17. Savitljivi kanal za povezivanje 
anemostata sa kanalom i ventilatora  
"Nitechnoklima", dimenzija: 
                       f152 m 1.5 

  

18. Izolacija kanala za spoljnji vazduh i 
kanala za ubacivanje vazduha 

 
 

 
 

  



 119 од 154 
 

propilenskim pločama sa spoljnom 
parnom branom, debljine 20mm, 
komplet sa lepkom i samolepivim 
trakama 
               -površina za izolaciju 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

10 
19. Pripremno završni radovi sa 

uregulisavanjem instalacije i merenjem 
protoka vazduha na distributivnim 
organima i puštanje klima ureñaja od 
strane ovlašćenog servisera i 
primopredaja izvedenih radova 
    -3% od prethodnih pozicija  0.03 

  

 
СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈА ПРОВЕТРАВАЊА: 

 

 

          
   
6.4. ЦЕВНА МРЕЖА, ГРУБА И ФИНА АРМАТУРА 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

 
1. 

 
Cevna mreža od čeličnih cevi za 
povezivanje opreme podstanice, 
rashladnog agregata i instalacije 
grejanja objekta sledećih dimenzija: 
                   f21.3x2 
                   f26.9x2.3 
                   f33.7x2.6 
                   f42.4x2.6 
                   f48.3x2.6 
                   f60.3x2.9 
                   f76.1.x2.9 
                   f88.9.x3.2 
                   f108.x3.6 

 
 
 
 
 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
 
 
 
 

20 
250 
60 

110 
40 

105 
65 
15 
35 

  

 
2. 

 
Cevna mreža od PE-creva za 
povezivanje kondeznih vodova 
ventilator konvektora do izlaskau kišnu 
kanalizaciju dimenzija:  
           f20x1.5 m 240 

  

 
3. 

 
Za spojni i zaptivni materijal, cevne 
lukove ,prelazne komade, cevne 
spojke, oslonce sa probijanjem otvora u 
zidu i meñuspratnoj konstrukciji za 
prolaz cevne mreže i ostali sitan 
materijal potreban za polaganje uzima 
se 50% od prethodne 2 pozicije  0.5 

  

4. Vazdušne posude za ugradnju na 
najvišim tačkama instalacije za 
sakupljanje i ispuštanje vazduha od 
čeličnih cevi sa ravnim dancima sa 
ispusnom cevi i slavinama DN15 
dimenzija: 
  f133x4.5/200mm 
 f88.9x3.2/150mm  

4 
12 
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5. Gumeni kompenzator sa prirubnicama 
za poveziva nje agregata sa 
cevovodom 
   DN100   kom  10 

  

6. Armatura za povezivanje cevovoda sa 
opremom NP6 karaktristika: 
 
-sa prirubnicama i kontraprirubnicama 
6.1   Ravni prolazni ventil    
                                                 DN100 
                            DN80 
 
6,2   Nepovratni ventil         
                                                  DN100 
 
6,3   Hvatač nečistoće          
                                                 DN100 
    -sa cevnom spojnicom i prelaznim 
komadom 
 
6.4   Kuglasti ventil sa ručicom 
                                                   DN80 
                   DN65 
                             DN50 
                   DN25 
6,5   Regulacioni ventil sa kosim 
sedištem 
                   DN80 
                   DN65 
                   DN50 
                   DN25 
6,6    Hvatač nečistoće  
                   DN25 
6,7    Ventil sigurnosti sa oprugom 
dimenzija: 
                   DN25 
                   DN20 
6,8    Ispusne slavine  
                   DN20 
                   DN15 

 
 
 
 
 

kom 
kom 

 
 

kom 
 
 

kom 
 
 
 
 

kom 
kom 
kom 
kom 

 
 

kom 
kom 
kom 
kom 

 
kom 

 
 

kom 
kom 

 
kom 
kom 

 
 
 
 
 

17 
4 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
1 
4 
2 
 
 

1 
1 
2 
1 
 

1 
 
 

1 
1 
 

6 
24 

  

7. Fina armatura za merenje temperature 
i pritiska u instalaciji: 
  Termometar 0-100 oC 
 Momanometar 0-5 bar 

kom 
kom 

6 
2 

  

 
СВЕГА ЦЕВНА МРЕЖА, ГРУБА И ФИНА АРМАТУРА: 

 

 

          
6.5. ОПРЕМА ТЕРМИЧКЕ ПОДСТАНИЦЕ 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. Reverzibilni rashladni agregat sa hidro 
blokom bez buffer tanka sa pumpom, 
ureñajem za kontrolu protoka, 
manometrom i ventilima za povezivanje 
sa uredjajem za daljinsko upravljanje 
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proizvod "CIAT" ili sl. karakteristika: 
tip:"AQUACIAT 600V" serie ILD R410C 
     -kapacitet hlañenja 155.3kW; 
7/12oC (35oC) 
     -kapacitet grejanja 160.8kW; 
40/45oC(12oC) 
     -apsorbovana snaga 52.5kW 
     -masa 1731 kg 
     -gabariti 2740x2129/2117 mm 
Agregat se postavlja izvan objekta na 
betonsko postolje koje 
je predmet posebnog projekta. 

 
 
 
 
 
 

komplet 

 
 
 
 
 
 

1 

2. Električni toplovodni kotao komplet sa 
električnim ormanom sa osiguračima i 
trostepenim termostatom model "ETK-
KO" proizvod Termomont Šimanovci ili 
sl.  
tip:   "ETK-KO-110" N=72kW  
         -grejne grupe 12x9kW  
         -napojni vod 5x75mm2  
         -gabariti 740x550/G3492900 mm komplet 2 

  

3. Razdelnik tople  i hladne vode od 
čelične cevi sa ravnim dancima i 
položajem priključaka prema grafičkoj 
dokumentaciji dimenzija: 
  - f159x4.5 mm, L=1450 mm 
 - Nosači za oslanjanje I 
uvršćenje od ugaonih profila kg 25. komplet 1 

  

4. Sabirnik tople  i hladne vode od čelične 
cevi sa ravnim dancima i položajem 
priključaka prema grafičkoj 
dokumentaciji dimenzija: 
  - f159x4.5 mm, L=1450 mm 
 - Nosači za oslanjanje i 
uvršćenje od ugaonih profila kg 25. komplet 1 

  

5. Zatvorena, membranska ekspanziona 
posuda tip "Erc-100" proizvod "Elbi" 
italija ili sl. karakteristika: 
            -V=100l, Vk=53l, pp=1,5bar kom 1 

  

6. Cirkulaciona pumpa sa 
kontraprirubnicama proizvod WILO 
karakteristika: 
6.1     U krugu ventilator konvektora 
          Wilo TOP-S 80/10, 29.7m3/h, 
60kPa 
          N=1.68kW/3-400V, n=2800o/min 
   
6.2 Ukrugu čiler-raz. - sabir 
 Wilo TOP-S 80/10,26.8 m3/h, 
62.9kPa 
 N=350W/3-230V, n=2800o/min 
   
6.3 U krugu radijatora 
 Wilo Star RS 25/4, 1.32m3/h, 
14.9kPa 
 N=100W/1-230V, n=2800o/min 
 (jedna rezervna u magacinu) 

 
 
 
 
 
 

kom 
 
 
 
 

kom 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
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7. Angažovanje stručnih lica isporučioca 
opreme za puštanje u rad rashladnog 
agregata i automatike komplet 1 

  

 
СВЕГА ОПРЕМА ТЕРМИЧКЕ ПОДСТАНИЦЕ: 

 

 

         
 
6.6. ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА, ФАРБАЊЕ И ТЕРМИЧКА ИЗОЛАЦИЈА 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. ČIšćenje i površinska zaštita 
antikorozivnim premazom u dva sloja 
cevne mreže od čeličnih cevi, 
razdelnika i sabirnika vode i metalnih 
delova koji se izoluju 
  Površina za zaštitu m2 295 

  

2. Termička izolacija mineralnom vunom 
debljine 40 mm u omotaču od Al.lima: 
 - cevna mreža kotlarnica 
grejanje, cevna mreža podstanica 
grejanje 
 Površina za izolaciju m2 30 

  

3. Termička izolacija za cevi crevima sa 
samo leljivim prorezom i samolepivim 
trakama za spajanje nastavaka sa 
nosačima cevi dimenzija: 
  28/13 PE 
 35/13 PE 
 42/13 PE 
 48/13 PE 
 60/13 PE 
 76/13 PE 
 89/13 PE 
 108/13 PE 

 
 
 
 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
 
 
 

220 
60 

110 
40 

105 
65 
15 
45 

  

4. Termička izolacija, AF/ARMAFLEX 
tablama debljine 19 mm i trakama 
debljine 6 mm, sa lepkom i samo 
lepivim trakama za učvršćenje, a za 
izolaciju razdel-nika i sabirnika vode sa 
armaturom  
  Površina za izolaciju 

 
 
 
 
  
 

m2 

 
 
 
 
 
 

2.5 

  

 
СВЕГА ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА, ФАРБАЊЕ И ТЕРМИЧКА 

ИЗОЛАЦИЈА: 

 

            
 
6.7. ТОПЛОВОД 
 
МАШИНСКИ РАДОВИ 
 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

 
1. 

 
Predizolovane bezšavne cevi sa 
dvožičnim sistemom za dojavu curenja m 42 
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za temperature medija do 130oC sl. 
Dimenzija:  
  f 108/200 

 
 
 
 

 
2. 

Predizolovani cevni lukovi R=3.5D sa 
dvožičnim sistemom za dojavu curenja 
za temperature medija do 130oC sl. 
Dimenzija: 
             f 108/200 

 
kom 

 
10 

  

 
3. 

 
Spojnica-čaura trakom, 
gumicama,čepom, masom za 
zaptivanje i bakarnim spojnicama za 
spajanje delova . 
           f 108/200 kom 20 

  

 
4. 

 
Za spojni i zaptivni materijal, završne 
kape za predizolovane cevi, jastuke za 
kompenzaciju, materijal za zavarivanje, 
gas, kiseonik, računa se 255 od 
predhodnih pozicija.  0.25 

  

 
СВЕГА ТОПЛОВОД: 

 

 

 
 
6.8. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. Obeležavanje trase i geodetska 
snimanja m 21 

  

2. Mašinski iskop kanala uz primenu 
ručnog iskopa na mestima ukrštanja sa 
podzemnim instalacijama. m3 10 

  

3. Odvoz gradjevinskog šuta i viška 
iskopanog materijala m3 5 

  

4. Nabavka sitnog peska i ugradnja istog 
sa strane, ispod i iznad cevi sa 
nabijanjem. m3 3 

  

5. Zatrpavanje šljunkom i zemljom m3 7   
 

СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: 
 

 

           
 
6.9. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
red. 
br.  Opis radova Мera Koli čina Jedini čna 

cena Ukupno 

1. - Upoznavanje sa dokumentacijom i 
situacijom na objektu, uskladištenje 
opreme i materijala 
 
- Ispitivanje instalacije na pritisak, 
punjenje i pražnjenje vode radi ispiranja 
instalacije 
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- Puštanje instalacije u pogon sa 
uregulisavanjem automatike, probni rad 
u trajanju nekoliko dana pri 
odgovarajućim spoljnim uslovima 
 
- Izrada konačnog obračuna i 
primopredaja izvedenih radova, 
               paušalno 

 
 
 
 
 
 
 

0.03 
 

СВЕГА ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ: 
 

 

 
 

 
Рекапитулација 

Машинских инсталација: 
 
 

1. Радијаторско грејање:   _______________________ динара 
 
2. Инсталација вентилатор конвектора:  _______________________ динара 
 
3. Инсталација проветравања:  _______________________ динара 
 
4. Цевна мрежа, груба и фина арматура: _______________________ динара 
 
5. Опрема термичке подстанице:  _______________________ динара 
 
6. Површинска заштита, фарбање и 
термичка изолација    _______________________ динара 
 
7. Топловод     _______________________ динара 
 
8. Грађевински радови    _______________________ динара 
 
9. Припремно завршни радови  _______________________ динара 
 
УКУПНО 
Машинске инсталације:    _______________________ динара 
 
 
 
 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 
1. Грађевинско-занатски радови: ____________________ динара 
 
2. Инсталације водовода и  
Канализације:        ____________________ динара 
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3. Систем за аутоматско гашење 
НАФ-ом у сали рачунског центра:   ____________________ динара 
 
4. Уређење ентеријера:   ____________________ динара 
 
5. Електричне инсталације:  ____________________ динара 
 
6. Машинске инсталације :  ____________________ динара 
 
   
  УКУПНО без ПДВ-a: __________________ динара 
        
  ПДВ - 20%:  __________________ динара  
             
  УКУПНА ПОНУЂЕНА 
  ЦЕНА са ПДВ-ом: __________________ динара 

 
  
      (Укупно понуђена цена и словима:_______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________).  
 
            
 Плаћање, за извршене радове који чине предмет ове јавне набавке, под 
условима из прихваћене понуде понуђача. 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 

 
Образац бр.6. 

 
ЈН бр.13/13 

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
радова: - завршни грађевинско-занатски радови са уређењем ентеријера нове 
управне зграде у Врању - ЈН бр.13/13,  достављамо Вам 
  
 

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач  преузима са конкурсном 
документациjом. 

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 
3. Oразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима 
и цена се исказује у динарима и бројчано. 

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и 
модела:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 
уколико наручилац од понуђача не захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не 
изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у 
случају када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а 
обезбеђења (нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева 
доставу средства обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:''  у 
колони 2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач 
имао приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих 
трошкова није било - не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано 
исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео 
остале трошкове, уколико осталих трошкова није било -  не изјашњавати се на овим 
позицијама. 

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без 
ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са 
ПДВ-ом“ . 
 
 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 узорака 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. 
 
 Напомена: 
 Уколико понуђач приликом припреме понуде није имао трошкове који су 
напред наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац. 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.7. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
Н И Ш 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

O ПРИХВАТАЊУ  УСЛОВНЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  МЕНИЦЕ 
ПОДНЕТЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
 Уколико наша понуда буде изабрана за најповољнију у поступку јавне набавке 
радова: - завршни грађевинско-занатски радови са уређењем ентеријера нове 
управне зграде у Врању - у отвореном поступку - ЈН бр. 13/13, oвим неопозиво 
изјављујемо да прихватамо да наручилац - ЕД "ЈУГОИСТОК" д.о.о. у Нишу, може 
наплатити новчани износ у висини од 5.000.000,00 динара, реализацијом наше 
сопствене менице, поднете као средство обезбеђења за озбиљност наше понуде, у 
случајевима: 
 - уколико понуђач повуче своју понуду или је промени или одустане од своје 
понуде након истека рока за подношење понуда до дана истека опције понуде или 
 
 - уколико, одлуком наручиоца, понуда одређеног понуђача буде изабрана за 
најповољнију, а исти понуђач одустане од закључења уговора за предметну јавну 
набавку након  пријема поменуте одлуке наручиоца или 
 
 - уколико се најповољнији понуђач, након коначности одлуке наручиоца о 
избору најповољније понуде, не одазове позиву наручиоца да у одређеном року 
међусобно закључе одговарајући уговор и 
 
 - уколико се изабрани понуђач, након закључења уговора, не уведе у посао, по 
позиву наручиоца у уговореном року  
 
                                                                                                             За понуђача,  
                                                                   
                                                             (м.п.)                       _________________________ 

         (потпис) 
                                                                                                   

_________________________ 
              (читко навести име и презиме) 

           
_________________________                                                                   

            (навести функцију) 
У ___________________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Oбразац бр.8. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке радова: - завршни грађевинско-занатски 
радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању - ЈН бр.13/13, 
најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу 1 (једну) бланко 
сопствену меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
добро извршење посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење 
за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 

                                                             
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.9. 

 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке радова: - завршни грађевинско-занатски 
радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању - ЈН бр.13/13, 
најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу 1 (једну) бланко 
сопствену меницу, без протеста, ради отклањања грешака у гарантном року, као и да 
ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење 
исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
                                                                                                             За понуђача,  
                                                                  (м.п.) 

                                                                                                   
_________________________ 

         (потпис) 
                                                                                          

_________________________ 
            (читко навести име и презиме) 

            
_________________________                                                                   

           (навести функцију) 
 

У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.10. 

 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке радова: - завршни грађевинско-занатски 
радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању - ЈН бр.13/13,  
најкасније приликом закључења уговора, а уколико смо на списку негативних 
референци који води Управа за јавне набавке, за предмет који није истоврстан 
предмету ове јавне набавке, у складу са чл. 83. Закона о јавним набавкама, 
доставити наручиоцу бланко сопствену меницу, без протеста, као средство 
финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених 
обавеза, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
 

                                                                                                             
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.11. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 

Н И Ш 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 
 

 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним техничким капацитетом 
за извршење јавне набавке радова: - завршни грађевинско-занатски радови са 
уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању - ЈН бр.13/13 – у отвореном  
поступку. 
 
 Овим неопозиво изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач 
располаже следећом техничком опремом, а која је неопходна за извршење 
предметне јавне набавке, и то: 
 
 
Ред.бр. 
 

Опис битне понуђачеве 
техничке опремљености 

 
Површина 

   у m2 
 

 
Назив произвођача 

 
1. 

 
Цевасте металне скеле  
 

  

 
2. 

 
 
 

  

 
3. 

 
 
 

  

Ред.бр. 
Опис битне понуђачеве 
техничке опремљености 

 
комада Марка и тип 

 
1. 

Транспортни камион носивости 
најмање  4 тоне 
 

 
 
 

 
2. 
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3. 

 
 
 

  

 
 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
 

                                                                                                        
 

 
                                                                                                            За понуђача,  
                                                                   

(м.п.)                  _________________________ 
                                                                                                                  (потпис) 

                                                                                                     
_________________________ 

          (читко навести име и презиме) 
 

 _________________________ 
             (навести функцију) 

У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.12. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
за извршење јавне набавке радова - завршни грађевинско-занатски радови са 
уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању - ЈН бр.13/13 – у отвореном  
поступку. 
 
  I. Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање - 2 (два) 
дипломирана инжењера електро струке, са важећим лиценцама, бр. лиценце 450 
и 453, запослена на неодређено или одређено време, и то: 

 
1. ___________________________________, 
                (име и презиме) 

 
2. ___________________________________. 
                 (име и презиме) 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
  
 
  II. Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има  - 2 (два) 
дипломирана инжењера грађевинске струке, са важећим лиценцама, бр. лиценце 
410 и 411, запослена на неодређено или одређено време, и то: 

 
1. ___________________________________, 
             (име и презиме) 

 
2. ___________________________________. 
             (име и презиме) 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
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  III. Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има  - 2 (два) 
дипломирана инжењера машинске струке, са важећом лиценцом, бр. лиценце 
430, запослена на неодређено или одређено време, и то: 

 
1. ___________________________________, 
              (име и презиме) 
 
2. ___________________________________. 
           (име и презиме) 

 
за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
 
 IV. Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање - 70 
(седамдесет) радника, запослених на неодређено или одређено време, са најмање 
III степеном стручне спреме, и то:  
     

1. ___________________________________, 
             (име и презиме) 

 
2. ___________________________________, 
 
3. ___________________________________, 
 
4. ___________________________________, 
 
5. ___________________________________, 
 
6. ___________________________________, 
 
7. ___________________________________, 
 
8. ___________________________________, 
 
9. ___________________________________, 
 
10. ___________________________________, 
 
11. ___________________________________, 
 
12. ___________________________________, 
 
13. ___________________________________, 
 
14. ___________________________________, 
 
15. ___________________________________, 
 
16. ___________________________________, 
 
17. ___________________________________, 
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18. ___________________________________, 
 
19. ___________________________________, 
 
20. ___________________________________, 
 
21. ___________________________________, 
 
22. ___________________________________, 
 
23. ___________________________________, 
 
24. ___________________________________, 
 
25. ___________________________________, 
 
26. ___________________________________, 
 
27. ___________________________________, 
 
28. ___________________________________, 
 
29. ___________________________________, 
 
30. ___________________________________, 
 
31. ___________________________________, 
 
32. ___________________________________, 
 
33. ___________________________________, 
 
34. ___________________________________, 
 
35. ___________________________________, 
 
36. ___________________________________, 
 
37. ___________________________________, 
 
38. ___________________________________, 
 
39. ___________________________________, 
 
40. ___________________________________, 
 
41. ___________________________________, 
 
42. ___________________________________, 
 
43. ___________________________________, 
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44. ___________________________________, 
 
45. ___________________________________, 
 
46. ___________________________________, 
 
47. ___________________________________, 
 
48. ___________________________________, 
 
49. ___________________________________, 
 
50. ___________________________________, 
 
51. ___________________________________, 
 
52. ___________________________________, 
 
53. ___________________________________, 
 
54. ___________________________________, 
 
55. ___________________________________, 
 
56. ___________________________________, 
 
57. ___________________________________, 
 
58. ___________________________________, 
 
59. ___________________________________, 
 
60. ___________________________________, 
 
61. ___________________________________, 
 
62. ___________________________________, 
 
63. ___________________________________, 
 
64. ___________________________________, 
 
65. ___________________________________, 
 
66. ___________________________________, 
 
67. ___________________________________, 
 
68. ___________________________________, 
 
69. ___________________________________, 
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70. ___________________________________. 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
 
V. Уједно изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има у радном 

односу (на неодређено и одређено време), укупно ___________ запослених, и то: 
 

- укупно _________ запослених на неодређено време и 
 
- укупно _________ запослених на одређено време. 
 
 
 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
 
 

 
                                                                                                             За понуђача,                                                                 
 

(м.п.)                     _________________________ 
                                                                                                                  (потпис)                                                                             

             
_________________________ 

           (читко навести име и презиме) 
   

_________________________ 
             (навести функцију) 

 
 
 
 
 
 
 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.13. 
 

СПОРАЗУМ  
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ЈН бр.13/13) 
 

  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова - завршни грађевинско-
занатски радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању - ЈН бр.13/13. 
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

ПИБ број:     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 

Број текућег рачуна:     _________________________________             
 

Код банке:     _______________________________   
 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
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 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да 
неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.  
 Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова 
групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
           Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, 
споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача 
(конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача (конзорцијума), потписивати и 
оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се односе на понуђача.                                                          
  
                            

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                         
       _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 13.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  



 143 од 154 
 

Образац бр.14. 
Модел уговора 

У  Г  О  В  О  Р 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

(ЈН бр.13/13) 
 

 Закључен  у Нишу, између: 
 

 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са 
ПИБ-ом 104196932, са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК 
банке'', које заступа директор др Игор Новаковић, као наручилац радова, с једне 
стране и   

 
 
2.  _______________________________________ из ______________________ 
 

 ул.______________________________бр.______, са ПИБ-ом ___________________,  
 
са матичним бројем _____________________, са т.р. број _______________________ 
 
код ___________________________________________ (банке), које заступа директор  
 
__________________________________, као извођач радова, с друге стране.  
  
 
 Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је извођач радова изабран од стране 
наручиоцa радова за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова -  ЈН 
бр.13/13. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 Предмет овог уговора је извођење радова: - завршни грађевинско-занатски 
радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању (45400000 - 
Завршни грађевински радови, IA 05 - Завршни радови, IA 09 - Унутрашњост - 
назив и ознака из општег речника набавке), у свему према Конкурсној 
документацији за предметну јавну набавку и прихваћеној понуди извођача радова, 
под дел. бр. извођача радова _____________ од __________.2013. године, а која 
документа се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део.             
    

 
 

(м.п.)              _____________________________ 
                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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Чл.3. 
 

 Наручилац радова наручује радове који чине предмет овог уговора и уједно 
уступа извођачу радова да изврши радове из претходног члана овог уговора, а 
извођач радова прихвата и уједно се обавезује да истe радове изврши за рачун 
наручиоца, у свему према условима из конкурсне документације за предметну јавну 
набавку и своје понуде. 
 Наручилац радова наручује, а извођач радова прихвата и уједно се обавезује 
да изврши радове које су предмет овог уговора, односно све врсте послова који чине 
предмет овог уговора, на начин и под условима из овог уговора, а према правилима 
и стандардима за сваку врсту наведених послова, односно према правилима и 
стандардима односне специјалности.  
 Обим, врста и квалитет радова које ће извођач радова извршити, одређени су 
у Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни део 
Kонкурсне документације за предметну јавну набавку.  
 
 

Чл.4. 

 Извођач радова се обавезује да радове који чинe предмет овог уговора изведе 
својом радном снагом и својим средствима рада. 
 Нестављање приговора на квалитет извршених радова у току извршења 
радова, не одузима право наручиоцу да стави такве приговоре приликом примо-
предаје извршених предметних радова. 
 

 

УГОВОРЕНА ЦЕНА (НАКНАДА) 
Чл.5. 

 
 Уговорне стране су сагласне да уговорена цена (накнада) за извршене радове, 
односно све пословe који чине предмет овог уговора, износи: 
 
          -  ____________  динара, без обрачунатог ПДВ-а, односно, 
 
          -  ____________  динара, са обрачунатим ПДВ-ом, 
 
(и словима:______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________),  са обрачунатим ПДВ-ом, 
у свему према прихваћеној понуди извођача радова, а према појединачним ценама 
из oбрасца Стуктуре понуђене цене, којa је саставни део конкурсне документације за 
ЈН бр. 13/13.  

Уговорена цена (накнада) је са укалкулисаним свим зависним трошковима 
(превоз запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, ноћни рад, евентуални 
прековремени рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са 
Законом о раду). 

Уговорена цена (накнада) је фиксна и не може се мењати 
 
 

(м.п.)              _____________________________ 
                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Чл.6. 

 
 Наручилац радова се обавезује да плаћање врши на начин и у року из 
прихваћене понуде извођача радова, а на основу оверених привремених и окончане 
ситуације и пријема фактуре – без примедби.         
 Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун извођача радова. 
 
 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Чл.7. 
 

 Извођач радова се обавезује да радове које чине предмет овог уговора 
извршава у Врању, ул. Маричка бр.8. 
 
 
РОК  ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Чл.8. 
 

Извођач радова обавезује се да радове описанe у чл.2. овог уговора изврши у 
року из прихваћене понуде извођача радова.   

Уговорне стране су се сагласиле да је рок завршетка предметних радова 
битан елемент овог уговора.                                                         

 
Чл.9. 

 
 У случају наступања више силе, уговорени рок се продужава најмање за 
време трајања више силе. 
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које 
извођач не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје обавезе по 
овом уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 
 
 
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО 

Чл.10. 
 

 Извођач радова је дужан да се уведе у посао у року од три дана од дана 
пријема позива наручиоца радова, а најкасније у року од осам дана од дана ступања 
на снагу овог уговора, а наручилац радова се обавезује да га уведе у посао. 
 

                                                                               
                                                                                   

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА 
Чл.11. 

 
 Обавезе наручиоца радова су: 

- да извођача радова уведе у посао најкасније у року од осам дана од дана 
ступања на снагу овог Уговора, 
- да извођачу радова достави пројектну документацију,  
- да извођачу радова  достави решење о именовању надзорног органа за 
предметнe радове и вршење надзора, 

___________________________ 
      (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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- да лице које је именовано за надзорни орган, изврши записничку примо-
предају објекта, по завршетку предметних радова и 
- да изврши и друге обавезе који су предвиђени овим уговором. 
 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Чл.12. 
 

 Поред већ наведених, извођач радова има и следеће обавезе:  
-  да предметне радове изврши, у складу са конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку и према условима понуђеним у својој понуди, 
- да наручиоца радова писмено обавести о лицу које је одредио за 

руководиоца радова, 
- да радове који чине предмет овог уговора, изведе у складу са важећим 

прописима и нормативима, као и у складу са обавезним стандардима за 
ову врсту послова, 

- да уредно води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу 
инспекције,  

- да обезбеди и преда наручиоцу радова све потребне атесте за уграђени 
материјал и опрему, који је испоручио наручиоцу, 

- да достави гаранцију за уграђену опрему, 
- као и да изврши и друге обавезе које су предвиђене овим уговором. 
 
 

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ, ОСИГУРАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ  
 

Чл.13. 
 
 Обавезе извођача радова у домену безбедности и здравља радника на раду 
су да, при извођењу радова, примени све мере из Закона о безбедности и здравља 
на раду, као и све друге мере неопходне у складу са подзаконским актима и актима 
наручиоца радова. 

 
Чл.14. 

 
 У смислу Закона о безбедности и здравља на раду (СГ. РС бр. 101/05.), 
извођач радова се обавезује: 
 - да у складу са законским и подзаконским актима, за лица која буду одређена 
за непосредне извршиоце, спроведе обуку и исте оспособи са стручан и безбедан 
рад (чл. 27. Закона о безбедности и здравља на раду), 
 - да наручиоцу радова достави потписане и оверене изјаве својих 
непосредних извршилаца  о њиховој оспособљености за безбедан и здрав рад, за 
послове које ће обављати код наручиоца посла, као и да је за исте запослене 
обављен лекарски преглед од стране надлежне службе медицине рада,  
 - да обезбеди одговарајућу заштитну опрему, у смислу сопственог акта о 
процени ризика (чл. 23. Закона о безбедности и здравља на раду), 

- да пре почетка пружања предметних радова, са наручиоцем закључи 
споразум у домену безбедности и здравља на раду, 
 - да пре почетка извођења предметних радова, обезбеди да запослени 
(непосредни извршиоци) код извођача радова, потпишу Изјаву да су упознати са 
 

___________________________ 
      (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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мерама за безбедан рад на конкретним пословима код надлежног лица за 
безбедност и здравље радника на раду у огранку наручиоца посла, 
 -   да, у случају када запослени код извођача радова  деле радни простор са 
запосленима другог послодавца, извођач радова је дужан да закључи споразум са 
тим другим послодавцем у домену безбедности и здравља на раду на нивоу 
Привредног друштва.  

  
Чл.15. 

 
 Извођач радова  је у обавези да омогући: 

- лицу које ће вршити контролу спровођења превентивних мера за безбедан и 
здрав рад или лицу за безбедност и здравље на раду наручиоца, вршење контроле 
над спровођењем мера за безбедност и здравље на раду, 

- да лицу из предходног става, увид у сву тражену документацију која се тиче 
безбедности и здравља на раду и 

- достављање копије Извештаја о повреди на раду за сваког запосленог који се 
повредио приликом пружања услуге код наручиоца. 

 
 

Чл.16. 
 

 Уговорне стране су се споразумеле да извођач радова преузима и сноси пуну 
одговорност (материјалну и нематеријалну) за, евентуалне, несрећне случајеве који 
могу настати у току реализације предметних радова, а нарочито за следеће 
случајеве, и то: 
           - за случај повређивања и/или смртног исхода својих непосредних 

извршилаца, 
           - за случај повређивања и/или смртног исхода трећих лица, проузрокованог 

радњама непосредних извршилаца-радника код извођача радова и 
           - за материјалну штету причињену наручиоцу радова и трећим лицима, 

проузроковану радњама непосредних извршилаца - запослених радника код 
извођача традова. 

 Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност 
наручиоца радова у случајевима из претходног става.  
 

 
Чл.17. 

 
Средства и опрему за личну заштиту на раду за потребе непосредних 

извршилаца обезбеђује извођач радова. 
Током извршења предметних радова, извођач радова обавезује се да 

обезбеди све неопходне и обавезне мере предострожности у циљу заштите радника, 
опреме, машина, материјала и правних лица. 

Наручилац радова нема никакве обавезе у случају оштећења, пљачке или 
било којих других штета на опреми која је у власништву извођача радова. 

Наручилац радова није дужан да изврши надокнаду у случају смрти или 
повреде радника-непосредних извршилаца на раду које ангажује извођач радова, а 
које могу настати из ризика на раду или било којих других ризика којима су радници 
или друге особе изложене. 

 
(м.п.)              _____________________________ 

                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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Све ризике који могу настати у току извршења посла, односно пружања 
предметних радова сноси извођач радова и исти је дужан да надокнади сваку штету 
насталу на објектима и имовини наручиоца радова или трећих лица, а која настане 
приликом извршења предметних радова непосредних извршилаца-радника извођача 
радова. 

Врсту и обим штете утврђује комисија састављена од 4 члана, од којих по два 
члана одређује свака од уговорних страна. 

 
 
АНГАЖОВАНО ОСОБЉЕ 
         Чл.18. 

 
Како би се квалитетно испуниле све обавезе из овог уговора, извођач радова 

се обавезује да, за сво време трајања овог уговора, има запослене, односно 
непосредне извршиоце који имају одговрајућу стручну спрему и способности у 
складу са условима из конкурсне документације и понуђеним из прихваћене понуде 
извођача радова, за извођење уговорених радова, односно послова, као и да су 
оспособљени за извођење појединих послова за које се тражи одређена 
оспособљеност. 

Чл.19. 
 

Уколико, у току примене овог уговора, наручилац радова утврди да извођач 
ангажује запослене супротно одредби претходног члана, наручилац радова има 
право на раскид овог уговора, о чему ће писаним путем обавестити извођача о овој 
чињеници, као и о датуму престанка важења овог уговора.  
 

 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РАДОВА 
 

Чл.20. 
 

 Квантитативни и квалитативни пријем извршених радова извршиће заједничка 
комисија у року од три дана од дана завршетка предметних радова, састављена од 
по најмање једног представника уговорних страна, у моменту пријема завршених 
радова, записничким путем (Записник о примопредаји завршених радова - без 
примедби). 
 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
извођењу радова, а који су предмет овог уговора, наручилац има право да одбије 
пријем таквих радова, с тим што је дужан да извођачу радова одмах на то укаже, а 
извођач радова обавезује се да исте отклони одмах - о свом трошку и радове 
усагласи са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и 
прихваћене понуде извођача радова.  
 
 
ГАРАНЦИЈА 

Чл.21. 
 

 Извођач радова гарантује наручиоцу радова за све изведене радове који чине 
предмет овог уговора. 

___________________________ 
      (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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 Гарантни рок за комлетно завршени објекат, односно за изведене радове, које 
чине предмет овог уговора је из прихваћене понуде извођача радова. 
 Извођач радова обавезује се да, у гарантном року, отклони све недостатке над 
извршеним радовима, одмах по пријављивању недостатака, а најкасније у року од 10 
дана, као и да ће наручиоцу радова надокнадити сву штету коју би услед 
квалитативних недостатака била проузрокована наручиоцу. 
  

 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 

Чл.22. 
 
 Извођач радова се обавезује да, приликом закључења овог уговора, 
наручиоцу радова преда 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, прописно 
оверену и потписану, као и овлашћење наручиоцу за попуњавање исте и њено 
подношење надлежној банци у циљу реализације, а као средство обезбеђења овог 
уговора за добро извршење посла, а која ће се извођачу радова вратити 31. дана од 
дана истека овог уговора, уколико се не стекну услови за њену реализацију.  
 Приликом закључења овог уговора, поред меницe из претходног става, 
извођач радова обавезује се да наручиоцу радова преда и бланко сопствену (соло) 
меницу, без протеста, прописно потписану и оверену, као и овлашћење наручиоцу 
радова за попуњавање исте менице и њено подношење надлежној банци у циљу 
њене реализације, као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року, а која ће се извођачу радова вратити по истеку гарантног рока и периода од 30 
дана по истеку гарантног рока, рачунајући почев од дана потписивања Записника о 
примопредаји завршених радова  – без примедби.                         
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Чл.23. 
 

 Уколико извођач радова, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
изврши радове који чине предмет овог уговора у уговореном року за завршетак 
предметних радова,  истe  може  извршити  у  даљем  року од 10 дана, у ком  случају 
наручилац радова има право на уговорну казну због неблаговременог извршења 
овог уговора, у висини од 1% од уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a) за сваки 
дан закашњења, а највише у висини од 10% од укупне уговорене цене (без 
обрачунатог ПДВ-a), активирањем сопствене (соло) менице извођача радова. 
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе наручиоца да извођача 
радова обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да 
ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач радова дужан да плати 
наручиоцу радова уговорну казну, без икакве претходне опомене наручиоца.  
 
 

Чл.24. 
 

 Уколико извођач радова, из било којих разлога, не изврши радове који чине 
предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по истеку рока од 10 дана од 
дана истека уговореног рока (из ст.1. претходног члана), наручилац радова може 
раскинути овај уговор због неизвршења уговорених обавеза  извођача радова, а у 
сваком случају има право на накнаду штете.  
 

___________________________ 
      (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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 У случају из претходног става, наручилац радова може ангажовати другог 
извођача радова за обим преосталих незавршених радова у складу са овим 
уговором, а на терет извођача радова.       

 
Чл.25. 

 
Уколико извођач радова, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, 

не поступи на начин и року из члана 22. ст.3, наручилац има право на накнаду штете 
у висини од 1% од укупне уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a) за сваки дан 
задоцњења, а највише 10% од укупне уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a), 
активирањем сопствене (соло) менице извођача радова, поднете ради обезбеђења 
уговора за отклањање грешака у гарантном року. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе наручиоца да извођача 
радова обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да 
ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач радова дужан да плати 
наручиоцу уговорну казну, без икакве претходне опомене наручиоца.  
                        
                                                              
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл.26. 
 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Чл.27. 
 

 Овај уговор може престати споразумно или на основу раскида једне од 
уговорних страна. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да 
не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид 
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим.  
 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.28. 
 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће 
одредбе ЗОО. 
 

Чл.29. 
 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 

 
 

___________________________ 
      (м.п.)                                     (потпис одг. лица понуђача) 
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 Чл.30. 

 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветнa примерка, од којих се по три  
примерка налазе код сваке од уговорних страна. 
 
 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 

                      
 
 

             За наручиоца радова,                                              За извођача радова, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                        Д И Р Е К Т О Р, 
 
                 
  _____________________________                         ____________________________    
                др Игор Новаковић                                     
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Образац бр.15.                                                                                                

 
ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: ___________________________ 
 
Место седишта:  ___________________________ 
 

 
   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  (ЈН бр.13/13)  

 
 Понуђач је, у току, 2008., 2009., 2010., 2011. и 2012. године, извео радове који су 
уједно и предмет ове јавне набавке ЈН бр. 13/13, како је назначено у датој табели: 
 

 

 
Ред. 
Бр. 

 
Назив  

Наручиоца радова 
 

 
Место 
седишта 
наручиоца  

 
Контакт 
телефон 
наручиоца 

 
Предмет 
 уговора 

 
Година 

завршетка 
радова  

Укупна 
вредност 
изведених 
радова  

 (у динарима  
без ПДВ-а) 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  
 

     

6.  
 

     

7.  
 

     

8.  
 

     

9.  
 

     

10.  
 

     

11. 
 

      

12. 
 

      

13. 
 

      

14. 
 

      

15. 
 

      

 
 
 

   УКУПНО за 2008., 2009., 
2010., 2011. и 2012. год. 
(у динарима без ПДВ-а) 
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НАПОМЕНА: 
 

Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, 
односно потврду свога наручиоца (потписану и печатирану).  

Понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав 
образац садржи најмање онолико података колико садржи образац наручиоца.  

 
 Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција може 
кориговати (повећати или смањити) према стварном стању код подносиоца захтева-
понуђача.  

Уколико је наручилац – ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. у Нишу, означен као наручилац, није 
потребно достављати поменуте потврде о извођењу радова, већ је потребно само навести 
све тражене податке из табеле.  
                            
                   За понуђача, 
                                                                                                                                                                                                                         
         _________________________ 

 
 
 

У ________________________,                                                 
 
Дана, ____________ 2013. године.                  
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Образац бр.16. 

 
Штамбиљ издаваоца потврде 

 
 

______________________________________________ 
 
 

________________________ 
 

                                                     
 
 На захтев насловног предузећа, а на основу чл.77 ст.2. тач:2). подтачка: (1) Закона о 
јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012.) и службене евиденције којом располаже ово 
Предузеће, издаје се следећа  

 
 

П О Т В Р Д А 
 
 

 Овим се непозиво потврђује да је ______________________________________  из  
__________________________________, а на основу закључених одговарајућих уговора, 
извeло ниже наведене радове, и то: 
 

  
  
 Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступку јавнe набавкe коју 
спроводи наручилац ЕД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. у Нишу - ЈН бр.13/13, док се у друге сврхе не 
може користити. 

        
        За издаваоца потврде, 

 
                                                              (м.п.)                  ___________________________      

       (потпис одговорног лица)  
 
 

 

 
Ред. 
бр. 

 
 

Назив радова 

Укупна  
уговорена вредност 

(у динарима без 
ПДВ-а) 

 
Година 

завршетка 
радова 

   
  1.  
     

   

   
  2.  
  

   

   
  3. 
 

   


