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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 
 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 
Набавка радова: - Извођење грађевинских радова ТС " Сокобања" (45000000 
Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13. 
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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: - Извођење грађевинских радова на изградњи нове трафо 
станице 110kV " Сокобања" (45000000 Грађевински радови) - назив и ознака из 
општег речника набавке. 
 
 
 2.  Oпис захтеваних радова и потребан обим: Квалитет изведених радова и 
свих материјала , који су уграђени, морају се доказати атестима као и атестима за 
готове производе. 
 
  

 ПРЕДМЕР РАДОВА 
 

Припремни и завршни радови на организацији градилишта, као и 
довођење околног терена и објеката оштећених у току извођења 
радова у првобитно стање, неће се посебно наплаћивати. 

Због подземних вода радове треба изводити у сушном периоду 
да би се радови изводили у сувом. Уколико се у току радова 
појаве воде, њихово црпљење се неће посебно обрачунавати, 
већ тај рад треба да буде садржан у јединичним ценама 
позиција из овог предмера. 

Сви земљани радови се обрачунавају према димензијама базе 
темеља или ширине рова из пројекта, а повећане количине због 
обезбеђења од обурвавања или других услова у току извођења 
неће се обрачунавати већ тај рад треба да буде садржан у 
јединичним ценама позиција из овог предмера. 

За све радове за које је потребна израда и употреба оплате и 
скеле, извођач треба да је урачуна у јединичну цену, иако то није 
посебно наглашено у описима позиције у предмеру. 

Обавеза извођача је да, пре затрпавања сними све подземне 
објекте у складу са Законом о премеру и катастру, као и све 
надземне објекате према Закону о планирању и изградњи, без 
посебне надокнаде за ове радове. 

Обавеза инвеститора је да пре почетка радова преда извођачу 
полигоне тачке са координатама и репере са висинским котама 
оверене од катастра, а сва остала снимања и геометарске 
услуге су обавеза извођача. 

Извођач ће пре почетка радова на сваком од објеката, његов 
положај одредити уз помоћ геометара. 

 
Код свих радова где је прописан модул стишљивости, контролу 
збијености мора вршити Институт који је овлашћен за ту врсту 
радова, уз сагласност надзорног органа. 
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1 2 3 4 
Количина 

Ред.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мере Укупно 

1  ПЛАТО   
1.1 Нивелација платоа   
1.1.1 Скидање хумуса машинским путем дебљине приближно 30cm 

са целе површине будућег платоа и стазе ван ТС. 
Тачне количине ће утврдити извођач и надзорни орган 
ископом пробних јама. 
За утврђивање дебљине хумуса потребно је урадити 
приближно 10 пробних јама. 
Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог тла, 
а у цену је урачунато: ископ, утовар земље у 
камионе и копање пробних јама. m³ 4.080 

1.1.2 Депоновање дела хумуса у непосредној близини 
који ће се користити за уградњу у завршни слој 
након изградње свих објеката. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог тла, 
а у цену је урачунато: уситњавање и чишћење од 
старог корења и корова, депоновање у непосредној 
близини. m³ 550 

1.1.3 Одвоз остатка хумуса на градску депонију. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог тла, 
а у цену је урачунато: превоз до градске депоније и 
истовар са разастирањем на депонији. m³ 3.530 

1.1.4 Машински ископ земље у земљишту III категорије 
за израду усека у оквиру уређења платоа. Ископ се 
врши у широком откопу до коте која је 20±2cm нижа 
од коначне коте платоа. 

Након извршеног ископа подтло набити до модула 
стишљивости Ms=150dan/cm². 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог тла 
а у цену је урачунато: ископ земље и превоз до 
места уградње у насип платоа. m³ 253 

1.1.5 Планирање и дорада површине у усеку након 
ископа, да би се постигла потребна кота платоа. 

Обрачун и плаћање се врши по m², а у цену је 
урачунато: ископ, превоз до места уградње у 
насипе платоа и истовар са разастирањем. m² 150 

1.1.6 Уграђивање земље III категорије у насипе платоа и 
стазе ван ТС. 

Насипање извршити у слојевима са машинским 
набијањем одговарајућом механизацијом, тако да 
се на последњем слоју постигне модул m³ 2.189 
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1 2 3 4 
Количина 

Ред.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мере Укупно 

стишљивости Ms=150dan/cm², у свему према 
графичком делу пројекта и техничком опису, са 
тачношћу ± 2cm, на равним и косим површинама 
платоа. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђене 
земље, мерено према пројекту а у цену је урачунат 
ископ земље са платоа, као и ископ из позајмишта, 
довоз и уградња са свим горе наведеним 
радовима. 

    
    
1.2 Транспортне стазе   
 Транспортне стазе ширине 3,5m 5,0m    

1.2.1 Машински и ручни ископ земље III категорије за 
постељицу транспортних стаза ширине 3,5m  и 
5,0m. 

Ископ вршити са тачношћу ± 2 cm. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог тла 
а у цену је урачунато: ископ земље. m³ 428 

1.2.2 Насипање земље изнад тампона након уградње 
ивичњака. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ насуте земље. m³ 4 
1.2.3 Одвоз вишка земље након комплетне израде стаза. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ одвежене 
земље, а у цену улази: утовар у возила, транспорт 
и истовар на месту уградње у насип платоа. m³ 427 

1.2.4 Фино планирање постељице транспортних стаза 
ширине 3,5m, и  5,0m, ваљање и набијање 
одговарајућом механизацијом до  модула 
стишљивости Ms=200dan/cm² 

Обрачун и плаћање се врши по m² набијене 
постељице. m² 874 

1.2.5 Израда подлоге од мршавог бетона МБ10 за 
полагање монтажних  ивичњака. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену улази набавка свог материјала, 
израда и уградња бетона, неговање бетона и 
прибављање свих потребних атеста. 

 m³ 16 
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Ред.        
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Назив 

 
 

Јед. 
мере Укупно 

1.2.6 Набавка и уградња типских ивичњака 18/24cm код 
стаза ширине  3,5m и 5,0m. 

Обрачун и плаћање се врши по m' ивичњака а у 
цену улази набавка, превоз и уградња. m' 308 

1.2.7 Набавка и уграђивање I слоја туцаника дебљине 
д=20cm у трупу транспортних стаза ширине 3,50m, 
и 5,0m. 

За израду тампонског слоја користи се туцаник 
гранулације 0-60mm у свему како је то наведено у 
техничком опису. 

Тампонски слој се набија одговарајућом 
механизацијом до модула стишљивости 
Ms=400dan/cm². 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
туцаника, у цену је урачунато: набавка, сви 
транспорти, уградња, набијање, испитивање 
збијености, као и сва испитивања и докази 
квалитета материјала. m³ 175 

1.2.8 Набавка и уграђивање II слоја туцаника дебљине 
д=15cm у трупу транспортних стаза ширине 3,50m, 
и 5,0m. 

 

За израду тампонског слоја користи се туцаник 
гранулације 0-30mm у свему како је то наведено у 
техничком опису. 

Тампонски слој се набија одговарајућом 
механизацијом до модула стишљивости 
Ms=500dan/cm². 

 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
туцаника, у цену је урачунато: набавка, сви 
транспорти, уградња, набијање, испитивање 
збијености, као и сва испитивања и докази 
квалитета материјала. m³ 131 

1.2.9 Израда носећег битуминизираног слоја БНС-22-СА 
дебљине 6cm,  код свих стаза. 

 

Обрачун и плаћање се врши по m² уграђеног 
носећег слоја, а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, уградња, као и 
прибављање свих потребних атеста. m² 747 
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1.2.10 Израда завршног слоја абајућег асвалта, АБ-11-С 
дебљине 4cm. 

Обрачун и плаћање се врши по m² уграђеног 
завршног слоја а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, уградња, као и 
прибављање свих потребних атеста. m² 747 

    
 Транспортна стаза ширине 6,0m   

1.2.11 Машински и ручни ископ земље III категорије за 
постељицу  транспортне стазе ширине 6,0m. 

Ископ вршити са тачношћу ± 2 cm. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог тла 
а у цену је урачунато: ископ земље. m³ 504 

1.2.12 Насипање земље након уградње туцаника и 
ивичњака. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ насуте земље. m³ 2 
1.2.13 Одвоз вишка земље након 

комплетне израде стаза. 
Обрачун и плаћање се врши по m³ одвежене 
земље, а у цену улази: утовар у возила и одвоз до 
места уградње у насип платоа. m³ 502 

1.2.14 Фино планирање постељице транспортне стазе 
ширине 6,0m,  ваљање и набијање 
одговарајућом механизацијом до модула 
 стишљивости Ms=200dan/cm² 

Обрачун и плаћање се врши по m² набијене 
постељице. m² 826 

1.2.15 Израда подлоге од мршавог бетона МБ10 за 
полагање монтажних  ивичњака. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену улази набавка свог материјала, 
израда и уградња бетона, неговање бетона и 
прибављање свих потребних атеста. 

 m³ 9 
1.2.16 Набавка и уградња типских ивичњака 18/24cm код 

стазе ширине  6,0m. 

Обрачун и плаћање се врши по m' ивичњака а у 
цену улази набавка, превоз и уградња. 

 m' 170 
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1.2.17 Набавка и уграђивање I слоја туцаника дебљине 
д=25cm у трупу  транспортне стазе ширине 6,0m. 

За израду тампонског слоја користи се туцаник 
гранулације 0-60mm у свему како је то наведено у 
техничком опису. 

Тампонски слој се наноси у два слоја и набија 
одговарајућом механизацијом до модула 
стишљивости Ms=600dan/cm². 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
туцаника, у цену је урачунато: набавка, сви 
транспорти, уградња, набијање, испитивање 
збијености, као и сва испитивања и докази 
квалитета материјала. m³ 206 

1.2.18 Набавка и уграђивање II слоја туцаника дебљине 
д=20cm у трупу  транспортне стазе ширине 6,0m. 

За израду тампонског слоја користи се туцаник 
гранулације 0-30mm у свему како је то наведено у 
техничком опису. 

Тампонски слој се наноси у два слоја и набија 
одговарајућом механизацијом до модула 
стишљивости Ms=800dan/cm². 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
туцаника, у цену је урачунато: набавка, сви 
транспорти, уградња, набијање, испитивање 
збијености, као и сва испитивања и докази 
квалитета материјала. m³ 165 

1.2.19 Израда носећег битуминизираног слоја БНС-22-СА 
дебљине 6cm. 

Обрачун и плаћање се врши по m² уграђеног 
носећег слоја, а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, уградња, као и 
прибављање свих потребних атеста. m² 751 

1.2.20 Израда завршног слоја абајућег асвалта, АБ-11-С 
дебљине 4cm. 

Обрачун и плаћање се врши по m² уграђеног 
завршног слоја а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, уградња, као и 
прибављање свих потребних атеста. m² 751 

    
    
1.3 Кабловска канализација   
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1.3.1 Ручни ископ земље III категорије за канале и 
шахтове у пољу као  и ископ испод шахтова за 
уградњу пластичне цеви Ø100 и  таложника за 
одвод воде, са одбацивањем земље ван рова. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ ископа, а у цену 
улази ископ земље, утовар у возила и одвоз до 
места уградње у насип платоа. m³ 66 

1.3.2 Уградња шљунка у ровове испод шахтова за одвод 
евентуално  надошле воде. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
шљунка, а у цену улази: набавка и уградња заједно 
са пластичном цеви Ø 150mm. m³ 0,3 

1.3.3 Ручни ископ земље III категорије за постављање  
јувидур цеви за пролаз каблова за уземљење 
осветљење и енергетске каблове  испод стаза, 
са одвозом ископане земље до места уградње у 
насип платоа. m³ 12 

1.3.4 Набавка и уграђивање јувидур цеви за пролаз  
каблова за  уземљење, осветљење и енергетске 
каблове испод стаза, као и  цеви  за уградњу у 
под шахтова за одвод атмосверске воде. 

Обрачун и плаћање се врши по m′  уграђених цеви.   
Ø60 m′ 23 

Ø100 m′ 58 
Ø150 m′ 2 

1.3.5 Уграђивање песка око јувидур цеви у дебљини од 
10cm 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног песка 
а у цену улази сав рад и материјал. m³ 7 

1.3.6 Набавка и уграђивање туцаника гранулације 0-
60mm у рововима  изнад слоја песка након уградње 
јувидур цеви Ø60 и Ø100mm код  пролаза 
испод приступних стаза. 

Туцаник се уградјује до нивоа постељице стаза, а 
остатак уграђеног туцаника је обрадјен у 
позицијама приступних стаза. 

 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
туцаника, у цену је урачунато: набавка, сви 
транспорти, уградња и набијање. m³ 4,5 
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1.3.7 Израда шахтова кабловске канализације од 
армираног бетона  МБ30, у свему према детаљима 
из пројекта. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног бетона а у цену 
је урачунато: набавка свог материјала, сви транспорти, 
употреба оплате, справљање, уграђивање первибраторима, 
неговање бетона, узимање контролних коцки, прибављање 
свих потребних атеста. 

Арматура се обрачунава посебно. m³ 14 
1.3.8 Армирање шахтова кабловске канализације 

мрежастом  арматуром МАГ500/560 и глатком 
арматуром ГА240/360 око  отвора у зидовима 
шахтова и пењалица. 

Шахтови су армирани обострано. 

Арматура мора бити права, без рђе и масноће. 

Обрачун и плаћање се врши по kg уграђене 
арматуре, а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, сечење, савијање, 
уграђивање, као и сви потребни дистанцери.   

МАГ 500/560 kg 764 
ГА 240/360 kg 93 

1.3.9 Набавка челичног материјала, израда и уградња 
поклопаца за  шахтове кабловске канализације 
у свему према детаљима из пројекта. 

Обрачун и плаћање се врши по kg уграђеног 
челичног материјала, а у цену улази: израда 
поклопаца, уградња и заштита конструкција од 
корозије са два премаза основном и два премаза 
покривном бојом. kg 924 

1.3.10 Бетонирање тампонског слоја испод шахтова 
кабловске  канализације, мршавим бетоном 
МБ10. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену је урачунато: набавка свог 
материјала, сви транспорти, справљање, 
уграђивање и неговање бетона. m³ 1,5 

 

 

 
 
  

 

 

 
 
  



 12 од 236 
 

1 2 3 4 
Количина 

Ред.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мере Укупно 

1.4 Пропусти   
1.4.1 Ископ земље III категорије за пропусте испод 

транспортних стаза. 

Изводе се пет пропуста, четири испод стаза ширине 3,5m и 
6,0m и један за пролаз каблова испод стазе ширине 6,0m за 
пролаз воде. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог тла 
а у цену је урачунато: ископ земље са финим 
планирањем и превозом до места уградње у насип 
платоа. m³ 46,6 

1.4.2 Бетонирање пет пропуста испод транспортних 
стаза укупне  дужине 47,50m армираним 
бетоном МБ30. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног бетона а у цену 
је урачунато: набавка свог материјала, сви транспорти, 
справљање, уграђивање первибраторима, неговање бетона, 
као и узимање контролних коцки и прибављање свих 
потребних атеста. 

Арматура се обрачунава посебно. m³ 28,3 
1.4.3 Армирање пропуста испод транспортних стаза, 

глатком  арматуром ГА 240/360. 

Арматура мора бити права, без рђе и масноће. 

Обрачун и плаћање се врши по kg уграђене 
арматуре, а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, сечење, савијање, 
уграђивање, као и сви потребни дистанцери. kg 2.812 

1.4.4 Набавка материјала и уградња тампонског слоја 
шљунка d=10cm  испод пропуста. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
шљунка а у цену је урачунато: набавка материјала, 
сви транспорти и уграђивање. m³ 4,7 

1.4.5 Бетонирање тампонског слоја за пропусте испод 
транспортних  стаза d=5cm мршавим бетоном 
МБ10 преко уграђеног шљунка. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену је урачунато: набавка свог 
материјала, сви транспорти, справљање, 
уграђивање и неговање бетона. m³ 2,4 
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1.5 Ограда   
1.5.1 Ручни ископ земље III категорије за темеље 

стубова спољне ограде. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог тла, 
а у цену улази ископ и одвоз вишка земље у насип 
платоа. m³ 17 

1.5.2 Израда темеља за стубове ограде од неармираног 
бетона МБ20  за спољну и унутрашњу ограду, 
у свему према детаљима из  пројекта. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену је урачунато: набавка свог 
материјала, сви транспорти, справљање, 
уграђивање первибраторима и неговање бетона. m³ 17 

1.5.3 Набавка или израда армирано бетонских стубова 
спољне ограде  од армираног бетона МБ 30, у 
свему према детаљима из пројекта. Справљање и 
уграђивање бетона у стубове је машинско, на 
вибрационом столу. Обрачун и плаћање се врши 
по m³ уграђеног бетона а у цену је урачунато: 
набавка свог материјала, сви транспорти, 
справљање, уграђивање первибраторима, 
неговање бетона, узимање контролних коцки, 
прибављање свих потребних атеста, као и 
арматура у стубовима. m³ 3,9 

1.5.4 Израда и уграђивање ограде око постројења, 
висине 2,20m у свему према детаљима у пројекту и 
техничком опису. 

Ограда од поцинкованог жичаног плетива Ø3mm је 
висине 1.80m, са окцима 50/50mm, три реда жице 
Ø4mm са затезачима за укрућење, а у горњем делу 
четири реда бодљикаве жице 3x2.5mm.  

Обрачун и плаћање се врши по m' ограде а у цену 
је урачунато: набавка материјала, сви транспорти и 
монтажа ограде. m' 238,50 

1.5.5 Израда и уграђивање капије на огради постројења 
ширине 6,5м за  улазак возила и пешачке капије 
ширине 1,0m, у свему према  детаљима из 
графичког дела пројекта и техничком опису. 

Капија је од челичних цеви и поцинкованог жичаног 
плетива Ø4mm, окца 40/40mm. 

Обрачун и плаћање се врши паушално, комплетан 
рад и материјал. 

Пауш  
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1.6 Остали радови   
1.6.1 Ручни ископ земље у земљишту III категорије за 

одводне јаркове  око платоа. 

Одводни јаркови се изводе трапезастог облика и изводе се 
само на две стране платоа. 

Обрачун и плаћање се врши о m³ самониклог тла а 
у цену је урачунато: ископ земље са 
профилисањем и финим планирањем као и превоз 
вишка земље до места уградње у насип платоа. m³ 95 

1.6.2 Уградња хумуса у завршни слој насипа дебљине 
20cm након  израде свих објеката на платоу. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
хумуса, а у цену је урачунато: довоз хумуса из 
непосредне удаљености, уситњавање и чишћење 
од старог корења и корова, његова уградња у 
завршни слој насипа платоа, као и ископ јама за 
утврђивање дебљине хумуса. m³ 550 

1.6.3 Озелењавање слободних површина 
затрављивањем. 

Озелењавање обухвата следеће операције: фрезирање 
земље два до три пута док се земља не уситни до потребне 
дубине, фина нивелација терена, дјубрење земље, сејање 
беле патуљасте детелине, ваљање целокупне засејане 
површине. 

За одржавање травњака предвидјен је период до првог 
кошења траве и обухвата подсејавање и уништавање корова. 

Обрачун и плаћање се врши по m² озелењене 
површине а у цену је урачунат сав рад, материјал и 
неговање. m² 2.750 

   
   

2  КОМАНДНА ЗГРАДА   
2.1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

2.1.1 Ископ земље III категорије за тракасте темеље 
ширине 70cm са  одбацивањем на страну. Бокове 
ископа одсећи правилно а дно поравнати, а ископ 
обезбедити од обрушавања.  

Обрачунава се по m³ самониклог тла, мерено 
према пројекту. 

3.99x1.29+8.33x1.2+8.33x1.09+9.86x1.05+9.03x0.92+ 

+8.44x0.92+7.45x0.97+3.6x1.02 = 61.54 m³ 62 
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2.1.2 Ископ земље III категорије за тракасте темеље 
ширине 50cm са одбацивањем на страну. Бокове 
ископа одсећи правилно а дно поравнати, а ископ 
обезбедити од обрушавања. Обрачунава се по m³ 
самониклог тла, мерено према пројекту. 

5.78x0.98+3.78x0.95 = 9.25 m³ 10 
2.1.3 Ископ земље III категорије за тракасте темеље 

ширине 40cm са одбацивањем на страну. Бокове 
ископа одсећи правилно а дно поравнати, а ископ 
обезбедити од обрушавања. Обрачунава се по m³ 
самониклог тла, мерено према пројекту. 

1.72x1.05+3.18x0.99= 4.95 m³ 5 
2.1.4 Ископ земље III категорије за темељне греде 

ширине 30cm са одбацивањем на страну. Бокове 
ископа одсећи правилно а дно поравнати, а ископ 
обезбедити од обрушавања. Обрачунава се по m³ 
самониклог тла, мерено према пројекту. 

2.32x1.24+0.93x1.05+0.92x0.92+0.75x1.18+0.75x1.02 
= 6.35 m³ 7 

2.1.5 Ископ земље III категорије за темељне греде 
шитине 100cm са одбацивањем на страну. Бокове 
ископа одсећи правилно а дно поравнати, а ископ 
обезбедити од обрушавања. Обрачунава се по m³ 
самониклог тла, мерено према пројекту. 

5.7x1.06 = 6.04 m³ 6 
2.1.6 Ископ земље III категорије за темеље самце 

димензија 150x220cm са одбацивањем на страну. 
Бокове ископа одсећи правилно а дно поравнати, а 
ископ обезбедити од обрушавања. Обрачунава се 
по m³ самониклог тла, мерено према пројекту. 

1.5x2.2x10x1.15 = 37.95 m³ 38 
2.1.7 Ископ земље III категорије за полагање кабловске 

канализације од ПВЦ цеви, са одбацивањем на 
страну. Ров за полагање цеви је ширине 70cm. 
Бокове ископа одсећи правилно, дно поравнати а 
ископ обезбедити од обрушавања и евентуалног 
црпљења воде. Обрачунава се по m³ самониклог 
тла, мерено према пројекту. 

3.99x0.39+7.98x0.29+1.7x0.44+3.7x0.28+13.4x0.25 = 
9.01 

 m³ 9 
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2.1.8 Ископ земље III категорије на месту кабловских 
канала, са одбацивањем на страну. Бокове ископа 
одсећи правилно, дно поравнати а ископ 
обезбедити од обрушавања и евентуалног 
црпљења воде. Обрачунава се по m³ самониклог 
тла, мерено према пројекту. 

73.99x0.56 = 41.43 m³ 42 
2.1.9 Насипање земље поред темељних зидова 

дебљине 35cm. Насипање вршити здравом 
земљом без хумуса. У цену улази и набијање 
земље у слојевима до потпуне збијености.Обрачун 
по m³ стварно збијене земље. 

(18.25x2+8.7+13.4x2+12.05)x0.35x0.68 = 20.004 m³ 20 
2.1.10 Насипање земље поред темељних зидова 

дебљине 20cm. Насипање вршити здравом 
земљом без хумуса. У цену улази и  набијање 
земље у слојевима до потпуне збијености. 

Обрачун по m³ стварно збијене земље. 

 ((5.18+10.65)x0.5+(5.47+7.58+3.77x2+3.98)x0.3 

+(3.98x2+4.3)x0.2)x0.59 = 10.46 m³ 11 
2.1.11 Насипање земље поред темељног зида 

степеништа дебљине 15cm. Насипање вршити 
здравом земљом без хумуса. У цену улази и 
набијање земље у слојевима до потпуне 
збијености.Обрачун по m³ стварно збијене земље.  

4.5x0.15x0.84 = 0.56 m³ 1 
2.1.12 Насипање земље поред темељног зида дебљине 

45cm. Насипање вршити здравом земљом без 
хумуса. У цену улази и набијање земље у 
слојевима до потпуне збијености.Обрачун по m³ 
стварно збијене земље.  

5.7x0.55x0.66 = 2.07 m³ 2 
2.1.13 Насипање земље изнад темеља самаца. Насипање 

вршити здравом земљом без хумуса. У цену улази 
и набијање земље у слојевима до потпуне 
збијености. Обрачун по m³ стварно збијене земље.  

2.25x10x0.75= 16.87 m³ 17 
2.1.14 Насипање земље на месту подне плоче и подеста 

степеништа. Насипање вршити здравом земљом 
без хумуса. У цену улази и набијање земље у 
слојевима до потпуне збијености.Обрачун по m³ 
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стварно збијене земље.  

68.41x0.39+121.3x0.55+7.3x0.35 

+9.16x0.61 = 101.53 

 
 
 

m³ 

 
 
 

102 

2.1.15 Насипање земље преко постављених ПВЦ цеви. 
Насипање вршити здравом земљом без хумуса. У 
цену улази и набијање земље у слојевима до 
потпуне збијености.  Обрачун по m³ стварно 
збијене земље.  

3.92x0.39+7.89x0.29+1.6x0.44+ 

3.7x0.28+13.3x0.25 =  8.881 m³ 9 
2.1.16 Утовар и одвоз  вишка земље.Обрачун по m³ а 

ценом је обухваћен утовар,транспорт и истовар, на 
градску депонију. 

177-161 = 16 m³ 16 
2.1.17 Набавка, транспорт, разастирање и набијање слоја 

шљунка испод подова, дна кабловских канала и 
тротоара у слоју дебљине 10 cm. 

Обрачун по m². 
- испод подова и канала  282.00 m² 
- испод тротоара 87.00  m² m² 369 

   

 

 
 
 
  

2.2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ   
2.2.1 Зидање фасаданих сендвич зидова гитер блоком 

дебљине 19cm, термоизолације и фасадне 
силикатне опеке дебљине 12cm. Укупна дебљина 
зида је 37cm. Зидове радити  у продужном малтеру 
1:2:6 међусобно их повезати анкерима, по 4 комада 
на m²  зида. Термоизолацију извести  од трврдо 
пресованих плоча  минералне вуне и парне бране 
ПЕ фолије дебљине 5cm.Обрачун по m³ готовог 
зида, а ценом је обухваћена набавка, допремање 
на гардилиште, истовар и уградња са свим 
предрадњама и пратећим материјалом, као и 
употреба скеле. 

(45.24x3.94+2.68x2+45.42x2.94 

+4.84)x0.37 = 118.99 m³ 119 
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2.2.2 Зидање унутрашњих зидова гитер блоком дебљине 
19cm, Зидове радити  у продужном малтеру 1:2:6. 
Обрачун по m³  готовог зида, а ценом је  

обухваћена набавка, допремање на гардилиште, 
истовар и уградња комплетан рад и материјал, као 
и употреба лаке скеле. 

((5+11x2+6+8.1+4.4+8.1x2+1.9x2) 

x2.84+4.84)x0.19+7.6x3.84x0.19 = 39.76 m³ 40 
2.2.3 Зидање унутрашњих зидова пуном опеком 

дебљине 12cm, Зидове  радити  у продужном 
малтеру 1:2:6. Обрачун по m³  готовог зида, а 
ценом је обухваћена набавка, допремање на 
гардилиште, истовар и уградња комплетан рад и 
материјал, као и употреба лаке скеле. 

4.4x2x0.12x2.84 = 1.49 m³ 1,5 
2.2.4 Зидање унутрашњих зидова пуном опеком 

дебљине 7cm, Зидове радити у продужном 
малтеру 1:2:6.Обрачун по m² готовог зида, а ценом 
је обухваћена набавка, допремање на гардилиште, 
истовар и уградња комплетан рад и материјал, као 
и употреба лаке скеле. 

(1.9+1.6)x2.84 = 9.94 m² 10 
2.2.5 Малтерисање зидова са унутрашње стране 

продужним малтером 1:2:6 у два слоја. Обрачун по 
m² омалтерисаног зида, а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал, употреба лаке скеле 
као и неговање малтера. 

(26.6+22+10.7+13.2+13.8+14.8)x2.84+51.6x3.84 = 
485.27 m² 486 

2.2.6 Малтерисање плафона продужним малтером 1:2:6 
у два слоја.  

Обрачун по m² омалтерисаног плафона, а ценом је 
обухваћен комплетан рад и материјал,употреба 
лаке скеле као и неговање малтера. m² 271 

   
   

2.3 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ   
Сва бетонирања вршити према детаљним 
плановима из пројекта.  

Одобрење за почетак бетонирања даје надзорни   
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орган након прегледа постављене арматуре. 

Сав материјал мора одговарати важећим 
прописима. 

Рад на припреми, уграђивању и неговању готовог 
бетона вршити у складу са важећим прописима, 
стручно са квалификованом радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане хемијске и 
физичке услове. Вода чиста без органских 
примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља изнад дозвољених 
граница или органских материја, пран и гранулисан 
у свему према важећим стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе бетона, 
водећи рачуна о условима транспорта, 
уграђивања, климатским и осталим условима од 
важности за квалитет бетона.  

Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и уграђивању 
бетона водити рачуна да не дође до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона мерено 
према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање, транспорт до 
места уграђивања, уграђивање и неговање бетона, 
израда потребне оплате, узимање серија 
контролних коцки, прибављање свих потребних 
атеста као и употреба свих адитива којима се 
постиже водонепропусност бетона . 

Арматура се обрачунава посебно. 

2.3.1 Бетонирање тракастих темеља ширине 70cm 
марком бетона МБ  30. Бетон неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона. 

(20.72+36.59)x0.4 = 22.92 m³ 23 
2.3.2 Бетонирање тракастих темеља ширине 50cm 

марком бетона МБ  30. Бетон неговати према 
важећим прописима. 
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Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона. 

12.28x0.4 = 4.91 

 
 
 
 

m³ 

 
 
 
 

5 

2.3.3 Бетонирање тракастих темеља ширине 40cm 
марком бетона МБ  30. Бетон неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона. 

4.9x0.4 = 1.96 m³ 2 
2.3.4 Бетонирање тракастог темеља ширине 30cm 

марком бетона МБ  30. Бетон неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона. 

1.35x0.4 = 0.54 

 m³ 0,6 
2.3.5 Бетонирање тракастих темеља ширине 100cm 

марком бетона МБ  30. Бетон неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона. 

7.7x0.4 = 3.08 

 m³ 3,1 
2.3.6 Бетонирање темеља самаца димензија 150x220cm 

марком бетона МБ 30. Бетон неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона. 

1.5x2.2x0.4x10 = 13.2 

 m³ 13,5 
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2.3.7 Бетонирање подлоге од мршавог бетона марком 
бетона МБ15  испод тракастих темеља и 
темеља самаца дебљине 5cm. Бетон 
 неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m² уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона. 

33.0+20.72+36.59+26.62 = 116.93 m² 117 
2.3.8 Бетонирање темељног зида ширине 35cm у 

двостраној оплати  неармираним бетоном. 
Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона као и сва потребна оплата. 

84.9x1.2x0.35 = 35.66 m³ 36 
2.3.9 Бетонирање темељног зида ширине 20cm у 

двостраној оплати  неармираним бетоном. 
Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона као и сва потребна оплата. 

(7.6+8+6+5+8.1+4.1x2+10.2+ 

4.4x3+3+4.3)x1.2x0.2 = 17.66 m³ 18 
2.3.10 Бетонирање темеља трансформатора ширине 

30cm марком бетона МБ 30. Бетон неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона као и сва потребна оплата. 

1.25x4x1.44x0.3 = 2.16 m³ 2,5 
2.3.11 Бетонирање армирано бетонских серклажа 

димензија 35/20cm и  20/20cm изнад темељног 
зида у дашчаној оплати марком бетона  МБ 30. 
Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
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уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

(18.35x2+8+1.75+0.85+13.4x2+11)x0.35x0.20+  

+(7.6+8+6.2+5+8.1+4.1x2+11+4.4x3)x0.20x0.20 

 = 8.65 

 
 
 
 

m³ 

 
 
 
 

8,7 

2.3.12 Бетонирање армирано бетонских надпрозорника и 
надвратника димензија 20/20cm, 20/30cm и 
20/40cm у фасадним зидовима  марком бетона МБ 
30. Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а  ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

(2+2+1.2)x0.2x0.2+(2.8+4.25x4)x0.2x0.3+ 

(2x5+1.9)x0.2x0.4 = 2.35 m³ 2,4 
2.3.13 Бетонирање армирано бетонских надвратника 

димензија 20/20cm,  12/15cm и 7/15cm у 
унутрашњим зидовима марком бетона МБ 30. 
Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а  ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

(1.9+1.1x4+0.9+1+1.5x2)x0.2x0.2+1.3x0.12x0.15 

+1.9x0.07x0.15 = 0.49 m³ 0,5 
2.3.14 Бетонирање армирано-бетонских стубова 

димензија 20/20cm марком бетона МБ 30. Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

(19x2.84+4x4.55+7x3.70)x0.2x0.2  

= 3.92 m³ 4 
2.3.15 Бетонирање хоризонталних армирано бетонских 

серклажа димензија 20/30cm у дашчаној оплати 
марком бетона МБ30. Бетон  неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 23 од 236 
 

1 2 3 4 
Количина 

Ред.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мере Укупно 

уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

(17.7+2.2x2)x0.30x0.20 =1.15 

 
m³ 

 
1,2 

2.3.16 Бетонирање армирано бетонских греда димензија 
20/20cm у дашчаној оплати марком бетона МБ30. 
Бетон неговати према  важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

(48.2+13.5+2.1+13.3+8.3+4.4+8.2)x 

0.20x0.20 =3.92 m³ 4 
2.3.17 Бетонирање армирано бетонских греда 

надстрешнице димензија  20/15cm у дашчаној 
оплати марком бетона МБ30. Бетон неговати 
 према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

(2x2+1.9)x0.20x0.15 =0.177 m³ 0,2 
2.3.18 Бетонирање армирано-бетонског венца код стреха 

дебљине 10cm марком бетона МБ 30 у глаткој  
оплати (фасадне површине натур  бетон бојене 
у тону по избору инвеститора). Бетон неговати 
према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

0.094x(17.8+12.7)x2  = 5.74 m³ 5,8 
2.3.19 Бетонирање армирано-бетонског венца на 

калканским зидовима  марком бетона МБ 30 у 
глаткој  оплати (фасадне површине натур  бетон 
бојене у тону по избору инвеститора). Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

0.139x(4.8+6.3)x2+0.085x4.8x2+0.04x6.3x2 = 4.41 m³ 4,5 
2.3.20 Бетонирање армирано-бетонског венца m³ 0,4 
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надстрешнице марком бетона МБ 30 у глаткој  
оплати (фасадне површине натур бетон бојене у 
тону по избору инвеститора). Бетон неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

0.056x(3.1+1.9x2) = 0.38 

2.3.21 Бетонирање армирано-бетонске кровне плоче ЛМТ 
са подупирањем марком бетона МБ 30. Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m² уграђене таванице, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. m² 303 

2.3.22 Бетонирање армирано-бетонске плоче 
надстрешнице дебљине  д=10cm са подупирањем 
марком бетона МБ 30. Бетон неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m² уграђене таванице, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. m² 3,8 

2.3.23 Бетонирање армирано-бетонских стубова рама 
димензија 25/50cm марком бетона МБ30. Бетон 
неговати према важећим прописима.Обрачун по m³ 
уграђене таванице, а ценом је обухваћена набавка 
и допремање свог материјала на објекат, 
справљање и транспорт до места уграђивања 
бетона, као и сва потребна оплата. 

0.25x0.5x5.44x6 = 4.08 m³ 4,1 
2.3.24 Бетонирање армирано-бетонских греда рама 

димензија 25/60cm марком бетона МБ30. Бетон 
неговати према важећим прописима.  

Обрачун по m³ уграђене таванице, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

0.25x0.6x7.4x3 = 3.33 

 m³ 3,4 
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2.3.25 Бетонирање армирано-бетонског дна и зидова 
канала у двостраној  оплати марком бетона МБ 
30. Дебљина дна канала је 10cm, зидова  канала 
је 10cm, односно 15cm у раводном постројену и уз 
зидове  где се ослањају ормани.  Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

1.06x11.1+6.99x0.56+61.58x0.1+11.44x0.1 = 22.98 m³ 23 
2.3.26 Бетонирање подне армирано-бетонске плоче 

дебљине д=12cm марком бетона МБ30. Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. m³ 69 

2.3.27 Бетонирање подне армирано-бетонске плоче 
дебљине д=10cm марком бетона МБ30. Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. m³ 110 

2.3.28 Бетонирање армирано-бетонског подеста 
степеништа дебљине  д=10cm марком бетона 
МБ30. Бетон неговати према важећим 
 прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

 m³ 6,2 
2.3.29 Бетонирање армирано-бетонског подеста 

степеништа дебљине  д=12cm марком бетона 
МБ30. Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. m³ 9,5 
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2.3.30 Бетонирање степеништа армираним-бетоном 
марке МБ30. Бетон  неговати према важећим 
прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

0.45x1+0.44x2x2 = 2.21 m³ 2,3 
2.3.31 Израда цементне кошуљице на бетонској плочи 

дебљине 4cm.  Бетон неговати према важећим 
прописима. 

Обрачун по m² уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона. m² 195 

2.3.32 Бетонирање тротоара дебљине д=10cm од 
набијеног бетона  марком бетона МБ20, са 
истовременом израдом цементне  кошуљице, и 
дилатационим фугама заливених асфалтом на 
размаку од 1,5 m. Бетон је на слоју шљунка 10 cm. 
Тротоар је у  нагибу 2% према терену.  

Обрачун по m² уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. m² 87 

2.3.33 Бетонирање заштите хидроизолације дебљине 5cm 
испод подне  плоче, дна и поред зидова 
кабловских канала од мршавог бетона  МБ15. 
Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачунава се по m² уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

271+(5+12.6+10.7)x0.43+43.8x0.94 = 324.3 m² 325 
2.3.34 Бетонирање армирано-бетонских стубова терасе у 

глаткој оплати  димензија 20/20cm марком 
бетона МБ 30. Бетон неговати према  важећим 
прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
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уграђивања бетона, као и сва потребна оплата. 

0.2 x 0.2 x 2.40 x 2 = 0.19 

 
m³ 

 
0,2 

   
   
   

2.4 АРМИРАЧКИ РАДОВИ   
2.4.1 Набавка, исправљање, сечење, савијање и 

уграђивање у све  армирано-бетонске елементе 
релејне кућице арматуре. 

Обрачун по kg.   
РА 400/500 kg 7900 
ГА 240/360 kg 2200 

МАГ 500/600 kg 1100 
   

2.5 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   
2.5.1 Израда хидроизолације подне плоче, дна и зидова 

кабловског  канала ״кондором״ .״Кондор״ 
поставити у свему према упутству  произвођача. 

Обрачун по m² постављене хидроизолације, а 
ценом је обухваћен сав рад и потребан материјал. 

271+59.68x0.43+97.9x1 = 394.56 m² 395 
2.5.2 Постављање хидроизолације крова 'Кондор' или 

слично, преко  дашчане пологе а који се 
поставља према упутству произвођача. 

Обрачунава се по m² постављене хидроизолације, 
а ценом је обухваћен набавка, допремање, 
уградња као и спојна средства. 

17.8x10.9+12.7x13.93 = 370.93 m² 371 
2.5.3 Набавка и постављање термоизолације  пода од 

стиродура дебљине д=3cm. Термоизолацију 
поставити на добро очишћену  плочу.  

Обрачун по m² укупне површине  пода, а ценом је 
обухваћена набавка, допремање на градилиште и 
уградња. m² 128 

2.5.4 Набавка и постављање тврдопресованих "тервол" 
плоча дебљине д=6cm на бетонској плочи 
таванског простора. Термоизолацију  поставити на 
добро очишћену армирано--бетонску плочу, а m² 305 
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између  кровних везача. Тачне мере узети тек 
након постављања дрвених  кровних везача. 

Обрачун по m² укупне површине  таванског 
простора, а ценом је обихваћена набавка, 
допремање на градилиште и уградња. 

2.5.5 Израда хоризонталне хидроизолације пода 
санитарних блокова и  предпростора 
акубатерије. 

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 
подлоге и подићи уз зидове 50cm. Хладан премаз 
битулитом “А” нанети четком или прскањем, на 
температури вишој од 10°. Врење битуменских 
трака извести загревањем траке пламеником са 
отвореним пламеном, размекшавањем битуменске 
масе површине која се лепи и слепљивањем 
сопственом масом  за подлогу. Траку залепити 
целом површином, са преклопом  10cm Посебну 
пажњу посветити варењу спојева. 

Хидроизолацију  извести  од следећих слојева: 

- хладан премаз битулитом “А” 

- Кондорфлекс Т4 варен за подлогу 

- Кондорфлекс Т4, варен за предходни слој и 
померен 50cm 

- Полиазбитол армиран стакленом мрежицом око 
продора 

- Полиазбитол, хладна паста 2-2.5kg/m² 

- два слоја  полиетиленске фолије, УРСА СЕЦО 
500 

Обрачунава се по m² комплет постављене 
хироизолације, а ценом је обухваћена набавка сав 
рад и додатни. 

7.8+7.43+(12+12.18)x0.5 = 27.32 m² 28 
   

2.6 ТЕСАРСКИ РАДОВИ   
2.6.1 Израда и постављање комплетне дрвене 

конструкције сачињене од  решеткастих 
кровних везача. Везачи се састоје од горњег и 
доњег  појаса од дасака 2x2.5/15cm, стубова и 
дијагонала 5/12cm. Везе  између елемената 
остварују се се ексерима Е31/65. Између две 
 даске доњег и горњег појаса предвиђена су m² 305 
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укрућења 15x15cm,  д=5cm, на половини 
распона између стубова. у свему према детаљу и 
на местима како је приказано у пројекту. 

Кровни везачи који су управни на ребра ЛМТ 
конструкције повезати са ЛМТ конструкцијом 
помоћу «бркова» Ø6 испуштених из ребара 
међуспратне конструкције на сваких  око 2m, као и 
на местима серклажа. 

Кровне везаче који су паралелни са ЛМТ 
конструкцијом, повезати са ЛМТ конструкцијом 
помоћу «бркова» арматуре Ø6 ипуштеним из 
серклажа фасадних и средишних зидова у објекту. 

«Бркови» код фасадних зидова треба да буду 
довољне дужине да ухвате цео везач дужине око 
30cm. На осталон делу везаче везати на око 2m 
«брковима» испуштеним из аб. таванице 

Преко кровних везача се постављају даске 
д=2.4cm, а преко њих хидроизолација од терпапира 
”Кребид”-а са преклопом. 

Овом позицијом обухваћено је и попречно укућење 
крова даскама 2.5/12 који се причвршћују за 
стубове везача на местима како је приказано у 
пројекту. 

Напомиње се да извођач пре израде крова изврши 
кројење и монтирање једног везача као пробног, 
ради утврђивања коначних мера за кројење дрвене 
грађе. 

Обрачунава се по m² хоризонталне пројекције 
кровне површине са свим пратећим елементима. 
Дашчана оплата и терпапир се посебно 
обрачунавају. 

Напомиње се извођачу да пре израде крова 
изврши кројење и монтирање једног кровног везача 
као пробног, а ради утврђивања коначних мера за 
кројење дрвене грађе!!! 

Обрачун по m² хоризонталне пројекције кровне 
површине, а ценом је обухваћен набавка, 
допремање, уградња и спојна средства. 

 

Обрачун по m² хоризонталне пројекције кровне 
површине а ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 
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2.6.2 Постављање оплате преко кровних рогова од 
водоотпорног шпера  дебљине д=2.4cm. Шпер 
се везује са роговима закивањем. Овом 
 позицијом обухваћене су и летве димензија 
6/6cm и 5/3cm које се постављају у два правца и 
носе покривач од челичног трапезастог 
 поцинкованог лима.  

Дашчана оплата мора се извести од суве јеловине, 
док су летве текође од суве јеловине, правилног 
облика и квалитета I класе. 

Обрачун по m² косе површине крова, а ценом је 
обухваћена набавка, допремање, уградња и спојна 
средства. 

5.95x2x12.7+4.43x2x17.8 = 308.84 m² 309 
2.6.3 Постављање ламперије од водоотпорног шпера 

дебљине 2cm са бочне стране кровних везача. 
Ламперија је за кровне везаче везана 
 закивањем.  

Обрачун по m², а ценом је обухваћен комплетан 
рад и материјал. 

(17.8+12.7)x2x0.25 = 15.25 m² 16 
   

2.7 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   
2.7.1 Покривање крова трапезастим челичним 

поцинкованим  пластифицираним лимом ТП 
237/35 дебљине 0.7 mm преко носећих дрвених 
гредица димензија 6/6 cm.Овом позицијом 
 обухваћене су све опшивке као и снегобрани 

Обрачун по m² косе површине крова. У цену су 
урачунате и све потребне опшивке, набавка, 
допремање на градилиште уградња и спојна 
средства. m² 312 

2.7.2 Покривање крова надстрешнице равним челичним 
поцинкованим  пластифицираним лимом 
дебљине 0.55mm постављеног преко 
 дашчане подлоге. 

Обрачун по m² косе површине крова. У цену су 
урачунате и све потребне опшивке, набавка, 
допремање на градилиште уградња и спојна 
средства. 

2x2.9 = 5.8 m² 6 
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2.8 КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ   

2.8.1 Постављање подних керамичких плочица у 
санитарном блоку и  приручном магацину 
домаће производње I класе у тону по избору 
 инвеститора. Овом позицијом обухваћена је 
и припрема подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад и 
материјал. 

7.8+13.15 = 20.95 m² 21 
2.8.2 Постављање подних керамичких плочица у чајној 

кухињи домаће производње I класе у тону по 
избору инвеститора. Овом позицијом обухваћена је 
и припрема подлоге. Плочице поставити у свему 
према упутству произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад и 
материјал. m² 14 

2.8.3 Постављање подних против клизних керамичких 
плочица на  улазном трему, ходнику и помоћном 
степеништу домаће  производње I класе у тону 
по избору инвеститора. Овом позицијом 
 обухваћена је и припрема подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад и 
материјал. 

10.6+19.8+4.7 = 35.1 m² 36 
2.8.4 Постављање сокле у ходнику, трему и помоћном 

степеништу  висине 12cm у од против клизних 
керамичких плочица домаће  производње I класе 
у тону по избору инвеститора. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m′ комплет постављене сокле, а 
ценом је обухваћен  комплетан рад и материјал. m′ 27 
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2.8.5 Постављање зидних керамичких плочица у 
санитарном блоку и  приручном магацину до 
плафона. Плочице су домаће производње  I класе 
у тону по избору инвеститора. Овом позицијом 
обухваћена  је и припрема подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад и 
материјал. 

(14.8+12) x 2.80 = 75.04 m² 76 
2.8.6 Постављање зидних керамичких плочица у кухињи 

до висине од  1.6m. Плочице су домаће 
производње I класе у тону по избору  инвеститора. 
Овом позицијом обухваћена је и припрема подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад и 
материјал. 

14.8x1.6 = 23.68 m² 24 
2.8.7 Постављање подних кисело-отпорних керамичких 

плочица у акубатерији и предпростору акубатерије 
домаће производње I класе у тону по избору 
инвеститора. Овом позицијом обухваћена је и 
припрема подлоге. Плочице поставити у свему 
према упутству произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад и 
материјал. 

14.91+7.43 = 22.34 m² 23 
2.8.8 Постављање зидних кисело-отпорних керамичких 

плочица у  акубатерији и предпростору. Плочице 
су домаће производње I класе у тону по избору 
инвеститора. Овом позицијом обухваћена је и 
припрема подлоге. Плочице поставити у свему 
према упутству произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад и 
материјал. 

(12.18+15.58)x2.80 = 77.73 m² 78 
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2.9 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

2.9.1 Бојење унутрашњих зидова дисперзивном бојом у 
два слоја, у тону по избору инвеститора. Овом 
позицијом је обухваћено и глетовање  зидова. 

Обрачун по m² комплет завршеног зида, а ценом је 
обухваћен комплетан рад и материјал. 

(26.6+22+13.2+13.78)x2.80+51.6x3.8+14.8x1.2= 
425.46 m² 426 

2.9.2 Бојење плафона дисперзивном бојом у два слоја у 
тону по избору  инвеститора. Овом позицијом је 
обухваћено и глетовање.  

Обрачун по m² комплет завршеног плафона, а 
ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. 

270.22-7.43-14.91 = 247.88 m² 248 
2.9.3 Бојење плафона предпростора акубатерије и 

акубатерије кисело-отпорном бојом у два слоја у 
тону по избору инвеститора. Овом  позицијом је 
обухваћено и глетовање.  

Обрачун по m² комплет завршеног плафона, а 
ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. 

7.43+14.91 = 22.34 m² 23 
2.9.4 Бојење свих фасадних венаца изведених у глаткој 

оплати (натур  бетон) бојом за бетон у два 
слоја у тону по избору пројектанта.  Овом 
позицијом је обухваћено и глетовање.  

Обрачун по m² комплет обојених венаца, а ценом је 
обухваћен комплетан рад и материјал као и 
употреба скеле. 

0.5x(18.52+13.32)x2+6.99+5.36x2+0.4x(2.24x2+3.1) = 
52.58 m² 53 
   

2.10 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   
2.10.1 Набавка и постављање ПВЦ пода у командној сали 

у тону по избору инвеститора.  

Ценом је обухваћена израда и равнајућег слоја. 

Обрачунава се по m² комплет постављеног пода, а 
ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. m² 30 
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2.10.2 Набавка и постављање лајсни висине 8cm у тону 
са постављеним  подом. На сваких 80cm лајсне 
причвстити на зид. Сучељавања геровати. 

Обрачунава се по м′ постављених лајсни, а ценом 
је обухваћен комплетан рад и материјал. m′ 22 

2.10.3 Изливање саморазливајућег епоксидног пода у 
разводном  постројењу, ТК просторији и 
сопственој потрошњи. Под излити према детаљима 
и упуству произвођача, а у тону по избору 
инвеститора. 

Обрачун по m² постављеног пода , а ценом је 
обухваћен комплетан рад и материјал. 

142.4+10.95+10.25 = 163.6 m² 164 
   

2.11 БРАВАРСКИ  РАДОВИ   
2.11.1 Израда и уградња врата од елоксираног 

алуминијума и тону по  избору инвеститора, а у 
свему према шеми браварије. 

Врата снабдети одговарајућим оковом за отварање 
и закључавање.  

Обрачунава се по комаду уграђених врата, а ценом 
је обухваћена набавка, допремање на грaдилиште 
и уградња.   

пос 1 156/280 
ком. 1 

пос 2 170/280 
ком. 1 

пос 3   90/210 
ком. 4 

пос 4   80/210 
ком. 4 

пос 5 100/240 
ком. 1 

пос 6 280/270 
ком. 1 

2.11.2 Набавка и уградња противпожарних  врата 
отпорних на пожар 90 минута у тону по избору 
инвеститора а у свему према шеми браварије.  

Обрачунава се по комаду комплет уграђених врата 
а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал.   

пос 3' 90/210 
ком. 1 

пос 7   150/210 
ком. 1 
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2.11.3 Израда и уградња прозора од елоксираног 
алуминијума тону по  избору инвеститора, а у 
свему према шеми браварије. Прозори су 
застакљени термопан стаклом 4+12+4 и са 
термопрекидом. Овом  позицијом обухваћена је и 
израда окапнице од елоксираног лима са спољне 
стране, а са унутрашње дрвеном даском у тону по 
избору инвеститора. 

Снабдети одговарајућим оковом за отварање. 
Обрачун по комаду уграђених прозора, а ценом је 
обухваћена набавка, допремање на гардилиште и 
уградња.   

пос I  160/60 
ком. 1 

пос II  160/60 
ком. 3 

пос III    60/60 
ком. 2 

пос IV  400/60 
ком. 4 

пос V 160/140 
ком. 3 

пос VI     40/30 
ком. 4 

пос VII       40/25 
ком. 1 

2.11.4 Набавка, израда, транспорт и уградња браварских 
елемената за  канале у поду (ивични угаоници, 
поклопне плоче од ребрастог лима и др,)  у свему 
према пројекту. Сви делови се фарбају два пута 
основном и два пута завршном бојом у тону по 
избору инвеститора. 

Обрачун по kg уграђеног профила, а ценом је 
обухваћен сав рад и материјал.   
- ивични угаоник 50.50.5 

(97.9+58.9) x 3.77 = 591.2 kg kg 592 
- ребрасти лим за покривање канала д = 5mm 

m²  14.0  x 47.50  = 665 kg kg 665 
2.11.5 Набавка, израда, транспорт и уградња браварских 

елемената за  спољне пењалице у свему 
према пројекту. Сви делови се фарбају два пута 
основном и два пута завршном бојом у тону по 
избору инвеститора. 

Обрачун по kg уграђеног профила, а ценом је 
обухваћен сав рад и материјал. kg 222 
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2.11.6 Набавка, израда, транспорт и уградња браварских 
елемената за  ограде у разводном постројењу 
у свему према пројекту. Ограде  урадити у 
свему према шеми браварије. 

Обрачун по комаду урадјене ограде, а ценом је 
обухваћен сав рад и материјал.   

пос О1 
ком. 2 

пос О2 
ком. 2 

2.11.7 Набавка, израда, транспорт и уградња челичне 
конструкције од ваљаних профила за ослањање 
ћелија у разводном постројењу. Сви делови се 
фарбају два пута основном и два пута завршном 
бојом у тону по избору инвеститора. 

Обрачун по kg уграђеног профила, а ценом је 
обухваћен сав рад и материјал. kg 1400 

2.11.8 Набавка, израда, транспорт и уградња браварских 
елемената за  канале у поду (ивични угаоници, 
поклопне плоче од ребрастог лима  и др.)  у 
свему према пројекту. Сви делови се фарбају два 
пута основном и два пута завршном бојом у тону по 
избору инвеститора. 

Обрачун по kg уграђеног профила, а ценом је 
обухваћен сав рад и материјал.   
- ивични угаоник   

50.50.5 м’  113x3.77 = 426.01 kg kg 426 
- ребрасти лим за покривање канала д = 5mm 

m²  17.4  x 47.50  = 826.5 kg kg 827 
   

2.12 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

   
2.12.1 Набавка, израда, транспорт и монтажа висећег 

олука правоугаоног  пресека од поцинкованог 
лима д = 0,55mm димензија 20/20 cm, 
 развијене ширина 70 cm са свим потребним 
спојним средствима у  кукама носачима олука. 

Обрачун по m′ комплетно уграђеног олука, а ценом 
је обухваћен комплетан рад  материjал. 

(17.8+12.7)x2 = 61.0 m′ 61 
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2.12.2 Набавка, израда, транспорт и монтажа одводних 
олучних вертикала димензија 14/14 cm од 
поцинкованог лима 0.55 mm развијене ширине 65 
cm са потребним обујмицама на 1.0 m. 

Обрачун по m′ комплетно постављеног олука, а 
ценом је обухваћена набавка, допремање на 
гардилиште и уградња 

(4.4+4.2+3.6+3.4)x2 = 31.2 m′ 32 
2.12.3 Набавка, израда, транспорт и монтажа висећег 

олука правоугаоног  пресека од поцинкованог 
лима д = 0,55mm димензија 10/10 cm, 
 развијене ширина 35 cm са свим потребним 
спојним средствима у  кукама носачима олука. 

Обрачун по m′ комплетно уграђеног олука, а ценом 
је обухваћен комплетан рад  материjал. m′ 3 

2.12.4 Набавка, израда, транспорт и монтажа одводних 
олучних вертикала димензија Ø80mm од 
поцинкованог лима 0.55mm са потребним 
обујмицама на 1.0 m. 

Обрачун по m′ комплетно постављеног олука, а 
ценом је обухваћена набавка, допремање 
нагардилиште и уградња. m′ 4 

2.12.5 Опшивање кровних венаца поцинкованим лимом 
дебљине д=0.55mm, развијене ширине 35cm 
односно 60cm. Опшивка се  поставља на 
калкански зид и дуж стреха. 

Обрачунава се  по m′ уграђене опшивке, а ценом је 
обухваћена набавка, допремање на градилиште 
уградња и спојна средства. 

(6.35+4.8+18.6+13.4)x2+2.3x2+3.1 = 94.0 m′ 94 
   

2.13 РАЗНИ РАДОВИ   
2.13.1 Израда демит фасаде (камена вуна 5cm + 

пластични малтер) на  калканском зиду погонског 
дела зграде. Фасаду извести у свему према 
упутству и детаљима произвођача. 

У зони калканских зидова, пре израде демит 
фасаде, потребно је поставити гипс картонске 
плоче на челичну подконструкцију у свему према m² 3 
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техничком опису. 

Обрачунава се по m² комплет постављене фасаде, 
а ценом је обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на градилиште, израда, спојна 
средства, употреба скеле и неговање малтера. 

2.13.2 Набавка и постављање венецијанера на прозорима 
у просторији  командне сале и чајној кухињи у 
тону по избору инвеститора.  Венецијанере 
поставити према упуствима произвођача. 

Обрачун по m² постављених венецијанера, а ценом 
је обухваћен сав потребан матријал и рад.  

1.6x1.4x3 = 6.72 m² 7 
2.13.3 Постављање пластичних јувидур цеви. 

Обрачун по m′ а ценом ове позиције обухваћени су 
и ПВЦ фазонски комади за затварање цеви у 
кабловском каналу на местима где се кроз цев не 
постављају енергетски каблови.   
- Ø150  m′ 24x1.7+4x3.55+1.75+6x2.65+7x6.05 = 115 m′ 115 
- Ø100  m′ 10x1.7+8x0.7 = 22.6 m′ 23 

2.13.4 Набавка и постављање типских ливено-гвоздених 
пењалица Ø20, ширине 40cm на размаку од 25cm. 

Обрачун по комаду постављених пењалица, а 
ценом је обухваћен сав потребан матријал и рад. 

ком 16 
   

   
3  СЕНГРУБ ЈАМА   

3.1 Земљани радови   
3.1.1 Машински ископ земље III категорије у широком 

ископу за израду сенгруб јаме димензија 
4.0x3.0x3.2m . 

Ископ земље се обавља у земљишту III категорије 
у широком откопу за сенгруб јаму дубине до 3.2 m, 
са правилним одсецањем бочних страница и 
обезбеђењем косина од обурвавања. 

Обрачун и плаћање се врши за све описане радне 
операције по m³  самониклог тла, мерено према 
пројекту а у цену је урачунат машински ископ 
земље, одлагање у непосредној близини јаме, 
набијање земље у слојевима након бетонирања, 
одвоз вишка земље на депонију и набијање дна 
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темељне јаме. 

Ископ, насипање и набијање се обрачунава по m³ 
мерено према пројекту. 

Ископ се обрачунава по m³ самониклог тла и то 
утовар, транспорт и истовар, на градску депонију. 

3x4x3.22 = 38.64 

 
 
 
 
 
 

m³ 

 
 
 
 
 
 

39 

3.1.2 Насипање земље из ископа изнад горње плоче 
сенгрупа Насипање вршити здравом земљом без 
хумуса. У цену улази и набијање земље у 
слојевима до потпуне збијености. 

Обрачун по m³  стварно збијене земље.  

3x4x0.62 = 7.44 m³ 7,5 
3.1.3 Одношење земље из ископа на депонију коју 

одреди надзорни орган. 

Обрачунава се по m³. 

39 – 7.5 = 31.5 m³ 32 
   

3.2 Бетонски радови   
Бетонирање зидова и дна сенгруп јаме армираним 
бетоном марке МБ 30. Зидови јаме су дебљине 
20cm док је дно такође дебљине 20cm. 

Сва бетонирања вршити према детаљним 
плановима из пројекта. Бетонирање сенгруп јаме 
изводити од водонепропусног армираног бетона 
МБ30, марке водонепропустљивости В6. 

Сенгруп се изводи на слоју од мршавог бетона 
МБ10 у дебљини од  5cm у свему према 
пројекту. 

Одобрење за почетак бетонирања даје надзорни 
орган након прегледа постављене арматуре. 

Сав материјал мора одговарати важећим 
прописима.Радове на бетонирању изводити у 
свему како је то описано у техничком опису. 

Рад на припреми, уграђивању и неговању готовог 
бетона вршити у складу са важећим прописима, 
стручно са квалификованом радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане хемијске и 
физичке услове. Вода чиста без органских 
примеса.    
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Агрегат чист, без примеса муља изнад дозвољених 
граница или органских материја, пран и гранулисан 
у свему према важећим  стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе бетона, 
водећи рачуна о условима транспорта, 
уграђивања, климатским и осталим условима од 
важности за квалитет бетона. Справљање и 
уграђивање бетона вршити машинским путем. При 
транспорту и уграђивању бетона водити рачуна да 
не дође до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона мерено 
према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање, транспорт до 
места уграђивања, уграђивање и неговање бетона, 
израда потребне оплате, узимање серија 
контролних коцки, прибављање свих потребних 
атеста као и употреба свих адитива и пенетрата 
којима се постиже водонепропусност бетона који су 
описани у техничком опису. Арматура се 
обрачунава посебно. Бетон неговати према 
важећим прописима. 

3.2.1 Израда зидова сенгрупа од армираног бетона 
МБ30 дебљине д=20cm, са додатком адитива за 
водонепропусност, зидове малтерисати цементним 
малтером 1:3 са глачањем до црног сјаја. 

Обрачун по m³  уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата и 
евентуално црпљење воде. 

4x2.2x0.2x2+2.6x2.2x0.2x2 = 5.81 m³ 5,9 
3.2.2 Израда подне плоче сенгрупа од армираног бетона 

МБ30, дебљина плоче д=20cm са додатком 
адитива за водонепропусност и малтерисање са 
глачањем до црног сјаја цементним малтером. 

Обрачун по m³  уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата и 
евентуално црпљење воде. 

4x3x0.20 = 2.4 m³ 2,4 



 41 од 236 
 

1 2 3 4 
Количина 

Ред.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мере Укупно 

3.2.3 Израда горње плоче сенгрупа од армираног бетона 
МБ30, дебљина плоче д=15cm и силаза за сенгруб 
јаму дебљине зида 15cm са додатком адитива за 
водонепропусност, са глетовањем до црног сјаја. 
Оставити отвор пречника Ø60cm. 

Обрачун по m³  уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона, као и сва потребна оплата и 
евентуално црпљење воде. 

4x3x0.15+0.45x0.72 = 2.12 m³ 2,2 
3.2.4 Бетонирање подлоге од мршавог бетона марком 

бетона МБ15 испод сенгруб јаме дебљине 5cm. 
Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m² уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог материјала 
на објекат, справљање и транспорт до места 
уграђивања бетона. m² 12 

   
   

3.3 Армирачки радови   
Армирање сенгруб јаме врши се мрежастом 
арматуром МАГ 500/560, ребрастом арматуром РА 
400/500 и глатком арматуром ГА 240/360. 

Сечење и савијање арматуре радити према датим 
детаљима. Арматура мора бити права и без 
корозије. 

Обрачун се врши по kg. уграђене арматуре. 

У цену улази, набавка, сечење, савијање и 
уграђивање арматуре.   

3.3.1 Набавка, исправљање, сечење, савијање и 
уграђивање арматуре у све армирано-бетонске 
елементе сенгруб јаме. 

Арматура мора бити права без корозије. 

Обрачун по kg уграђене арматуре.   
РА 400/500 kg 250 
ГА 240/360 kg 30 

МАГ 500/600 kg 950 
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3.4 Изолатерски радови   
3.4.1 Израда вертикалне и хоризонралне 

хидроизолације ″кондором″.  

″Кондор″ поставити у свему према упуству 
произвођача.Овом позицијом обухваћена је и 
бобичаста ПВЦ фолија као заштита. Бобичасту 
ПВЦ фолију поставити у свему према упуству 
произвођача фолије. 

Обрачун по m² постављене хидроизолације, а 
ценом је обухваћен сав рад и потребан материјал 

4.0x3.0+4.0x2.6x2+3.0x2.6x2= 48.4m² m³ 49 
3.4.2 Са унутрашње стране сенгруб јаму премазати 

епоксидним премазима у свему према упутству 
произвођача епоксида. 

Обрачунава се по m премазане површине а у цену 
је урачунат сав рад и материал. 

12.4x2.2+2.4x0.87 = 29.37 m³ 30 
   

3.5 Разни радови   
3.5.1 Набавка, транспорт и монтажа гвоздено ливеног 

„жабљег“ поклопца Ø150mm са држачем на зиду за 
исти. 

Обрачунава се  по комаду. 
ком. 1 

3.5.2 Набавка, транспорт и монтажа типских гвоздено 
ливехих пењалица Ø20 на размаку од 25cm. 

Обрачунава се  по комаду. 
ком. 12 

3.5.3 Набавка, транспорт и монтажа типског ливено-
гвозеног поклопца са рамом за шахт, димензија 
Ø60cm, тежине 60kg. 

Обрачунава се  по комаду. 
ком. 1 

3.5.4 Набавка, транспорт и монтажа вентилационе главе 
од подметнутог лима на пластичној цеви Ø100mm, 
за вентилацију сенгруба. 

Обрачунава се  по комаду.   
Ø150mm 

ком. 1 
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4  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - КОМАНДНА 
ЗГРАДА   

4.1 ВОДОВОД   
4.1.1 Ручни ископ рова у земљи III категорије за 

постављање водоводне мреже, ширине рова 
0.80m. 

У јединичну цену ископа урачунато је и потребно 
разупирање рова са одбацивањем земље на 
даљину 1m од ивице рова. 

Обрачун по m³. 

0.8x16.5x1.05 = 13.86 m³ 14 
4.1.2 Набијање и насипање песка у ров за водоводну 

мрежу. Испод и преко постављених цеви насути 
песак дебљине 10cm. Посебну пажњу обратити на 
насипање песка око цеви. Песак насути у влажном 
стању и пажљиво набити у слојевима. 

Обрачун по m³.  

0.8x0.23x16.5 = 3.04 m³ 3,5 
4.1.3 Затрпавање преосталог дела рова земљом из 

ископа са набијањем у слојевима од 20cm. Земљу 
квасити водом и набијати до потпуне збијености.  

Обрачун по m³. 

14-3.5 = 1.5 m³ 10,5 
4.1.4 Одвоз вишка земље на градску депонију до 5km. 

Обрачун по m³. m³ 3,5 
4.1.5 Набавка и монтажа ПЕ цеви заедно са фитингом и 

материјалом за спајање. Приликом монтаже 
водоводне мреже водити рачуна да розете вентила 
и батерија буду потпуно равне са завршном 
површином зида. 

Штемовање за уградњу и пролаз цеви урадити 
пажљиво, шут изнети и одвести на градску 
депонију.  

Завршену водоводну мрежу тестирати на притисак 
који је 1.5 пута већи од радног и о томе сачинити 
записник. 

У цену улази изолација и испитивање мреже. 

Обрачун по m’.   
- Ø25mm  m’ 17 
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14.6+2.2 = 16.8 

- Ø20mm m’ 2 
- Ø15mm  

4.1+2.5+8.3+2.5+1.7+2.1+0.8x10 = 29.2 m’ 30 
4.1.6 Набавка и монтажа пропусног вентила са испусном 

славином Ø20mm са заштитном хромираном капом 
и розетом. 

Приликом монтаже вентила водити рачуна да 
розета вентила буде потпуно равна са завршном 
површином зида. Вентил мора имати атест.   

Обрачун по комаду. 
ком. 1 

4.1.7 Набавка и монтажа пропусног вентила Ø15mm са 
заштитном хромираном капом и розетом. 

Приликом монтаже вентила водити рачуна да 
розета вентила буде потпуно равна са завршном 
површином зида. Вентил мора имати атест.   

Обрачун по комаду. 
ком. 6 

4.1.8 Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила за 
водокотлић, пречника Ø15mm са ручком и 
хромираном цеви Л = 270mm. Приликом монтаже 
вентила водити рачуна да точкић вентила буде на 
правилном одстојању од финалне површине зида и 
да буде омогућен приступ вертикали и повезивању 
водокотлића и постављене розете. Вентил мора да 
има атест. 

Обрачун по комаду 
ком. 2 

   
4.2 КАНАЛИЗАЦИЈА   
4.2.1 Ручни ископ рова у земљи III категорије за 

постављање канализационе мреже, ширине рова 
0.80m. 

У јединичну цену ископа урачунато је и потребно 
разупирање рова са одбацивањем земље на 
даљину 1m од ивице рова. 

 Обрачун по m³. 

(1.0x2+5.9+14.5)x0.8x0.85 = 15.23 m³ 16 
4.2.2 Ручни ископ у земљи III категорије за ревизионе 

шахтове димензија 1.4x1.4m. 

У јединичну цену ископа урачунато је и потребно 
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разупирање рова са одбацивањем земље на 
даљину 1m од ивице рова. 

Обрачун по m³. 

1.4x1.4x1.09x2 = 4.28 

 
 
 
 

m³ 

 
 
 
 

4,5 

4.2.3 Набијање и насипање песка у ров за 
канализациону мрежу. Испод и преко постављених 
цеви насути песак дебљине 10cm. Посебну пажњу 
обратити на насипање песка око цеви. Песак 
насути у влажном стању и пажљиво набити у 
слојевима. 

Обрачун по m³.  

22.4x0.35x0.8 = 6.27 m³ 6,5 
4.2.4 Затрпавање преосталог дела рова земљом из 

ископа са набијањем у слојевима од 20cm. Земљу 
квасити водом и набијати до потпуне збијености.  

Обрачун по m³. 

15.23-6.27 = 8.96 m³ 9 
4.2.5 Одвоз вишка земље на градску депонију до 5km. 

Обрачун по m³. 

15.23+4.28-8.96 = 10.55 m³ 10,5 
4.2.6 Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од 

тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским 
комадима и материјалом за спајање. Поставити 
само исправне комаде, који имају атесте. 
Ревизионе комаде правилно дихтовати са 
поклопцем и гуменим дихтунзима. Постављену 
канализациону мрежу испитати на проток и падове 
и сачинити записник, што улази у цену. 

Обрачун по m’.   
Ø150mm m’ 25 
Ø100mm m’ 13,5 
Ø70mm m’ 9,5 
Ø50mm m’ 3,5 

4.2.7 Набавка и монтажа ПВЦ сливника Ø70mm са 
решетком од ростфраја. 

Обрачун по комаду. 
ком. 2 

4.2.8 Набавка и монтажа вентилационе главе од 
поцинкованог лима д=0.55mm.   
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Обрачун по комаду. 

Ø150mm, l=1.00m 
ком. 1 

Ø100mm, l=1.00m 
ком. 1 

4.2.9 Израда шахтова од бетона са армирано бетонском 
плочом, дебљине зидова и пода д=20cm и 
дебљине плоче д=15cm. Унутрашње површине 
малтерисати цементним малтером 1:2 са обрадом 
површина до црног сјаја. 

Зидове и дно шахтова армирати обостраном 
арматуром Q524. 

На сваких 30cm уградити пењалице а у плочи 
оставити отвор Ø60cm за уградњу поклопца. 

Обрачун по комаду изведеног шахта. 
ком. 2 

4.2.10Набавка, транспорт и монтажа типских ливено-
гвоздених поклопаца са рамом за шахт, димензија 
Ø60cm, тежине 60kg, са рамом за уградњу. 

Обрачун по комаду уграђеног поклопца. 
ком. 2 

   
4.3 САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР   
4.3.1 Набавка и монтажа WC шоље, типа Симплон, 

домаће производње I класе. Спој WC шоље са 
канализационом мрежом урадити са „ГЕНЗЛОМ“ и 
одговарајућим китом да буде дихтован 100%. 
Шољу преко гумених подметача учврстити 
месинганим шрафовима. Емајлирани котлић 
поставити са протезом. Са водоводном мрежом 
повезати га преко хромираног вентила и 
савитљивог црева, а са шољом одговарајућом 
цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за 
шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и 
опрему наручити по избору пројектанта. 

Обрачун по комаду шоље, комплет уграђене 
шоље. 

ком. 2 
4.3.2 Набавка и монтажа комплет умиваоника од 

керамике, димензија 60x40cm, домаће производње 
I класе са са хромираном једноручном зидном 
батеријом за топлу и хладну воду, хромираним 
сифоном, сушачем руку, огледалом и етажером. 

Умиваоник за зид причврстити одговарајућим 
типловима и месинганим шрафовима, а преко 
подметача од гуме. Умиваоник повезати одводом 
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хромираним сифоном пречника Ø32mm са 
розетом, чепом и ланцем. Умиваоник наручити по 
избору пројектанта. 

Обрачун по комаду. 

 
 
 

ком. 

 
 
 

1 

4.3.3 Набавка и уградња дозатора за сапун тип 
„UNIONCLIN“ INOX шифра 26, запремине 0.8l или 
слично. Дозатори се монтирају на зид. 

Обрачун по комаду. 
ком. 2 

4.3.4 Набавка и уградња носача ролни за папир 
"UNIONCLIP“ INOX шифра 20 или слично за WC. 
Носачи се монтирају на зид. 

Обрачун по комаду.  
ком. 2 

4.3.5 Набавка четке за WC "UNIONCLIP“ INOX шифра 67 
или слично. 

Обрачун по комаду. 
ком. 2 

4.3.6 Набавка и монтажа електричног бојлера са спојним 
цевима за топлу и хладну воду, као и сигурносним 
вентилом. 

Бојлер је запремине 10 l 

Обрачун по комаду. 
ком. 2 

4.3.7 Набавка и монтажа дводелне судопере од 
ростфраја са делом за оцеђивање судова, 
уграђене у кухињски орман, заједно са одливним и 
преливним вентилом и „ФЕТФАНТ“ сифоном. 

Обрачун по комаду монтиране судопере. 
ком. 1 

4.3.8 Набавка и монтажа зидне батерије за судопер за 
топлу и хладну воду. Између зида и батерије 
поставити розете. Батерију пажљиво поставити да 
се не оштети хром. 

Обрачун по комаду монтиране батерије. 
ком. 1 

   
   

5  ТЕМЕЉИ И КАДА ТРАНСФОРМАТОРА   
5.1 ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ   

Ископ земље обавља се у земљишту III категорије, 
са правилним одсецањем страница. Водити строго 
рачуна о предвиђеној дубини ископа. Фундирање 
вршити на непоремећеној контактној површини и 
пре бетонирања извршити набијање дна темељне   
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јаме. 

У предмеру свеске Г1 обухваћено је уклањање 
слоја хумуса од 20cm и предвиђена је његова 
уградња у завршни слој платоа. 

Ископ се обрачунава по m³ самониклог тла, мерено 
према пројекту а у цену је урачунат машински 
ископ земље и одлагање у непосредној близини  и 
одвоз вишка земље. 

Одвоз се обрачунава по m³ самониклог тла и то 
утовар, транспорт и истовар за уградњу у насип 
платоа. 

Насипање се обрачунава по m³ самониклог тла, 
мерено према пројекту а у цену је урачунато 
насипање и набијање до потребне збијености као 
што је то описано у техничком опису. 

5.1.1 Ископ земље III категорије за темељ и каду 
трансформатора, ПП зид. Опште као у тачки 5.1 
овог предмера. 

- темељи и каде трансформатора           
54.0 x 2 m³ 

- противпожарни зид  3.0 m³ m³ 111 
5.1.2 Насипање са набијањем земље око темеља 

трансформатора и каде. 

 Опште као у тачки 5.1. овог предмера. 

- темељ и када трансфорамтора  1.1 x 2 m³ 

- противпожарни зид    1.3 m³ m³ 3,5 
5.1.3 Одвоз вишка земље за уградњу у насип платоа. 

 Опште као у тачки 5.1. овог предмера. 

111.0 – 3.5 = 107.5 m³ m³ 107,5 
   

5.2 БЕТОНСКИ РАДОВИ   
Сва бетонирања вршити према детаљним 
плановима из пројекта. Бетонирање темеља и када 
трансформатора изводити од армираног бетона 
МБ30. 

Одобрење за почетак бетонирања даје надзорни 
орган након прегледа постављене арматуре. 

Сав материјал мора одговарати важећим   
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прописима. 

Радове на бетонирању изводити у свему како је то 
описано у техничком опису. 

Рад на припреми, уграђивању и неговању готовог 
бетона вршити како је то дато у техничком опису, а 
у складу са важећим прописима, стручно са 
квалификованом радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане хемијске и 
физичке услове. Вода чиста без органских 
примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља изнад дозвољених 
граница или органских материја, пран и гранулисан 
у свему према важећим стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе бетона, 
водећи рачуна о условима транспорта, 
уграђивања, климатским и осталим условима од 
важности за квалитет бетона.  

Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и уграђивању 
бетона водити рачуна да не дође до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона мерено 
према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање, транспорт до 
места уграђивања, уграђивање и неговање бетона, 
израда потребне оплате, узимање серија 
контролних коцки, прибављање свих потребних 
атеста. 

Арматура се обрачунава посебно. 

5.2.1 Бетонирање темеља и када трансформатора и 
преотивпожарног зида у свему према датим 
детаљима. 

Опште као у тачки 5.2. овог предмера.   
- темељ и када трансформатора   
МБ 15      7.85 x 2 m³ 15,7 
МБ 30 32.22 x 2 m³ 64,5 
- противпожарни зид   
МБ 30 m³ 7,5 
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5.2.2 Бетонирање чашица након уградње анкерних 
склопова ситнозрним бетоном МБ30. 

Опште као у тачки 5.1. 

МБ 30 0.5x2 m³ 1 
   

5.3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ   
Армирање бетона врши се са МАГ 500/560 и 
глатком арматуром ГА 240/360. 

Арматуру сећи, савијати и уграђивати према 
детаљним плановима из пројекта. Арматура мора 
бити права и без корозије. Уколико на арматури 
има корозије, мора се пре уграђивања очистити. 

Обрачунава се по kg. Уграђене арматуре према 
спецификацији из пројекта. 

У цену улази набавка, допремање арматуре, 
исправљање, сечење, савијање и уграђивање у 
конструкцију.   

5.3.1 грађивање глатке арматуре ГА 240/360. 

Темељ трансформатора 471 x 2 = 942 kg 

Противпожарни зид                  650 kg kg 1592 
5.3.2 Уграђивање мрежасте арматуре МАГ 500/560. 

Када трансформатора 255 x 2 = 510 kg kg 510 
   

5.4 ОСТАЛИ РАДОВИ   
5.4.1 Набавка, транспорт и уградња шина С49а за 

трансформатор  у свему према детаљима из 
пројекта. 

Обрачун се врши по m' уграђеног материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад и 
мареријал. 

9.2 m' x 2 m' 18,4 
5.4.2 Набавка, и уградња анкера Ø20mm са навојем, за 

фиксирање шина на делу темеља трансформатора 
у свему према детаљима из пројекта. 

Обрачун се врши по kg уграђеног материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад и 
материјал, као и заштита од корозије у свему како 
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је дато у техничком опису. 

25.3 x 2 

 
kg 

 
50,6 

5.4.3 Набавка и уградња челичних  плоча ≠150.8...260 за 
фиксирање шина. 

Обрачун се врши по kg уграђеног  материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад и 
материјал, као и заштита од корозије у свему како 
је дато у техничком опису. 

39.2  x 2 kg 78,4 
5.4.4 Набавка и уградња матица са подлошком за 

анкере Ø20. 

7.04 x2 kg 14,1 
5.4.5 Набавка и уградња челичних плочица ≠60.10....60 

за анкере шина . 

Обрачун се врши по kg уграђеног  материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад и 
материјал. 

9.3  x 2 kg 20,34 
5.4.6 Набавка материјала, израда, заштита од корозије и 

постављање решетки на целој површини каде. 
Решетке се израђују од лимова 40. 0.4mm  према 
детаљима из пројекта. 

Обрачун се врши по kg уграђеног  материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад и 
материјал. 

1612 kg x 2 kg 3224 
5.4.7 Набавка материјала израда и уградња бетонског 

гвожђа ГА240/360 за анкере у кади који носе 
решетке на целој површини каде према детаљима 
из пројекта. 

Обрачун се врши по kg уграђеног  материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад и 
материјал. 

 48x2 kg 96 
5.4.8 Набавка и уградња гранулисаног шљунка Ø40-

60mm за уградњу у кади трансформатора. 

Обрачунава се по m³, а у цену улази набавка, 
транспорт и разастирање гранулисаног шљунка. 

6.50 x2 m³ 13 
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5.4.9 Набавка и уградња јувидур цеви  Ø 50 mm дужине 
0,5m за уградњу у каду трансформатора 

                                Ø 50 mm       4 x 2 
ком. 8 

   
   

6  ЈАМА ЗА УЉЕ И УЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА   
6.1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

Ископ земље се обавља у земљишту III категорије 
са правилним одсецањем бочних страница и 
обезбеђењем од обурвавања за уљну јаму, ровове 
уљне канализације  и шахтове уљне канализације 
дубине 0 – 5.0m.  

Ископана земља ће се депоновати у непосредној 
близини и накнадно уградити после завршених 
бетонских радова.  

У премеру свеске Г1 обухваћено је уклањање слоја 
хумуса од 20cm и предвиђена је његова уградња у 
завршни слој платоа. 

Насипање и набијање земље око јаме за уље  и у 
рову за уљну канализацију изводити са здравом 
земљом без хумуса у слојевима од по 30cm, уз 
квашење и прописно набијање тако да се постигне 
збијеност самониклог тла или већа. 

Вишак земље ће се користити за уградњу у насип 
платоа. 

Ископ се обрачунава по m³ самониклог тла, мерено 
према пројекту а у цену је урачунат машински 
ископ земље и одлагање у непосредној близини  и 
одвоз вишка земље. 

Одвоз се обрачунава по m³ самониклог тла и то 
утовар, транспорт и истовар за уградњу у насип 
платоа. 

Насипање се обрачунава по m³ самониклог тла, 
мерено према пројекту а у цену је урачунато 
насипање и набијање до потребне збијености као 
што је то описано у техничком опису.   

6.1.1 Ископ земље за уљну јаму, црпну станицу, уљну 
канализацију са шахтовима и темељима ограде. 

Опште као у тачки 6.1. 

-уљна јама                                                 75.0m³ 
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-црпна станица                                          51.0m³ 

-канализациони ров, шахтови                  20.4m³ 

 
m³ 

 
146,4 

6.1.2 Насипање са набијањем земље. Насипање вршити 
здравом земљом без хумуса. 

Опште као у тачки 6.1. 

-уљна јама                                          17.0m³ 

-црпна станица                                     8.8m³ 

-канализациони ров и шахтови        13.3m³ m³ 39,1 
6.1.3 Одвоз вишка земље за уградњу у насип платоа.  

Опште као у тачки 6.1. 

-уљна јама                                          58.0m³ 

-црпна станица                                   42.2m³ 

-канализациони ров и шахтови           7.1m³ m³ 107,3 
6.1.4 Набавка и уграђивање песка у канализациони ров у 

току и након постављања бетонских и пластичних 
цеви. 

Песак уградити у дебљини од 10cm. око цеви у 
свему према детаљу из пројекта. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног песка 
мерено према пројекту. m³ 5,2 

   
6.2 БЕТОНСКИ РАДОВИ   

Сва бетонирања вршити према детаљним 
плановима из пројекта. Бетонирање јаме за уље, 
црпне станице и шахтова уљне канализације 
изводити од водонепропусног армираног бетона 
МБ30 марке водонепропустљивости В6. 

Дно шахтова уљне канализације обрадити са 
израдом кинете. 

Испод јаме за уље и црпне станице уграђује се 
тампон слој од мршавог бетона МБ15 у дебљини 
од 6 cm, а испод шахтова уљне канализације   у 
дебљини од 5 cm, у свему према пројекту. 

Одобрење за почетак бетонирања даје надзорни 
орган након прегледа постављене арматуре. 

Сав материјал мора одговарати важећим 
прописима.   
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Радове на бетонирању изводити у свему како је то 
описано у техничком опису. 

Рад на припреми, уграђивању и неговању готовог 
бетона вршити у складу са важећим прописима, 
стручно са квалификованом радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане хемијске и 
физичке услове. Вода чиста без органских 
примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља изнад дозвољених 
граница или органских материја, пран и гранулисан 
у свему према важећим стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе бетона, 
водећи рачуна о условима транспорта, 
уграђивања, климатским и осталим условима од 
важности за квалитет бетона.  

Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и уграђивању 
бетона водити рачуна да не дође до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона мерено 
према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање, транспорт до 
места уграђивања, уграђивање и неговање бетона, 
израда потребне оплате, узимање серија 
контролних коцки, прибављање свих потребних 
атеста као и употреба свих адитива и пенетрата 
којима се постиже водонепропусност бетона који су 
описани у техничком опису. 

Арматура се обрачунава посебно. 

6.2.1 Бетонирање комплетне армиранобетонске 
конструкције уљне јаме, црпне станице и шахтова 
уљне канализације.  

Опште као у тачки 6.2. 

-уљна јама                                               19.5m³ 

-црпна станица                                        18.0m³ 

-канализациони ров и шахтови                1.7m³ m³ 39,2 
6.2.2 Набавка материјала, справљање и уграђивање 

слоја мршавог бетона д=6cm од МБ15 испод доње 
плоче јаме за уље и црпне станице, као и д=5cm 
испод шахтова уљне канализације. 
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Опште као у тачки 6.2. 

-уљна јама                                                   1.1m³ 

-црпна станица                                            0.9m³ 

-канализациони ров и шахтови                0.12m³ 

 
 
 
 

m³ 

 
 
 
 

2,12 

   
6.3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ   

Армирање јаме за уље, црпне станице и шахтова 
уљне канализације врши се мрежастом арматуром 
МАГ 500/560, ребрастом арматуром РА 400/500 и 
глатком арматуром ГА 240/360. 

Сечење и савијање арматуре радити према датим 
детаљима. Арматура мора бити права и без 
корозије. 

Обрачун се врши по kg. уграђене арматуре. 

У цену улази, набавка, сечење, савијање и 
уграђивање арматуре.   

6.3.1 Набавка и уграђивање арматуре по детаљима и 
спецификацији арматуре. 

Опште као у тачки 6.3.   
МАГ 500/560 kg 3508 
РА 400/500 kg 110 
ГА 240/360 kg 484 

   
6.4 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   
6.4.1 Израда хоризонталне и ветикалне хидроизолације 

уљне јаме и црпне станице са спољне стране. 

Хидроизолација се изводи од једног премаза 
битулитом и два слоја трака типа кондорфлекс. 

Заштита хидроизолације са доње стране је 
цементна кошуљица а са бочних страна зидова 
брадавичаста полиетиленска фолија. 

Обрачун се врши по m², комплет рад и материјал. 

Обрачун се врши по m² 

   
- уљна јама m² 88 
- црпна станица m² 65 
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6.4.2 Израда хоризонталне и ветикалне хидроизолације 
уљне јаме са унутрашње стране. 

Хидроизолација се изводи са два епоксидна 
премаза. 

Обрачун се врши по m², комплет рад и материјал. 

Обрачун се врши по m²   
- уљна јама m² 78 
- црпна станица m² 57 

6.4.3 Израда хоризонталне и ветикалне хидроизолације 
шахтова уљне канализације са унутрашње стране. 

Хидроизолација се изводи са два епоксидна 
премаза. 

Обрачун се врши по m², комплет рад и материјал. 

Шахтови m² 9,3 
   

6.5 ОСТАЛИ  РАДОВИ   
6.5.1 Набавка и уграђивање ливено гвоздених типских 

пењалица Ø30mm за јаму за уље и шахтове уљне 
канализације, према детаљима из пројекта.  

Обрачун и плаћање се врши по комаду уграђене 
пењалице, комплет рад и материјал. 

ком. 40 
6.5.2 Израда и уграђивање ливеногвоздених типских 

шахт поклопаца Ø600mm за уљну јаму, црпну 
станицу и шахтове уљне канализације, према 
детаљима из пројекта. 

Обрачун и плаћање се врши по комаду уграђеног 
поклопца, комплет рад и материјал. 

 
ком. 9 

6.5.3 Набавка, транспорт и уграђивање бетонских цеви 
Ø300 mm на начин описан у техничком опису, за 
израду уљне канализације. 

Сва места прикључења цеви на каду 
трансформатора, шахтове, јаму за уље и црпну 
станицу забетонирати ситнозрним бетоном и 
обрадити део око цеви. 

Обрачун и плаћање се врши по m’ уграђене цеви, 
комплет рад и материјал. 

 m’ 18,3 
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6.5.4 Набавка, транспорт и уграђивање пластичних цеви 
Ø200 mm од јаме за уље до одводног канала. 

Прикључења цеви на јаму за уље и одводни канал, 
забетонирати ситнозрним бетоном и обрадити део 
око цеви. 

Обрачун и плаћање се врши по m’ уграђене цеви, 
комплет рад и материјал. m’ 7 

6.5.5 Израда дрвене ограде у дужини од 12.0m уз 
транспортну стазу. 

Ограду изводити у свему према детаљима у 
пројекту. 

Обрачун се врши паушално. 
пауш  

6.5.6 Набавка и уграђивање пластичних цеви Ø100 mm 
за вентилацију уљне јаме у све три коморе. 

Обрачун и плаћање се врши по комаду уграђене 
цеви, комплет рад и материјал. 

ком 3 
6.5.7 Набавка и уградња комплетног пумпног постројења 

и то: 2 ком. потопљених пумпи за отпадну воду 
заједно са потребним цевоводом унутар црпне 
станице (до 1,0 m изван зидова) као и са 
предвиђеним затварачима, повратним вентилима и 
осталом опремом по детаљу. Камализација ван 
црпне станице и електроенергетске инсталације за 
погон и управљање пумпама, обрачунава се 
посебно. 

Обрачун се врши паушално. 
пауш  

6.5.8 Уградња браварских подметача испод система за 
одвод воде у пумпном постројењу. 

Обрачунава се паушално а у цену улази набавка 
материјала, израда и монтажа подметача према 
захтевима монтера пумпи и цевног разавода. 

пауш  
6.5.9 Набавка жабљег поклопца за цев Ø200 и 

уграђивање на месту изливања воде у одводни 
јарак. 

Обрачунава се по ком. а у цену је урачунат сав рад 
и материјал. 

ком 1 
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7  ПОРТАЛИ СА ТЕМЕЉИМА У ПОСТРОЈЕЊУ 
110kV   

7.1 Земљани радови   
Машински ископ за темеље нових портала врши се 
на већ изнивелисаном платоу који је за 20cm нижи 
од завршне коте платоа са правилним одсецањем 
страница. Завршних 20cm ће се након завршетка 
грађевинских радова насути хумусом и то је 
обрађено у свесци Г1. Изводи се укупно 11 нових 
темеља. Темељи се фундирају на дубини 2.0m. 
Након израде нових темеља, изводи се насипање и 
набијање, а вишак земље се депонује са стране и 
користи се за уградњу у насип. 

Бетонирање нових темеља започети по прегледу 
ископа од стране надзорног органа и писменог 
пријема. 

Ископ, насипање и набијање се обрачунава по m³ 
самониклог тла, мерено према пројекту. 

У цену 1m³ ископа је урачунат ископ са 
одбацивањем на 2,0m1, обезбеђење ископа од 
обурвавања, као и набијање дна темељне јаме. 

Земљу насипати у слојевима од 20 cm, квасити 
водом и набити до се не постигне збијеност 
самониклог тла или већа. За насипање користити 
здраву земљу без хумуса, депоновану приликом 
ископа. 

Одвоз се обрачунава по m³ самониклог тла и то 
утовар, транспорт и истовар и разастирање на 
градској депонији. 

   

7.1.1.
Ископ земље III категорије за темеље нових 
портала. 

Опште као у тачки 7.1. овог предмера. 

Темељи портала П1 

19.19-0.2x3.6x2.6+2x(16.73-0.2x3.4x2.4)=47.51 m³  

Темељи портала П2 

3x(12.30-0.2x3.0x2.0)+(11.48-0.2x2.8x2.0)x2=54.02 m³ 

Темељи портала П3 

14.43-0.2x3.2x2.2+2x(12.30-0.2x3.0x2.0)=35.22 m³ 

 m³ 136,75 
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7.1.2.
Насипање са набијањем земље око нових темеља 
портала. 

Опште као у тачки 3.1. овог предмера. 

Темељи портала П1 

6.73-1.344+2x(6.29-1.1)=15.77 m³  

Темељи портала П2 

3x(4.03-0.67)+(3.83-0.64)x2=16.46 m³ 

Темељи портала П3 

5.63-0.88+2x(4.03-0.67)=11.47 m³ m³ 43,7 

7.1.3.
Депоновање вишка земље која се предвиђа за 
уградњу у насип. 

Обрачун се врши по m³ земље. У цену улази 
утовар, транспорт, и истовар. 

136.75-43.70 m³ 93,05 

 
 

  
7.2. Бетонски радови   

 
Темељи се изводе од армираног бетона МБ30. 
Степенасто се шире од врха до дна. Димензије 
капа темеља су 1.2x2.2m и 1.2x2.0m, а стопа 
2.8x2.0m, 3.0x2.0m, 3.2x2.2m, 3.4x2.4m и 3.6x2.6m. 
Дубина фундирања је 2.0m. 

Сва бетонирања вршити према детаљним 
плановима из пројекта. Бетонирање темеља 
портала је предвиђено је у II фазе. Обе фазе се 
бетонирају са истом марком бетона. 

У првој фази у темељима се остављају анкерне 
рупе, димензија према пројекту. 

Заливање анкерних рупа бетоном МБ 30, истог 
квалитета као и за прву фазу, врши се након 
постављања, центрисања и комплетне провере 
анкеровања челичне конструкције. 

Испод нових темеља портала уграђује се тампон 
слој бетона МБ15 и то у дебљини од минимум 5cm. 

Одобрење за почетак заливања анкерних рупа дају 
надзорни орган и руководилац радова на монтажи 
челичне конструкције. Све видљиве површине 
темеља морају бити обрађене цементном 
кошуљицом док бетон није везао, са потребним 
нагибом за отицање воде. Сав материјал мора   
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одговарати важећим прописима. 

Рад на припреми, уграђивању и неговању готовог 
бетона вршити у складу са важећим прописима, 
стручно са квалификованом радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане хемијске и 
физичке услове. Вода чиста без органских 
примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља изнад дозвољених 
граница или органских материја, пран и гранулисан 
у свему према важећим стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе бетона, 
водећи рачуна о условима транспорта, 
уграђивања, климатским и осталим условима од 
важности за квалитет бетона. 

Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и уграђивању 
бетона водити рачуна да не дође до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона мерено 
према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање, транспорт до 
места уграђивања, уграђивање и неговање бетона, 
обрада свих видљивих површина са потребним 
нагибом, израда потребне оплате, као и њено 
чишћење у обе фазе бетонирања, узимање серија 
контролних коцки и прибављање свих потребних 
атеста. 

Арматура се обрачунава посебно. 

7.2.1. Бетонирање темеља портала бетоном МБ30. 

Опште као у тачки 7.2. овог предмера. 

 

Темељи портала П1 

12.57+2x10.6                        33.77 m³  

Темељи портала П2 

3x8.54+7.88x2                                   41.38 m³ 

Темељи портала П3 

9.03+2x8.54                        26.11 m³  

 

Укупно МБ30 m³ 101,26 
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7.2.2. Бетонирање тампон слоја бетоном МБ15 дебљине 
д=5 cm, испод нових темеља портала. 

Опште као у тачки 7.2. овог предмера. 

Темељи портала П1 

0.47+2x0.41                          1.29 m³  

Темељи портала П2 

3x0.3+0.28x2                          1.46 m³ 

Темељи портала П3 

0.35+2x0.30                          0.95 m³  

Укупно МБ10 m³ 3,7 
   

 
  

7.3. Челична конструкција   
 Челичну конструкцију нових портала радити према 

детаљним плановима из пројекта. 

Изводе се укупно три нова портала. Сви стубови и 
ригле су са појасевима од ваљаних у профила 
међусобно заварених рамен блеховима.  

Везе завртњевима треба да су чврсте и 
обезбеђене од одвртања уништењем навоја - 
кирновањем или еластичном подлошком. Спојеве и 
варове идеално израдити, очистити и обрусити. 
Варови квалитета Ц прописаних особина и 
одређених димензија. Завртњи необрађени, 
пречника према пројекту. 

Пре бетонирања темеља у II фази обратити пажњу 
при постављању и центрисању стубова портала. 

Челик за израду портала је: лимови С235 ЈРГ2, 
профили С235 ЈР, завртњи класе чврстоће 5.6 и 
варови квалитета Ц. Сви елементи су од ваљаних 
челичних профила и лимова, спојени међусобно 
заваривањем. 

Заштита од корозије ће се извршити на начин како 
је то описано у техничком опису. 

Обрачунава се по килограму готове конструкције, а 
у цену је урачуната: набавка, израда конструкције, 
транспорт, монтажа, сва спојна средства и 
комплетна заштита од корозије.  
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7.3.1. Набавка, израда, монтажа и заштита од корозије 
нове челичне конструкције портала. 

Опште као у тачки 7.3. предмера.   
 Портал П1 

    1706x2+1846+752x2+62=6.824 kg 6.824 
 Портал П2 

2x 1071+1178+764x2+ 

+771x2+654x2+2x60=7.818 kg 7.818 
 Портал П3 

2x844+1165+2x755+2x60 = 4.483 kg 4.483 
    
7.4. Армирачки радови   
 Армирање темеља портала врши се мрежастом 

арматуром МАГ500/560. 

Сечење и савијање арматуре радити према датим 
детаљима. Арматура мора бити права и без 
корозије. Обрачун се врши по kg. уграђене 
арматуре. 

У цену улази, набавка, сечење, савијање и 
уграђивање арматуре.   

7.4.1.
Армирање темеља портала мрежастом арматуром 
МАГ500/560. 

Опште као у тачки 7.4. овог предмера.   

 
Портал П1 

3x209.66=628.98 kg 628,98 

 
Портал П2 

3x209.66+2x196.56=1022.1 kg 1022,1 

 
Портал П3 

3x209.66=628.98 kg 628,98 

 
 

  
7.5. Разни радови   
7.5.1. Набавка и уграђивање пластичних јувидур цеви 

Ø60mm за уземљење и уградња у нове темеље 
портала. 

Обрачунава се по ком. уграђених цеви. 
ком 11 
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7.5.2. Набавка израда и монтажа лимова за уземљење 
на појасне штапове стубова портала. 

Обрачунава се по kg. kg 16,5 
    
    

8  НОСАЧИ АПАРАТА У ПОСТРОЈЕЊУ 110kV   
8.1.  Земљани радови   
 Ископ земље за темеље носача апарата, врши се у 

земљишту III категорије према пројекту, са 
правилним отсецањем страница на већ изведеном 
платоу. При ископу строго водити рачуна о дубини 
ископа. Уколико се деси да се ископа јама дубља 
од предвиђене, вишак попунити мршавим бетоном 
о трошку извођача. Фундирање вршити на 
непоремећеној контактној површини и пре 
бетонирања извршити набијање дна темељних 
јама. Задњи слој ископа д = 20 cm вршити 
непосредно пре бетонирања, не дозволити да га 
расквасе кише. 

Бетонирање започети по прегледу ископа од 
стране надзорног органа и писменог пријема. 

Земљу насипати у слојевима од 20 cm,  квасити 
водом и набити ручно или машински до потребне 
збијености. За насипање користити земљу, 
депоновану приликом ископа. 

Ископ и насипање се обрачунава по m³ мерено 
према пројекту. 

У цену 1 m³ ископа је урачунат ископ са 
одбацивањем на 2,0 m1, обезбеђење ископа од 
обурвавања, евентуално црпљење воде, као и 
набијање дна темељне јаме. 

Одвоз се обрачунава по m³ самониклог тла и то 
утовар, транспорт и истовар  на  градску депонију.   

8.1.1. Ископ земље III категорије за нове темеље носача 
апарата. 

Опште као у тачки 8.1. овог предмера.   
 НОСАЧИ АПАРАТА У РП 110 kV   
 темељи носача  сабирничког растављача без НЗУ 

типа ВРВ-11Ф «Енергоинвест»   

3x2x1.15 = 6.9 m³ 6,9 
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 темељи носача  излазног растављача са НЗУ типа 
ВРВЗ-11Ф «Енергоинвест»   

2x2x1.15 = 2.3 m³ 2,3 
 темељи носача  прекидача типа СФЕЛ-11 ТК 

«Енергоинвест»    

2x2.65+2.28 =  7.58 m³ 7,58 
 темељи носача  прекидача типа СФЕЛ-11 ЈК 

«Енергоинвест»    

3x2.65 =  7.95 m³ 7,95 
 темељи носача  струјног трансформатора типа  

ИСТ 123-2 «Енергоинвест»    

2x3 x0.74 =  4.44 m³ 4,44 
 темељи носача  напонског трансформатора типа 

УХ 11-15 «Енергоинвест»    

2x3x0.93 =  5.60 m³ 5,6 
 темељи носача  одводника пренапона  типа  ВХ4 

«Енергоинвест»   

3x 0.93 =  2.80 m³ 2,8 
 шахт за уземљење нуле,    

2 x 0.4 = 0.8 m³ 0,8 
 темељи  канделабра    

20x0.3 = 6.0 m³ 6 
 темељи  командног ормана    

2x0.45 =  0.90 m³ 0,9 
 НОСАЧИ АПАРАТА У РП 35kV   
 Темељ  металног отпорника типа «ФМТ-Зајечар» -

ОВН-21-300  

1x6.3  = 6.3 m³ 6,3 
 Темељ носача кабловских глава 

2 x1.80 = 3.6 m³ 3,6 
8.1.2. Насипање са набијањем земље у темељне јаме 

око темеља. Насипање вршити здравом земљом из 
ископа без хумуса, а ценом су обухваћени  
унутрашњи транспорти. 

Обрачун се врши по m³ набијене земље.   
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 темељи носача  апарата 

2x0.44+2x0.86+1.28 = 3.90 m³ 3,9 
8.1.3. Одвоз вишка земље на градску депонију. 

Обрачун се врши по m³ земље. У цену улази 
утовар, транспорт, истовар и разастирање. 

 56-3.9 =52.10 m³ 52,1 
    
8.2.  Бетонски радови   
 Сва бетонирања вршити према детаљним 

плановима из пројекта. Бетонирање темеља 
носача апарата је предвиђено је у две фазе. За све 
темеље предвиђена је МБ 30. 

У првој фази бетонирања темеља носача апарата 
се остављају анкерне рупе, димензија према 
пројекту. 

Заливање анкерних рупа у II фази бетоном МБ30, 
истог квалитета као и за прву фазу, врши се након 
постављања, центрисања и комплетне провере 
анкеровања челичне конструкције.  

Овим предмером радова је обухваћена само прва 
фаза бетонирања. 

Испод нових темеља   уграђује се тампон слој 
бетона МБ10 д=5cm, према детаљима у пројекту. 

Одобрење за почетак заливања анкерних рупа дају 
надзорни орган и руководилац радова на монтажи 
челичне конструкције.  

Рад на припреми, уграђивању и неговању готовог 
бетона вршити у складу са важећим прописима, 
стручно са квалификованом радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане хемијске и 
физичке услове. Вода чиста без органских 
примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља, изнад 
дозвољених граница или органских материја, пран 
и гранулисан у свему према важећим стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе бетона, 
водећи рачуна о условима транспорта, 
уграђивања, климатским и осталим условима од 
важности за квалитет бетона.    
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Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и уграђивању 
бетона водити рачуна да не дође до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона мерено 
према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање, транспорт до 
места уграђивања, уграђивање и неговање бетона, 
израда потребне оплате, узимање серија 
контролних коцки и прибављање атеста, уз 
црпљење подземних вода, уколико се појаве. 

Арматура се обрачунава посебно. 

 

8.2.1. НОСАЧИ АПАРАТА У РП 110kV   
 темељи носача  сабирничког растављача без НЗУ 

типа ВРВ-11Ф «Енергоинвест»   

3x2x1.1 = 6.60 m³ 6,6 
 темељи носача  излазног растављача са НЗУ типа 

ВРВЗ-11Ф «Енергоинвест»  

2x1.10 = 2.20 m³ 2,2 
 темељи носача  прекидача типа СФЕЛ-11 ТК 

«Енергоинвест»    

2x1.60+2.1 =  5.30 m³ 5,3 
 темељи носача  прекидача типа СФЕЛ-11 ЈК 

«Енергоинвест»    

3x2.40 =   7.20 m³ 7,2 
 темељи носача  струјног трансформатора типа  

ИСТ 123-2 «Енергоинвест»    

2x3 x0.65 =3.90 m³ 3,9 
 темељи носача  напонског трансформатора типа 

УХ 11-15 «Енергоинвест»    

2x3x0.85 =  5.10 m³ 5,1 
 темељи носача  одводника пренапона  типа  ВХ4 

«Енергоинвест»   

3x 1.10 = 3.30 m³ 3,3 
 шахт за уземљење нуле,   у пољима    

2 x 0.22 = 0.5 m³ 0,5 
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 темељ  канделабра    

20x0.35 =  7.0 m³ 7 
 НОСАЧИ АПАРАТА У РП 35kV   
 темељ  металног отпорника типа «ФМТ-Зајечар» -

ОВН-21-300  

1x5.8 =5.8 m³ 5,8 
 Темељ командног ормана 

 2 x0.35 =  0.70 m³ 0,7 
 Темељ носача кабловских глава 

2 x1.20 = 2.40 m³ 2,4 
8.2.2. Бетонирање тампон слоја д=5cm  бетоном МБ10, 

испод  темеља носача апарата. 

Опште као у тачки 8.2. овог предмера.   
 темељи носача апарата 

 16x0.05+4x0.1+2x0.08+6x0.1+18x0.03+ 

14x0.04+0.16+4x0.07+0.01=  2.2 m³ 2,2 
    
8.3.  Армирачки радови   
 Армирање темеља носача апарата мрежастом 

арматуром Q335 МАГ 500/560 .  

Сечење и савијање арматуре радити према датим 
детаљима.   

Арматура мора бити права и без рђе. Обрачун се 
врши по kg  уграђене арматуре. 

У цену улази, набавка, сечење, савијање и 
уграђивање арматуре. 

МАГ 500/560 ( Q335 )   
 темељи носача апарата 

8x36+2x45+4x85+6x31+9x34+2x55+2x55 

+2x3+5,0+147=1480 kg 1480 
8.4.  Остали радови   
8.4.1. Набавка и уградња јувидур цеви Ø 60 mm у 

темеље носача апарата и у темеље  канделабра . 

Обрачунава се по комаду уграђене цеви.   

Ø 60 mm 
ком 90 
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8.4.2. Набавка материјала и израда анкер завртњева 
Ø16mm l=700mm  класе чврстоће 5.6, за везу 
челичне конструкције металног отпорника  типа 
«ФМТ-Зајечар» -ОВН-21-300. 

Заштиту од корозије радити само на деловима 
анкера који су ван бетона, према технологији која је 
дата у техничком опису. Након монтаже челичне 
конструкције и притезања завртњева, урадити још 
један премаз заштитном бојом. 

Обрачунава се по kg уграђених анкера, а ценом су 
обухваћене и све навртке и подметачи, као и 
комплетна заштита од корозије. kg 7 

8.4.3. Набавка материјала и израда анкер завртњева 
Ø16mm l=322, l=289  l=282mm као и анкер 
завртњева Ø12mm l=285 и l=142  класе чврстоће 
5.6, за везу челичне конструкције носача одводника 
пренапона, потпорних изолатора, струјног 
трансформатора и растављача на против 
пожарном зиду. 

Заштиту од корозије радити само на деловима 
анкера који су ван бетона, према технологији која је 
дата у техничком опису. Након монтаже челичне 
конструкције и притезања завртњева, урадити још 
један премаз заштитном бојом. 

Обрачунава се по kg уграђених анкера, а ценом су 
обухваћене и све навртке и подметачи, као и 
комплетна заштита од корозије. kg 40 

8.4.4. Набавка материјала и израда анкер завртњева 
Ø16mm l=600mm класе чврстоће 5.6, за везу 
челичне конструкције канделабри  типа «АМИГА» . 

Заштиту од корозије радити само на деловима 
анкера који су ван бетона, према технологији која је 
дата у техничком опису. Након монтаже челичне 
конструкције и притезања завртњева, урадити још 
један премаз заштитном бојом. 

Обрачунава се по kg. уграђених анкера, а ценом су 
обухваћене и све навртке и подметачи, као и 
комплетна заштита од корозије. 

5 kg x20  = 100 kg 100 
8.4.5.

Набавка и уградња тампон слоја шљунка испод 
темеља командних ормана и шахта за уземљење 
нуле. 
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Обрачунава се по m³, а у цену улази комплет рад и   
материјал.                                                                                  

2x0.06+2x0.03=0.20 

 
 

m³ 

 
 

0,2 

    
    

9  ВОДОСНАБДЕВАЊЕ   
9.1. ИЗРАДА БУНАРА   
9.1.1. Бушење горњег дела бунарске бушотине, пречника 

Ø450mm према техничким условима из пројекта, до 
дубине 1m. Обрачун по m' бушења.  m' 1,00 

9.1.2. Уградња заштитне колоне, пречника Ø400mm 
према техничким условима из пројекта, до дубине 
1m. Обрачун по m' бушења. m' 1,00 

9.1.3. Бушење бунарске бушотине са коришћењем 
исплаке, пречника Ø323mm према техничким 
условима из пројекта. Обрачун по m' бушења. m' 6,50 

9.1.4. Набава и уградња бунарске конструкције од PVC 
цеви Ø160mm за надфилтерски део. Обрачун по 
m'. m' 3,00 

9.1.5. Набава и уградња филтарског дела бунара од PVC 
цеви Ø160mm са отвором сита d = 0,5-1 mm. 
Обрачун по m'. m' 3,50 

9.1.6. Набава и уградња таложника бунара од PVC цеви 
Ø160mm.  Обрачун по m'. m' 1,00 

9.1.7. Набава и уградња кварцног гранулата - филтерског 
засипа, Ø1 - 4mm. Обрачун по m'. m' 5,00 

9.1.8. Набава и уградња глиненог тампона изнад засипа. 
Обрачун по m'. m' 2,50 

9.1.9. Разрада бунара "air-lift" методом, или утопном 
бунарском пумпом у трајању 12 часова, или до 
појаве бистре воде. Обрачун по часу. час. 12 

9.1.10. Пробно тестирање бунара са 3 капацитета 
црпљења и мерење повраћаја нивоа, у трајању од 
24 часова, према техничким условима из пројекта. 
Обрачун по часу. час. 24 

9.1.11. Узимање узорака и израда хемијске анализе 
развоја процеса "старења" бунара, као и хемијске 
анализе воде у погледу утврђивања квалитета 
сирове воде. Обрачун по извршеној анализи. ком. 10 

9.1.12. Израда и монтажа капе бунара са механизмом за 
закључавање. Обрачун по комплету. кпл. 1 

9.1.13. Израда изведбеног елабората са техничким 
карактеристикама изведеног бунара. Обрачун 
паушално. пауш.   
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9.2. ИЗРАДА БУНАРСКОГ ШАХТА   
9.2.1. Машински и ручни ископ земље III категорије за 

шахт у широком откопу, нагиба страна 2:1, 
планирање дна темељне јаме и црпљење воде по 
потреби. Димензије јаме у дну су 2x2m, и дубина 
2m. Обрачун по m³ ископаног материјала, без 
додатка за растреситост.    

 3,0 x 3,0 x 2,0 = m³ 18,00 
9.2.2. Затрпавање рова око избетонираног шахта 

материјалом из ископа са набијањем земље у 
слојевима од по 20-25 cm до постизања збијености 
захтеване за насип. Испланирати део хумусног 
матаријала око шахта у благом узвишењу, у свему 
према цртежу. Обрачун по m³ насутог материјала 
без додатка на растреситост.    

 18,0 - (2,00 x 1,60 x 2,00) = 18,0 - 6,40 = m³ 11,60 
9.2.3. Утовар, одвоз и планирање вишка земље из 

ископа по завршеном затрпавању, на локацију коју 
одреди надлежни орган, удаљености маx. до 1 km. 
Обрачун по m³ одвеженог материјала, без додатка 
на растреситост    

 1,60 x 2,00 x 2,00 = m³ 6,40 
9.2.4. Набавка, транспорт и израда тампон слоја шљунка 

испод доње плоче бунарског шахта, у слоју 
дебљине 15 cm, по целој површини дна рова. 
Обрачун по m³.    

 (2,00 x 2,00 - 0,15·0,15·π/4) x 0,15 = m³ 0,59 
9.2.5. Израда изравнавајућег слоја испод доње плоче од 

набијеног бетона МБ 15. Обрачун по m³.    
 (2,00 x 2,00 - 0,15·0,15·π/4) x 0,10 = m³ 0,40 
9.2.6. Израда бунарског шахта од армираног бетона МБ 

30 (доња плоча, зидови и горња плоча) заједно са 
оплатом и неговањем бетона, у свему према 
цртежу. Унутрашње димензије шахта су 1,4 x 1,6 x 
1,7 m. Оплата је равна, а бетон гладак. Обрачун по 
m³ уграђеног бетона. 
    

 2,0 x 1,6 x 2,05 - (1,60 x 1,20 x 1,70 + 
0,6·0,6·π/4·0,15)  m³ 3,26 

9.2.7. Набавка, транспорт, чишћење, сечење и монтажа 
арматуре. Обрачун по kg према детаљима 
арматуре.    

  - ГА 240/360 kg 176,00 
  - МА Q 188 kg 120,00 
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9.2.8. Израда слоја за нагиб горње плоче од цементне 
кошујлице дебљине 3-5 cm са глетовањем. 
Обрачун по m².    

 2,00 x 1,60 - 0,60·0,60·π/4 = m² 2,92 
9.2.9. Набавка и уградња л.г. шахт поклопца Ø 600mm, за 

лак саобраћај, Нп 150 kN комплет са рамом и 
системом за закључавање катанцем. Обрачун по 
комаду. ком. 1,00 

9.2.10. Набавка и монтажа вентилационих цеви Ø 100mm 
на горњој плочи шахта, у свему према детаљу из 
пројекта. Комплет обухвата две вентилационе 
цеви, различите дужине са циљем да се обезбеди 
правилније струјање ваздуха у шахту. Обрачун по 
комплету, уграђено и антикорозионо заштићено. кпл. 1,00 

9.2.11. Набавка и уградња пењалица у зидове шахта ЈУС 
МЈ6.285. Обрачун по комаду. ком. 5 

    
9.3. ИЗРАДА ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА ДО ЗГРАДЕ   
9.3.1. Обележавање трасе цевовода, машински и ручни 

ископ земље III категорије рова за полагање 
цевовода са планирањем дна. Ширина дна рова је 
60cm, а дубина ископа 1,10 m. Обрачун по m³ 
ископаног материјала, без додатка за 
растреситост.     

 0,6 x 1,10 x 17,0 = m³ 11,22 
9.3.2. Набавка, транспорт и уградња песка у слоју 10 cm 

испод и изнад цеви. Обрачун по m³ уграђеног 
песка.     

 0,60 x 0,24 x 17,00 =  m³ 2,45 
9.3.3. Набавка, транспорт и уградња шљунка у ров на 

прелазу цевовода испод пешачке стазе, са 
набијањем у слојевима. Обрачун по m³ уграђеног 
шљунка.     

 0,60 x 0,86 x 1,00 =  m³ 0,52 
9.3.4. Затрпавање рова материјалом из ископа са 

набијањем земље у слојевима од по 20-25 cm до 
постизања прописане збијености мин. 90% по 
Проктору. Обрачун по m³ насутог материјала без 
додатка на растреситост.     

 11,22 - (2,45+0,52) = m³ 8,25 
9.3.5. Утовар, одвоз и планирање вишка земље из ископа 

по завршеном затрпавању, на локацију коју одреди 
надлежни орган, удаљености маx. до 1 km. 
Обрачун по m³ одвеженог материјала, без додатка 
на растреситост     

 11,22 - 8,25 = m³ 2,97 
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9.3.6. Набавка и уградња месинганог вентила са 
испустом који се монтира у командно-погонској 
зграду. Ценом обухваћене сви фитинзи и 
полуспојнице за прелазак са PEHD DN 32mm на 
PP32. Обрачун по комаду.     

 Ф 2mm (1")  ком. 1,00 
9.3.7. Набавка, транспорт и монтажа PEHD DN 32 mm 

(Ф25mm) цеви за радни притисак до 10 бара, 
комплет са свим спојним материјалом, фитинзима 
и испитивањем цевовода на пробни притисак. 
Обрачун по m'. m' 17 

  
   

9.4. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   
9.4.1. Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у пробни 

рад бунарске пумпе типа Lowаra 2GS 02 са 
мотором типа 40S или L4C, капацитета Q=20-50 
l/min , висине дизања h=30-13 m , снаге N=0,37 kW, 
монофазна, потисни прикључак 5/4" (Ø 32mm), или 
другог произвођача сличних карактеристика. Дно 
пумпе се поставља на дубуну 7,00m од коте 
терена. Са пумпом испоручити и разводни ормар 
са фреквентним регулатором (Hudrovar watercooled 
inverter) и сонду за заштиту мотора од рада на 
суво, која се поставља на рел.коту -6,00 (-4,50m у 
односу на дно бун.шахта). Ценом су обухваћени 
сви монтерски и електро радови у бунару и 
бунарском шахту. Довод напојног електро кабла је 
предмет другог пројекта. Обрачун по испорученом 
и у проби рад пуштеном комплету пумпе са 
наведеном опремом. кпл. 1,00 

9.4.2. Набавка, транспорт и монтажа неповретног 
вентила са опругом, пречника 1" (Ø 25mm) који се 
поставља на потисни цевовод пумпе, у свему 
према шеми. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

9.4.3. Набавка, транспорт и монтажа месинганог 
пропусног вентила са и без испуста, пречника 1" (Ø 
25mm) који се постављају на хоризонтални развод 
потисног цевовода пумпе после неповратног 
вентила, између којих се налази водомер у свему 
према шеми. Обрачун по комаду. ком. 2,00 

9.4.4. Набавка, транспорт и монтажа водомера са 
холендерима, пречника 1" (Ø 25мм) који се 
постављају на хоризонтални развод потисног 
цевовода пумпе између два пропусна вентила, у 
свему према шеми. Обрачун по комаду. ком. 1,00 
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9.4.5. Набавка, транспорт и монтажа поцинковане цеви, 
пречника 1" (Ø 25mm) који се поставља на потису 
пумпе. Цевовод треба додатно заштитити од 
корозије са једним премазом основном бојом и два 
премаза завршном антикорозионом бојом на бази 
епоксида (мин. 250 µm). У цену су урачунати сви 
потребни поцинковани фитинзи на вертикали и 
хоризонталној грани потисног цевовода у 
бунарском шахту. Обрачун по m' уграђених цеви. m' 6,00 

9.4.6. Набавка, транспорт и монтажа кугластих вентила, 
пречника 1/2" (Ø 15mm) који се поставља на 
хоризонталној грани, одмах после Т комада, а 
испред маномера, флексона и прикључка за 
хидровар, у свему према шеми. Обрачун по 
комаду. ком. 3,00 

9.4.7. Набавка, транспорт и монтажа компензационе 
посуде ("флексона") запремине 24 l, која се 
поставља у шахту после испусног вентила, са 
прикључком од 1/2" , у свему према шеми. Обрачун 
по комаду. ком. 1,00 

9.4.8. Набавка, транспорт и монтажа манометра за 
притиске 0-6 бара, која се поставља у шахту после 
испусног вентила, са прикључком од 1/2". Пре 
манометра уграђује се кугла вентил од 1/2" , према 
шеми. Обрачун по комплету. кпл. 1,00 

9.4.9. Набавка, транспорт и монтажа месингане 
полуспојнице, пречника DN 32 / 1" која се поставља 
на прелазу са поцинковане на PEHD потисни 
цевовод, пре излаза из шахта, у свему према 
шеми. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

    
10 УЗЕМЉЕЊЕ   

10.1. Ископ земље за израду рова дубине 0,8 m за 
полагање уземљивача постројења и затрпавање са 
парцијалним набијањем на сваких 15 cm дубине 
(по полагању уземљивача) m³ 400 

10.2. Ископ земље за израду рова дубине 0,5 m за 
полагање уземљивача спољашње ограде 
постројења и затрпавање са парцијалним 
набијањем на сваких 15 cm дубине (по полагању 
земљоводног ужета) m³ 60 

10.3. Уземљивач од бакарног ужета  50 mm², 0.438 kg/m 
за постављање у већ ископан ров,  за уземљивач 
трафостанице као и за уземљивач спољне ограде 
трафостанице - Са испоруком и постављањем kg 920 
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10.4. Испорука и постављање компресионих спојница за 
укрсни спој у земљи за бакарно уже (50 mm²-50 
mm²) слична типу БХ00.50.50, "Žiks Hard" - Са 
испоруком и постављањем 

 
ком. 670 

10.5. Уземљење спољне ограде помоћу поцинковане 
траке 30x4mm постављене са обе стране жичаног 
плетива, међусобно причвршћене помоћу 
поцинкованих завртњева М10x25mm и повезане за 
уземљивач спољне ограде помоћу укрсног комада 
трака уже сличног типу Б20.30.10Б "Žiks Hard"  на 
сваких 20 m растојања. 

ком. 12 
10.6. Премошћење ограде и капија помоћу плетеница Cu 

16mm², кабловских папучица и поцинкованог 
завртња М8. Металне обујмице за спајање са 
држачима капија одредиће се на лицу места, према 
димензијама стубова 

пауш   
10.7. Спој кућишта апарата и гвоздене конструкције са 

уземљивачем постројења помоћу струјне стезаљке 
сличне типу Б00.10.10, произвођач "Žiks Hard" - Са 
испоруком и постављањем 

ком. 95 
10.8. Спој кућишта апарата и гвоздене конструкције са 

уземљивачем постројења помоћу струјне 
стезаљке, сличне типу Б00.10.10.05, произвођач 
"Žiks Hard" - Са испоруком и постављањем 

ком. 280 
10.9. Спој стуба капије постројења са уземљивачем 

спољашње ограде помоћу прикључне стезаљке 
сличне типу Б21.10.40, производ "Žiks Hard". 

ком. 3 
10.10. Спој поклопца шахта спољне кабловске 

канализације на уземљивач постројења помоћу 
прикључне стезаљке сличне типу Б23.10.40, 
производ "Žiks Hard". 

ком. 12 
10.11. 10.12. Израда споја у шахту за уземљење нуле 

трансформатора помоћу Cu шине 100x5 mm. 
ком. 2 

10.13. 10.14. Мерење и израда извештаја о извршеном 
мерењу који ће обухватити: 

пауш   
 1.отпор распростирања уземљивача постројења   
 2. максимални напон уземљивача   
 3. напон додира унутар и ван постројења   
 4. изношење потенцијала ван ограде постројења   
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10.15. Мерење транзиентних пренапона у секундарним 
колима пре стављања постројења у погон, у складу 
са техничком препоруком ТП29 и евентуална 
побољшања уземљивача 

пауш   
10.16. Ситан неспецифициран материјал 

пауш   
    

11 СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ 
РАДОВИ   

11.1. Трасирање и ископ рова дубине 0.8m и просечне 
ширине 0.5m, формирање постељице песка 
дебљине 20cm (10cm изнад и 10cm испод кабла), 
са поновним затрпавањем по полагању каблова и 
набијањем земље у слојевима m³ 160 

11.2. Испорука, полагање PVC "Позор траке" црвене боје 
у претходно ископан ров дуж кабловске трасе. kg 2 

11.3. Испорука и полагање "кабл-маркера" - ознака за 
обележавање трасе каблова, постављена на 
бетонском носачу (стубићу) 

ком. 15 
11.4. Испорука, полагање и повезивање кабла PP41 

4x2,5mm² - кабл се полаже кроз бетонски кабловски 
канал, а делимично у претходно ископан ров m 500 

11.5. Испорука и монтажа светиљке на цртежима 
означене са H1сличне типу K-LUH N/100/1640 
(Minel-Schreder), комплет са: 
-протектором од поликарбоната 
-сијалицом NaVP 70W, 230V 
-предспојним прибором NaVP-100W 
-израдом везе од прикључне плоче (осигурача) до 
светиљке каблом 
 PP 2x1.5 mm². 

Укупно за рад, материјал и транспорт. 
ком. 20 

11.6. Испорука и уградња цевастог гвозденог стуба (са 
анкерима), висине h=4m, сличан типу ORS-А-4, 
(Амига-Краљево), комплет са: 

- завршетком за Ø60mm, l=100mm за уградњу 
светиљки, 
- прикључном плочом сличном типу PP-3 (Амига-
Кралјево) и са једним ФРА осигурачем 6А и 
прикључним стезаљкама, 
- вијком М10 за уземљење унутрашњости стуба, 
- каблом PP00-Y 3x2,5mm² од приклључне плоче до 
светиљке. 

ком. 20 
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Стуб се уграђује на претходно израђен бетонски 
темељ. Израда темеља (обележавање места за 
темељ, ископ у земљишту III категорије, испорука 
потребног материјала и израда темеља од бетона 
МБ20 димензија 0,55x0,55x0,6m, уградња кавеза са 
4 анкер завртња М16 и израдом отвора за пролаз 
каблова постављањем две PVC цеви Ø70mm, 
затрпавање темеља са набијањем и одвоз вишка 
материјала) специфицирана је у грађевинском 
делу пројекта. 

Стуб заштити антикорозивном бојом и на крају 2 
пута обојити покривном бојом. 

Укупно за рад, материјал и транспорт 

11.7. Испорука и предаја на коришћење Инвеститору 
мобилног рефлектора са сталком за равну подлогу, 
са сијалицом од ужарене нити 300-500W, у заштити 
IP54, опремљен са 50m кабла GG/Ј 3x2,5 mm² и 
утикачем типа "шуко" (са заштитним 
контактом).Укупно за рад, материјал и транспорт. 

ком. 1 
11.8. Остали ситан и неспецифициран материјал 

пауш 1 
 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИТОРА     
11.9. Мерење отпора изолованости, напонско 

испитивање каблова и пуштање у погон 
инсталације спољног осветљења, као и 
прибављање потребних атеста 

пауш 1 
    

12 ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КОМАНДНЕ 
ЗГРАДЕ   

12.1. Набавка и уградња надградних светиљки са 
кућиштем светиљке  израђеним од хладно ваљаног 
лима, пластифицираног у белој, транспарентним 
дифузором, сличних типу Linea  DT (Buck)  2 x Т16  
28W/840, G5, IP40, 230V. Светиљка се испоручује у 
комплету са електронским прибором класе А2, 
прибором за монтажу и изворима светла од 
28W/840. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 2 

12.2. Набавка и уградња надградних светиљки са  
кућиштем светиљке  израђеним од хладно ваљаног 
лима, пластифицираног у белој, транспарентним 
дифузором, сличних типу Linea  DT (Buck)  2 x Т16  
14W/840, G5, IP40, 230V. Светиљка се испоручује у 
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комплету са електронским прибором класе А2, 
прибором за монтажу и изворима светла од 
14W/840. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 

 
 
 

ком 

 
 
 

4 

12.3. Набавка и уградња надградних светиљки са 
кућиштем и транспарентним дифузором израђеним 
од бризганог, УВ стабилисаног, В2 самогасивог, 
безхалогеног  поликарбоната, полиуретанским 
водонепропусним заптивачем и параболичним, 
сјајним одсијачем, сличних типу BS113 (Buck-
Beghelli)  2 x Т16 28W/840, G5,  IP65 , 230V. 
Светиљка се испоручује у комплету са 
електронским прибором класе А2, прибором за 
монтажу и изворуима светла од 28W/840. 

 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 24 

12.4. Набавка и уградња надградних светиљки  са 
сјајним, алуминијумским, двоструко параболичним, 
Draklight растером израђеним од МироСилвер 
алуминијума чистоће 99,99%, ограничење 
бљештања сагласно ЕН 12464 (УГР < 19), 
ограничење dark лимита 65°   ≤1000  (cd/m²)  
сагласно са ЕН 12464, оптичка ефикасност 
светиљке  (Downward light output ratio) 82%, 
израђено од челичног лима дебљине 0,6mm 
повећане тврдоће, пластификација 
електростатским наношењем боје у праху, РАЛ 
9003, сличних типу ORIEN 228  DL  (Buck) 2 x Т16   
28W/840, G5,  IP20, 230V. Светиљка поседује 
електронски предспојни прибор класе А2, 
испоручује се као пролазно шемирана, заштитном 
полиетиленском фолијом (самолепљивом), 
прибором за монтажу и извором светла  од 
28W/840. 

 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 6 
12.5. Набавка и уградња надградне кружне светиљке 

пречника Ø300mm израђене од несаломивог (IK08) 
УВ стабилизованог халоген фрее поликарбоната, 
сличне типу 1544 GLOBO (Buck-Disano) 1xTC-HSE  
23W/825, Е27, IP65, IK08, 230V. Светиљка се 
испоручује у комплету са прибором за монтажу и 
изворима светла од 23W/825. Комплет рад, 
материјал и транспорт. 

ком 3 
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12.6. Набавка и уградња надградних светиљки са 
кућиштем светиљке  израђеним од хладно ваљаног 
лима, пластифицираног у белој, транспарентним 
дифузором, сличних типу Linea  DT (Buck)  2 x Т16  
28W/840, G5, IP40, 230V. Светиљка се испоручује у 
комплету са електронским прибором класе А2, 
прибором за монтажу и изворима светла од 
28W/840. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 2 

12.7. Набавка и уградња зидне светиљке за директно 
осветљење, кућиште светиљке је од израђено од 
бризганог, УВ стабилисаног, В2 самогасивог, 
безхалогеног  поликарбоната: завршна обрада 
бела, поседује алуминијумски одсијач, сличне типу 
1260 Vega (Buck-Disano) 2xTC-L   18W/840, 2G11, 
IP65, IK08, 230V. Светиљка поседује магнетни 
предспојни прибор класе Б2, компензован спој и 
испоручује се са два компак флуо извора светла од 
18W/840. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 3 
12.8. Набавка и уградња светиљки за нужно осветљење 

за монтажу на плафон  са инкадесцентним 
сијалицама од по 20W, за напон 110 V DC, са 
прикључним грлом Е27. Светиљке за нужно 
осветљење морају да буду означене траком 
црвене боје на сенилу. Светиљка је у заштити IP65. 
Светиљка се испоручује комплет са са извором 
светлости. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 16 
12.9. Набавка и уградња светиљки за антипаник (IP65) - 

Надградна светиљка сигурносне расвете са 
локалним напајањем у приправном споју, израђена 
од бризганог, УВ стабилисаног, В2 самогасивог, 
безахлогеног поликарбоната са транспарентним 
дифузором, тип LEGGERA (Buck - Beghelli) 8SЕ3-65  
1 x Т16 8W, 230V, G5, IP65, аутономија рада 3h, 
електронски предспојни прибор, са батеријом, 
инвертором, извором светлости и одговарајућим 
натписом на самолепљивој фолији. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 14 

12.10. Набавка и уградња трополне гребенасте  склопке 
на врата RT-1 0,4kV; 50Hz; ln=100А,  слична типу 
LT100 0-1/3P/C Schrack 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 1 
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12.11. Набавка и уградња једнополног инсталационог 
прекидача за уградњу у зид (10 А). 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 7 

12.12. Набавка и уградња наизменичног инсталационог 
прекидача за уградњу у зид (10 А). 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 2 

12.13. Набавка и уградња купатилског индикаторског 
прекидача са за уградњу у зид (16 А).Комплет рад, 
материјал и транспорт. 

ком 1 
12.14. Набавка и уградња ОГ једнополног инсталационог 

прекидача за уградњу у зид (10 А). 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 3 

12.15. Набавка и уградња ОГ наизменичног 
инсталационог прекидача за уградњу у зид (10 А). 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 8 

12.16. Набавка и уградња  ОГ монофазне прикључнице, 
16 А, са заштитним контактом,са поклопцем и у 
заштити IP54, за монтажу на зид. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком. 3 

12.17. Набавка и уградња ОГ трофазне прикључнице, 16 
А, са заштитним контактом,са поклопцем и у 
заштити IP54, за монтажу на зид. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком. 4 

12.18. Набавка и уградња  трофазне прикључнице, 16 А, 
са заштитним контактом,за суве просторије, за 
монтажу у зид. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком. 10 
12.19. Набавка и уградња  монофазне прикључнице, 16 А, 

са заштитним контактом,за суве просторије, за 
монтажу у зид. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 10 
12.20. Набавка и уградња  дупле монофазне 

прикључнице, 16 А, са заштитним контактом,за 
суве просторије, за монтажу у зид. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 2 
12.21. Набавка и уградња трополног инсталационог 

аутоматског прекидача за заштиту електричне 
инсталације и уређаја, као тип C60N Merlin Gerin,                                                                                                                                                         
-назначени напон 230V/400V AC, 50Hz                                                                                                                                                                                                                            
-назначена струја 16А                                                                                                                                                                                                                                                              
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-карактеристика искључења Б (IEC 60898). 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

 
ком 

 
10 

12.22. Набавка и уградња једнополног инсталационог 
аутоматског прекидача за заштиту електричне 
инсталације и уређаја, као тип C60N Merlin Gerin,                                                                                                                                                         
-назначени напон 230V/400V AC, 50Hz                                                                         
-назначена струја 16А                                                                                        
-карактеристика искључења Б (IEC 60898). 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 15 
12.23. Набавка и уградња једнополног инсталационог 

аутоматског прекидача за заштиту електричне 
инсталације и уређаја, као тип C60N Merlin Gerin,                                                                                                           
- назначени напон 230V/400V AC, 50Hz                                                                                                                                                                              
- назначена струја 10А                                                                                                                                                                                            
- карактеристика искључења Б (IEC 60898).Комплет 
рад, материјал и транспорт. 

ком 5 
12.24. Набавка и уградња једнополног инсталационог 

аутоматског прекидача за заштиту електричне 
инсталације и уређаја, као тип C60N Merlin Gerin,                                                                                                                                                         
- назначени напон 230V/400V AC, 50Hz                                                                                                                                                                                                                            
- назначена струја 2А                                                                                                                                                                                                                                                                              
- карактеристика исклјучења Б (IEC 60898). 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 2 
12.25. Набавка и уградња клима уређаја, снаге 2 kW. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 3 

12.26. Набавка и уградња ТА пећи сличне типу 
Магнохром МТА 4.5 kW, снаге 4,5 kW, комплет са 
термостатом и проводником од пећи до 
термостата. Проводник се полаже у зид у цев 
Ø13,5 mm. Термостат се монтира на 1,1m од пода. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 1 
12.27. Набавка и уградња калорифера, снаге 6 kW, 

комплет са термостатом и проводником од 
калорифера до термостата.  
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 2 
12.28. Набавка и уградња уградне подне прикључне 

кутије са свим потребним материјалом и 
прикључницама сличне типу PPK III - 350/350-4 са 
четири прикључна места Елвод Крагујевац. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 2 
12.29. Набавка и уградња подног канала PIK-28x170x2000 

Елвод Крагујевац. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 2 
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12.30. Набавка и уградња вишеполне стезаљке  
смештена  је  у  кутији  PS-49 за изједначење 
потенцијала у санитарном чвору.  Монтажа 
поменуте кутије обавиће се у  сан.  чвору на  
висини  h=0,3m, до доње ивице кутије, на месту 
заклоњеном од прскајуће воде.  На стезаљку се 
повезују све металне масе у санитарном чвору. 
Позиција обухвата сва обострана  повезивања,  као  
и  сав  остали  ситан потрошни материјал. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 1 
12.31. Набавка и полагање кабла PP00 4x25mm². 

Комплет рад, материјал и транспорт. m 17 
12.32. Набавка и полагање кабла P/F 1x25mm². 

Комплет рад, материјал и транспорт. m 5 
12.33. Набавка и полагање кабла PP-Y 5x2,5mm². 

Комплет рад, материјал и транспорт. m 200 
12.34. Набавка и полагање кабла PP-Y 3x2,5mm². 

Комплет рад, материјал и транспорт. m 300 
12.35. Набавка и полагање кабла PP-Y 3x1,5mm². 

Комплет рад, материјал и транспорт. m 700 
12.36. Набавка и полагање кабла PP-Y 2x2,5mm².Комплет 

рад, материјал и транспорт. m 100 
12.37. Испорука и уградња разводног ормарића 

електричне инсталације за унутрашњу монтажу, 
предвиђен за уградњу на зид RT-1, сличног типу 
Prisma Plus pack, произвођача Merlin Gerin, називне 
струје 160А, IP30, степен изолације класе 1. 
Димензије ормана су 480x555x186mm. Орман се 
испоручује са инсталационим шинама Cu 20x3 mm 
и покровним маскама, пластичним уводницама, са 
непровидним вратима. У орману је уграђена 
следећа опрема: опрема специфицирана у 
позицијама 9, 20, 21, 22 и 23 сабирнице за нуле и 
уземљење,  редне стезаљке за проводнике до 
4mm² , монтажне шине NS 35/7,5 (1m), пластични 
канали за електро водове са поклопцима, остали 
ситан материјал (ознаке, упозорења, проводници, 
Pg уводнице са донје стране, излази са горње 
стране,завртњи и сл). Орман је опремљен типском 
бравом и једнополном шемом. Орман се 
испоручује комплет ишемиран, повезан, са свим 
потребним ознакама (означеним напонима и 
нуловањем) и испитан. 

ком 1 
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12.38. Остали ситан електромонтажни материјал и 
прибор.                                                                                                                                                                                                                                                                   

пауш 1 
12.39. Испитивање и означавање  струјних кругова 

пауш 1 
12.40. Трошкови мерења и атеста 

пауш 1 
    

13 УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
КОМАНДНЕ ЗГРАДЕ   

13.1. Испорука и уградња FеZn трака 20x3mm, за 
прихватни систем и спустеве m 150 

13.2. Испорука и уградња FeZn трака 25x4mm, за 
уземљивач и изводе m 200 

13.3. Испорука и уградња укрсног комада за спој трака-
трака СРПС.Н.Б4.936  

ком 25 
13.4. Испорука и уградња стезаљке за олук и лимени 

кров СРПС.Н.Б4.908 
ком 28 

13.5. Испорука и уградња Т комада за спој трака-уже 
СРПС.Н.Б4.935  

ком 10 
13.6. Испорука и уградња обујмица за олук 

СРПС.Н.Б4.914 
ком 20 

13.7. Испорука и уградња потпора за кровни вод 
ЈУС.Н.Б4.922 

ком 70 
13.8. Испорука и уградња потпора за кровни вод 

ЈУС.Н.Б4.920/А, за слеме 
ком 40 

13.9. Раставни мерни спој трака-трака СРПС Н.Б4.932 
ком 10 

13.10. Испорука и уградња потпора за вод  по зиду 
ЈУС.Н.Б4.925/Б, за зид од опеке или бетона 

ком 30 
13.11. Заштитник земљовода димензија 40x40x1500 

ком 10 
13.12. Набавка и полагање проводника P/F-Y 16mm² за 

изједначење потенцијала m 130 
13.13. Набавка и полагање Cu ужета 50mm² за 

унутрашње уземљење m 140 
13.14. Остали ситан електромонтажни материјал и 

прибор.                                                                                                                                                                             
пауш 1 

13.15. Трошкови испитивања, мерења и издавања атеста 
пауш 1 
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14 ДОЈАВА ПОЖАРА   
14.1. Централна јединица за дојаву пожара, капацитета 

минимум 50 адресибилних детектора у једној 
петљи, са текст дисплејом, са два беспотенцијална 
контакта за сигнализацију аларма “пожар” и 
“сметња”. Напајање 220V/50Hz, са уграђеном АКУ 
батеријом за аутономију до 72h 

ком 1 
14.2. Оптички детектор, адресибилни са уграђеним 

изолационим прекидачима за самозаштиту 
система за дојаву. Комплет са припадајућим 
подножјем. 

ком 12 
14.3. Термички јављач пожара, адресибилни са 

уграђеним изолационим прекидачима за   
самозаштиту система за дојаву. Комплет са 
припадајућим подножјем. 

ком 1 
14.4. Ручни адресибилни јављач пожара у кућишту 

црвене боје за надградњу на зид. 
ком 3 

14.5. Алармна сирена типа за јачину звука 105 dB/1m, у 
пластичном кућишту за монтажу. 

ком 3 
14.6. Подножје за спољну монтажу сирене 

ком 2 
14.7. Каблови   
 JH(St)H 2x2x0.8 mm² FE180/Е30 m 70 
 JH(St)H 2x2x0.8 mm² m 180 
 NHXHX FE180/Е30 3x1,5 mm² m 10 
14.8. Монтажни материјал   
 ПВЦ гибљиве цеви Ø19mm m 260 
 Остали ситан монтажни материјал по потреби 

Пауш  
14.9. Транспорт и монтажа уређаја, каблова и 

материјала са свим радовима што обухвата 
штемовање, бушење зидова, монтажа свих 
каблова, повезивање јављача  и др.         

Пауш  
14.10. Крајња монтажа система за дојаву пожара од 

стране произвођача уређаја што обухвата: 
монтажа и повезивање сигналне централе пожара, 
повезивање каблова и израда веза за уземљење, 
уградња уметака јављача пожара, програмирање 
система, пуштање у рад и функционално 
испитивање, обука руковаоца и испорука техничке 
документације са упутством за руковање и 
одржавање. 

Пауш  
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  3. Захтеви у погледу квалитета Контролу квалитета  радова врши надзорни орган 
са одговарајућом лиценцом.Потребна је гаранција од произвођача  уграђених 
материјала и опреме. Понуђач је у обавези да достави  ISO стандарде квалитета 
9001,стандард за заштиту животне средине 14001 и стандатрд 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. Понуђач је дужан да достави гаранцију за уграђену опрему од стране 
произвођача,као и гаранцију за комплетно завршен објекат.  
 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију предеметних радова у трајању од    
најмање 24  (двадесетчетри) месеци од потписивања записника о примопредаји 
објекта. 
 Напомена: 
 Понуђач који у својој понуди понуди гарантни рок мањи од 24 месеци од 
потписивања записника о примопредаји објекта, таква понуда биће оцењена 
као неприхватљва. 
 
  
 
5. Рок завршетка радова: Максимални рок за завршетак предметних радова, који 
понуђач мође да понуди у својој понуди је 120 радних дана oд дана увођења у посао.  
Напомена: 
 Понуђач који у својој понуди, понуди рок за завршетак предметних 
радова дужи од 120 радних дана oд дана увођења у посао, таква понуда биће 
оцењена као неприхватљва. 
 
  
6. Место извршења радова: периферија Сокобање, на локалном путу Сокобања-
Бели поток. 
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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.  
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- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
 
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.  
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Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

- 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.) Да понуђач испуњава услов из чл. 150. Закона о планирању и изградњи. 
 

Доказ: 
Решење надлежног министарства о испуњењу услова за добијање лиценце за 

грађење објеката, односно извођење радова -  електроенергеских инсталација 
високог и средњег напона за ТС напона 110 и више kV, (сходно чл. 150. Закона о 
планирању и изградњи). 

 
 
6). 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:сматра се да је понуђач 
у 2012. години имао пословни приход од најмање 60.000.000,00 динара. 

 
 Докази: 
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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).  
   
 3). Да располаже неопходним пословним капацитетом. 
  Неопходним пословним капацитетом За неопходни пословни капацитет 
сматра се ако је понућач у предходне пет пословне године (2008, 2009, 2010, 2011.и 
2012.), извршио радове, а који су уједно и предмет ове јавне набавке (ЈН бр.21/13), у 
укупном износу од 300.000.000,00 динара (без обрачунатог ПДВ-а) за све пет године. 
 
 Докази: 

Како би наручилац утврдио да ли понуђач располаже неопходним пословним 
капацитетом у складу са овом тачком, дужан је уз понуду доставити: 
 - Референт листу списак изведених радова, који су предмет ове јавне 
набавке, за 2008, 2009, 2010, 2011. и 2012. годину (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 = 300.000.000,00  Х   17 =  5.000.000,00 X 17  =   85.000.000,00 динара. 
                      60 
 
 Где је:  Вр - новчана вредност приказаних референци. 
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 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 
85.000.000.,00 динара.  
 Дакле, такав понуђач, који је основан, на пример дана 17.07.2011. године, 
дужан је да докаже референце у износу од најмање 85.000,000,00 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. 

  
 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 300.000.000,00 
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: 

  -  1 (један) дипломираног инжењера електро струке са лиценцама број 450, 
  -  1 (један)дипломираног инжењера грађевинске струке са лиценцама број 410,  
          -  1 (један)дипломираног инжењера грађевинске струке са лиценцама број 411, 
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          - 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. 

 
 
 

 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 9001 и 14001 (стандард за управљање заштитом животне средине) и 
 - OHSAS 18001 (стандард за здравље и безбедност на раду).  
 
 Докази: 
 Фотокопије важећих стандарда ISO 9001 и 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, а доказ о 
испуњености услова из чл. 75. ст.1. тач.5) Закона о јавним набавкама за део набавке 
који ће извршити преко подизвођача, 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. 
 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из чл.75. став 1. тачка 5) 
Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
 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). 
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 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. 
 
 - 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.  
 Услов из чл.75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
 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 
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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. 
 
 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. 
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 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 радова –  извођење грађевинских радова ТС " 
Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13  - НЕ ОТВАРАТИ”.   
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 25.11.2013. године до 12,00 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. 
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      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
   

 
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. 

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа са 
ангажовањем подизвођача 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 ангажованог подизвођача. 

 
 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: 
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 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. 
 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 радних 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 120 радних дана од 
дана увођења у посао 
 НАПОМЕНА:Уколико понуђач у понуди наведе рок завршетка предметних 
радова дужи од 120 радних дана од дана увођења у посао за предметну јавну 
набавку, таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
 2.8.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.- тачка 5. „Гарантни рок“  - уписати 
бр. месеци понуђеног гарантног рока од дана потписивања записника о 
примопредаји објекта. 
        Гарантни рок  предметних радова не сме бити краћи од 24 месеци од 
потписивања записника о примопредаји објекта. 
 НАПОМЕНА:Уколико понуђач у понуди наведе гарантни рок краћи од 24 
месеци од потписивања записника о примопредаји објекта, таква понуда биће 
одбијена као неприхватљива. 
 
 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: 
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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, 
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 
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 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: – извођење грађевинских 
радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13   - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
 „Допуна понуде за јавну набавку радова: – извођење грађевинских 
радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13  - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
 „Опозив понуде за јавну набавку, радова: – извођење грађевинских 
радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13   - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку, радова: –  извођење 
грађевинских радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН 
бр.21/13  - 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. 
13.) 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. 13.), 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. 
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 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. 
13.) 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. 13.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 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 
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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. 
 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 
3.000.000,00 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. 
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 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 
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. 
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 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: jugoistok-
nabavke@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, 
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. 21/13. 
 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.  
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 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, 
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 
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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.  
 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: jugoistok-nabavke@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.   
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 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. 
 
 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.  

  
 

---------------------------------- 
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Образац понуде 
ЈН бр. 21/13 

 
 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: - извођење грађевинских радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински 
радови) -  ЈН бр.21/13   објављеном на Порталу јавних набавки, од 25.10.2013. 
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) 
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_________________  ____________________________________________ 
                ( 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) 

 
 
 
           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: ___________  радних дана од дана 

увођења у посао. 
  

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

примопредаји објекта.  
 
   

 6. Место извршења: периферија Сокобање, на локалном путу Сокобања- 
Бели поток. 
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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.  
14.  Образац бр. 14. Модел уговора 
15.  Образац Референтнe листe - искључиво на моделу референтне листе 

наручиоца (Образац бр.15.) и 
16. Образац Потврде - за доказивање референци понуђача (Образац бр.16.). 
17.  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.21/13) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке радова: - извођење грађевинских радова ТС " Сокобања" (45000000 
Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13  , 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) 

 
_________________________                                                                  

            (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.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.21/13), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку радова: - извођење грађевинских 
радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13   
 
 

    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:  -извођење 
грађевинских радова ТС „Сокобања“  (ЈН бр.21/13), док се у друге сврхе не може 
користити. 
 

  
                                                                                                              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.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.21/13). 

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

грађевинских радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13   
док се у друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (навести 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.21/13 

 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
радова: - извођење грађевинских радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински 
радови) -  ЈН бр.21/13  а на основу наше понуде, под бр.______________ од 
______________ 2013. године, достављамо Вам 

  
 

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   
 
 

1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
15 ПЛАТО     

15.1 Нивелација платоа     
1.1.7 Скидање хумуса машинским путем дебљине 

приближно 30cm са целе површине будућег платоа и 
стазе ван ТС. 
Тачне количине ће утврдити извођач и надзорни орган 
ископом пробних јама. 
За утврђивање дебљине хумуса потребно је урадити 
приближно 10 пробних јама. 
Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог 
тла, а у цену је урачунато: ископ, утовар 
земље у камионе и копање пробних јама. m³ 4.080   

1.1.8 Депоновање дела хумуса у непосредној 
близини који ће се користити за уградњу у 
завршни слој након изградње свих објеката. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог 
тла, а у цену је урачунато: уситњавање и 
чишћење од старог корења и корова, 
депоновање у непосредној близини. m³ 550   

1.1.9 Одвоз остатка хумуса на градску депонију. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог 
тла, а у цену је урачунато: превоз до градске 
депоније и истовар са разастирањем на 
депонији. m³ 3.530   

1.1.10 Машински ископ земље у земљишту III 
категорије за израду усека у оквиру уређења 
платоа. Ископ се врши у широком откопу до m³ 253   
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
коте која је 20±2cm нижа од коначне коте 
платоа. 

Након извршеног ископа подтло набити до 
модула стишљивости Ms=150dan/cm². 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог 
тла а у цену је урачунато: ископ земље и 
превоз до места уградње у насип платоа. 

1.1.11 Планирање и дорада површине у усеку након 
ископа, да би се постигла потребна кота 
платоа. 

Обрачун и плаћање се врши по m², а у цену је 
урачунато: ископ, превоз до места уградње у 
насипе платоа и истовар са разастирањем. m² 150   

1.1.12 Уграђивање земље III категорије у насипе 
платоа и стазе ван ТС. 

Насипање извршити у слојевима са 
машинским набијањем одговарајућом 
механизацијом, тако да се на последњем 
слоју постигне модул стишљивости 
Ms=150dan/cm², у свему према графичком 
делу пројекта и техничком опису, са тачношћу 
± 2cm, на равним и косим површинама 
платоа. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђене 
земље, мерено према пројекту а у цену је 
урачунат ископ земље са платоа, као и ископ 
из позајмишта, довоз и уградња са свим горе 
наведеним радовима. m³ 2.189   

 Нивелација платоа   УКУПНО:  
      
15.2 Транспортне стазе     
 Транспортне стазе ширине 3,5m 5,0m      

15.2.1 Машински и ручни ископ земље III категорије 
за постељицу транспортних стаза ширине 
3,5m  и 5,0m. 

Ископ вршити са тачношћу ± 2 cm. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог 
тла а у цену је урачунато: ископ земље. m³ 428   

15.2.2 Насипање земље изнад тампона након m³ 4   
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
уградње ивичњака. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ насуте 
земље. 

15.2.3 Одвоз вишка земље након комплетне израде 
стаза. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ одвежене 
земље, а у цену улази: утовар у возила, 
транспорт и истовар на месту уградње у насип 
платоа. m³ 427   

15.2.4 Фино планирање постељице транспортних 
стаза ширине 3,5m, и  5,0m, ваљање и 
набијање одговарајућом механизацијом до 
 модула стишљивости Ms=200dan/cm² 

Обрачун и плаћање се врши по m² набијене 
постељице. m² 874   

15.2.5 Израда подлоге од мршавог бетона МБ10 за 
полагање монтажних  ивичњака. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену улази набавка свог 
материјала, израда и уградња бетона, 
неговање бетона и прибављање свих 
потребних атеста. m³ 16   

15.2.6 Набавка и уградња типских ивичњака 18/24cm 
код стаза ширине  3,5m и 5,0m. 

Обрачун и плаћање се врши по m' ивичњака а 
у цену улази набавка, превоз и уградња. m' 308   

15.2.7 Набавка и уграђивање I слоја туцаника 
дебљине д=20cm у трупу транспортних стаза 
ширине 3,50m, и 5,0m. 

За израду тампонског слоја користи се 
туцаник гранулације 0-60mm у свему како је то 
наведено у техничком опису. 

Тампонски слој се набија одговарајућом 
механизацијом до модула стишљивости 
Ms=400dan/cm². 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
туцаника, у цену је урачунато: набавка, сви 
транспорти, уградња, набијање, испитивање 
збијености, као и сва испитивања и докази 
квалитета материјала. m³ 175   
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
15.2.8 Набавка и уграђивање II слоја туцаника 

дебљине д=15cm у трупу транспортних стаза 
ширине 3,50m, и 5,0m. 

За израду тампонског слоја користи се 
туцаник гранулације 0-30mm у свему како је то 
наведено у техничком опису. 

Тампонски слој се набија одговарајућом 
механизацијом до модула стишљивости 
Ms=500dan/cm². 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
туцаника, у цену је урачунато: набавка, сви 
транспорти, уградња, набијање, испитивање 
збијености, као и сва испитивања и докази 
квалитета материјала. m³ 131   

15.2.9 Израда носећег битуминизираног слоја БНС-
22-СА дебљине 6cm,  код свих стаза. 

Обрачун и плаћање се врши по m² уграђеног 
носећег слоја, а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, уградња, као и 
прибављање свих потребних атеста. m² 747   

15.2.10 Израда завршног слоја абајућег асвалта, АБ-
11-С дебљине 4cm. 

Обрачун и плаћање се врши по m² уграђеног 
завршног слоја а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, уградња, као и 
прибављање свих потребних атеста. m² 747   

 Транспортне стазе ширине 3,5m и 5,0m   УКУПНО:  
      
 Транспортна стаза ширине 6,0m     

15.2.11 Машински и ручни ископ земље III категорије 
за постељицу  транспортне стазе ширине 
6,0m. 

Ископ вршити са тачношћу ± 2 cm. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог 
тла а у цену је урачунато: ископ земље. m³ 504   

15.2.12 Насипање земље након уградње туцаника и 
ивичњака. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ насуте 
земље. m³ 2   
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15.2.13 Одвоз вишка земље након 

комплетне израде стаза. 
Обрачун и плаћање се врши по m³ одвежене 
земље, а у цену улази: утовар у возила и 
одвоз до места уградње у насип платоа. m³ 502   

15.2.14 Фино планирање постељице транспортне 
стазе ширине 6,0m,  ваљање и набијање 
одговарајућом механизацијом до модула 
 стишљивости Ms=200dan/cm² 

Обрачун и плаћање се врши по m² набијене 
постељице. m² 826   

15.2.15 Израда подлоге од мршавог бетона МБ10 за 
полагање монтажних  ивичњака. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену улази набавка свог 
материјала, израда и уградња бетона, 
неговање бетона и прибављање свих 
потребних атеста. m³ 9   

15.2.16 Набавка и уградња типских ивичњака 18/24cm 
код стазе ширине  6,0m. 

Обрачун и плаћање се врши по m' ивичњака а 
у цену улази набавка, превоз и уградња. m' 170   

15.2.17 Набавка и уграђивање I слоја туцаника 
дебљине д=25cm у трупу  транспортне 
стазе ширине 6,0m. 

За израду тампонског слоја користи се 
туцаник гранулације 0-60mm у свему како је то 
наведено у техничком опису. 

Тампонски слој се наноси у два слоја и набија 
одговарајућом механизацијом до модула 
стишљивости Ms=600dan/cm². 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
туцаника, у цену је урачунато: набавка, сви 
транспорти, уградња, набијање, испитивање 
збијености, као и сва испитивања и докази 
квалитета материјала. m³ 206   

15.2.18 Набавка и уграђивање II слоја туцаника 
дебљине д=20cm у трупу  транспортне 
стазе ширине 6,0m. 

За израду тампонског слоја користи се 
туцаник гранулације 0-30mm у свему како је то m³ 165   
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наведено у техничком опису. 

Тампонски слој се наноси у два слоја и набија 
одговарајућом механизацијом до модула 
стишљивости Ms=800dan/cm². 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
туцаника, у цену је урачунато: набавка, сви 
транспорти, уградња, набијање, испитивање 
збијености, као и сва испитивања и докази 
квалитета материјала. 

15.2.19 Израда носећег битуминизираног слоја БНС-
22-СА дебљине 6cm. 

Обрачун и плаћање се врши по m² уграђеног 
носећег слоја, а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, уградња, као и 
прибављање свих потребних атеста. m² 751   

15.2.20 Израда завршног слоја абајућег асвалта, АБ-
11-С дебљине 4cm. 

Обрачун и плаћање се врши по m² уграђеног 
завршног слоја а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, уградња, као и 
прибављање свих потребних атеста. m² 751   

 Транспортна стаза ширине 6,0m   УКУПНО:  
 Транспортне стазе   УКУПНО:  
      
15.3 Кабловска канализација     

15.3.1 Ручни ископ земље III категорије за канале и 
шахтове у пољу као  и ископ испод 
шахтова за уградњу пластичне цеви Ø100 и 
 таложника за одвод воде, са 
одбацивањем земље ван рова. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ ископа, а у 
цену улази ископ земље, утовар у возила и 
одвоз до места уградње у насип платоа. m³ 66   

15.3.2 Уградња шљунка у ровове испод шахтова за 
одвод евентуално  надошле воде. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
шљунка, а у цену улази: набавка и уградња 
заједно са пластичном цеви Ø 150mm. m³ 0,3   

15.3.3 Ручни ископ земље III категорије за 
постављање  јувидур цеви за пролаз каблова m³ 12   
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за уземљење осветљење и енергетске 
каблове  испод стаза, са одвозом ископане 
земље до места уградње у насип платоа. 

15.3.4 Набавка и уграђивање јувидур цеви за пролаз  
каблова за  уземљење, осветљење и 
енергетске каблове испод стаза, као и 
 цеви  за уградњу у под шахтова за 
одвод атмосверске воде. 

Обрачун и плаћање се врши по m′  уграђених 
цеви.     

Ø60 m′ 23   
Ø100 m′ 58   
Ø150 m′ 2   

15.3.5 Уграђивање песка око јувидур цеви у 
дебљини од 10cm 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
песка а у цену улази сав рад и материјал. m³ 7   

15.3.6 Набавка и уграђивање туцаника гранулације 
0-60mm у рововима  изнад слоја песка 
након уградње јувидур цеви Ø60 и Ø100mm 
код  пролаза испод приступних стаза. 

Туцаник се уградјује до нивоа постељице 
стаза, а остатак уграђеног туцаника је 
обрадјен у позицијама приступних стаза. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
туцаника, у цену је урачунато: набавка, сви 
транспорти, уградња и набијање. m³ 4,5   

15.3.7 Израда шахтова кабловске канализације од 
армираног бетона  МБ30, у свему према 
детаљима из пројекта. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног бетона а у 
цену је урачунато: набавка свог материјала, сви 
транспорти, употреба оплате, справљање, уграђивање 
первибраторима, неговање бетона, узимање 
контролних коцки, прибављање свих потребних атеста. 

Арматура се обрачунава посебно. m³ 14   
15.3.8 Армирање шахтова кабловске канализације 

мрежастом  арматуром МАГ500/560 и глатком 
арматуром ГА240/360 око  отвора у 
зидовима шахтова и пењалица.     
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Шахтови су армирани обострано. 

Арматура мора бити права, без рђе и масноће. 

Обрачун и плаћање се врши по kg уграђене 
арматуре, а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, сечење, 
савијање, уграђивање, као и сви потребни 
дистанцери. 

МАГ 500/560 kg 764   
ГА 240/360 kg 93   

15.3.9 Набавка челичног материјала, израда и 
уградња поклопаца за  шахтове кабловске 
канализације у свему према детаљима из 
пројекта. 

Обрачун и плаћање се врши по kg уграђеног 
челичног материјала, а у цену улази: израда 
поклопаца, уградња и заштита конструкција 
од корозије са два премаза основном и два 
премаза покривном бојом. kg 924   

15.3.10 Бетонирање тампонског слоја испод шахтова 
кабловске  канализације, мршавим бетоном 
МБ10. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену је урачунато: набавка свог 
материјала, сви транспорти, справљање, 
уграђивање и неговање бетона. m³ 1,5   

 Кабловски канали и цеви за уземљење   УКУПНО:  
      
15.4 Пропусти     

15.4.1 Ископ земље III категорије за пропусте испод 
транспортних стаза. 

Изводе се пет пропуста, четири испод стаза ширине 
3,5m и 6,0m и један за пролаз каблова испод стазе 
ширине 6,0m за пролаз воде. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог 
тла а у цену је урачунато: ископ земље са 
финим планирањем и превозом до места 
уградње у насип платоа. m³ 46,6   

15.4.2 Бетонирање пет пропуста испод транспортних 
стаза укупне  дужине 47,50m армираним 
бетоном МБ30. m³ 28,3   
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Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног бетона а у 
цену је урачунато: набавка свог материјала, сви 
транспорти, справљање, уграђивање первибраторима, 
неговање бетона, као и узимање контролних коцки и 
прибављање свих потребних атеста. 

Арматура се обрачунава посебно. 

15.4.3 Армирање пропуста испод транспортних 
стаза, глатком  арматуром ГА 240/360. 

Арматура мора бити права, без рђе и масноће. 

Обрачун и плаћање се врши по kg уграђене 
арматуре, а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти, сечење, 
савијање, уграђивање, као и сви потребни 
дистанцери. kg 2.812   

15.4.4 Набавка материјала и уградња тампонског 
слоја шљунка d=10cm  испод пропуста. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
шљунка а у цену је урачунато: набавка 
материјала, сви транспорти и уграђивање. m³ 4,7   

15.4.5 Бетонирање тампонског слоја за пропусте 
испод транспортних  стаза d=5cm 
мршавим бетоном МБ10 преко уграђеног 
шљунка. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену је урачунато: набавка свог 
материјала, сви транспорти, справљање, 
уграђивање и неговање бетона. m³ 2,4   

Пропусти   УКУПНО:  
     

15.5 Ограда     
15.5.1 Ручни ископ земље III категорије за темеље 

стубова спољне ограде. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ самониклог 
тла, а у цену улази ископ и одвоз вишка 
земље у насип платоа. m³ 17   

15.5.2 Израда темеља за стубове ограде од 
неармираног бетона МБ20  за спољну и 
унутрашњу ограду, у свему према детаљима 
из  пројекта. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену је урачунато: набавка свог m³ 17   
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материјала, сви транспорти, справљање, 
уграђивање первибраторима и неговање 
бетона. 

15.5.3 Набавка или израда армирано бетонских 
стубова спољне ограде  од армираног бетона 
МБ 30, у свему према детаљима из пројекта. 

Справљање и уграђивање бетона у стубове је 
машинско, на вибрационом столу. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
бетона а у цену је урачунато: набавка свог 
материјала, сви транспорти, справљање, 
уграђивање первибраторима, неговање 
бетона, узимање контролних коцки, 
прибављање свих потребних атеста, као и 
арматура у стубовима. m³ 3,9   

15.5.4 Израда и уграђивање ограде око постројења, 
висине 2,20m у свему према детаљима у 
пројекту и техничком опису. 

Ограда од поцинкованог жичаног плетива 
Ø3mm је висине 1.80m, са окцима 50/50mm, 
три реда жице Ø4mm са затезачима за 
укрућење, а у горњем делу четири реда 
бодљикаве жице 3x2.5mm.  

Обрачун и плаћање се врши по m' ограде а у 
цену је урачунато: набавка материјала, сви 
транспорти и монтажа ограде. m' 238,50   

15.5.5 Израда и уграђивање капије на огради 
постројења ширине 6,5м за  улазак возила 
и пешачке капије ширине 1,0m, у свему према 
 детаљима из графичког дела пројекта и 
техничком опису. 

Капија је од челичних цеви и поцинкованог 
жичаног плетива Ø4mm, окца 40/40mm. 

Обрачун и плаћање се врши паушално, 
комплетан рад и материјал. 

Пау
ш    

Ограда   УКУПНО:  
     

15.6 Остали радови     
15.6.1 Ручни ископ земље у земљишту III категорије 

за одводне јаркове  око платоа. m³ 95   
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Одводни јаркови се изводе трапезастог облика и 
изводе се само на две стране платоа. 

Обрачун и плаћање се врши о m³ самониклог 
тла а у цену је урачунато: ископ земље са 
профилисањем и финим планирањем као и 
превоз вишка земље до места уградње у 
насип платоа. 

15.6.2 Уградња хумуса у завршни слој насипа 
дебљине 20cm након  израде свих објеката 
на платоу. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
хумуса, а у цену је урачунато: довоз хумуса из 
непосредне удаљености, уситњавање и 
чишћење од старог корења и корова, његова 
уградња у завршни слој насипа платоа, као и 
ископ јама за утврђивање дебљине хумуса. m³ 550   

15.6.3 Озелењавање слободних површина 
затрављивањем. 

Озелењавање обухвата следеће операције: 
фрезирање земље два до три пута док се земља не 
уситни до потребне дубине, фина нивелација терена, 
дјубрење земље, сејање беле патуљасте детелине, 
ваљање целокупне засејане површине. 

За одржавање травњака предвидјен је период до првог 
кошења траве и обухвата подсејавање и уништавање 
корова. 

Обрачун и плаћање се врши по m² озелењене 
површине а у цену је урачунат сав рад, 
материјал и неговање. m² 2.750   

Остали радови   УКУПНО:  
     
     

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р1 ПЛАТО     
НИВЕЛАЦИЈА ПЛАТОА     
ТРАНСПОРТНЕ СТАЗЕ     
КАБЛОВСКИ КАНАЛИ И ЦЕВИ ЗА 
УЗЕМЉЕЊЕ     
ПРОПУСТИ     
ОГРАДЕ     
ОСТАЛИ РАДОВИ     
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Грађевински радови ПЛАТО   УКУПНО:  

     
16 КОМАНДНА ЗГРАДА     

16.1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
16.1.1 Ископ земље III категорије за тракасте 

темеље ширине 70cm са  одбацивањем 
на страну. Бокове ископа одсећи правилно а 
дно поравнати, а ископ обезбедити од 
обрушавања.  

Обрачунава се по m³ самониклог тла, мерено 
према пројекту. 

3.99x1.29+8.33x1.2+8.33x1.09+9.86x1.05+9.03x
0.92+ 

+8.44x0.92+7.45x0.97+3.6x1.02 = 61.54 m³ 62 

 

 
16.1.2 Ископ земље III категорије за тракасте 

темеље ширине 50cm са одбацивањем на 
страну. Бокове ископа одсећи правилно а дно 
поравнати, а ископ обезбедити од 
обрушавања. Обрачунава се по m³ 
самониклог тла, мерено према пројекту. 

5.78x0.98+3.78x0.95 = 9.25 m³ 10 

 

 
16.1.3 Ископ земље III категорије за тракасте 

темеље ширине 40cm са одбацивањем на 
страну. Бокове ископа одсећи правилно а дно 
поравнати, а ископ обезбедити од 
обрушавања. Обрачунава се по m³ 
самониклог тла, мерено према пројекту. 

1.72x1.05+3.18x0.99= 4.95 m³ 5 

 

 
16.1.4 Ископ земље III категорије за темељне греде 

ширине 30cm са одбацивањем на страну. 
Бокове ископа одсећи правилно а дно 
поравнати, а ископ обезбедити од 
обрушавања. Обрачунава се по m³ 
самониклог тла, мерено према пројекту. 

2.32x1.24+0.93x1.05+0.92x0.92+0.75x1.18+0.75
x1.02 = 6.35 m³ 7 

 

 
16.1.5 Ископ земље III категорије за темељне греде 

шитине 100cm са одбацивањем на страну. 
Бокове ископа одсећи правилно а дно 
поравнати, а ископ обезбедити од m³ 6 
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обрушавања. Обрачунава се по m³ 
самониклог тла, мерено према пројекту. 

5.7x1.06 = 6.04 

16.1.6 Ископ земље III категорије за темеље самце 
димензија 150x220cm са одбацивањем на 
страну. Бокове ископа одсећи правилно а дно 
поравнати, а ископ обезбедити од 
обрушавања. Обрачунава се по m³ 
самониклог тла, мерено према пројекту. 

1.5x2.2x10x1.15 = 37.95 m³ 38 

 

 
16.1.7 Ископ земље III категорије за полагање 

кабловске канализације од ПВЦ цеви, са 
одбацивањем на страну. Ров за полагање 
цеви је ширине 70cm. Бокове ископа одсећи 
правилно, дно поравнати а ископ обезбедити 
од обрушавања и евентуалног црпљења воде. 
Обрачунава се по m³ самониклог тла, мерено 
према пројекту. 

3.99x0.39+7.98x0.29+1.7x0.44+3.7x0.28+13.4x0
.25 = 9.01 m³ 9 

 

 
16.1.8 Ископ земље III категорије на месту 

кабловских канала, са одбацивањем на 
страну. Бокове ископа одсећи правилно, дно 
поравнати а ископ обезбедити од 
обрушавања и евентуалног црпљења воде. 
Обрачунава се по m³ самониклог тла, мерено 
према пројекту. 

73.99x0.56 = 41.43 m³ 42 

 

 
16.1.9 Насипање земље поред темељних зидова 

дебљине 35cm. Насипање вршити здравом 
земљом без хумуса. У цену улази и набијање 
земље у слојевима до потпуне 
збијености.Обрачун по m³ стварно збијене 
земље. 

(18.25x2+8.7+13.4x2+12.05)x0.35x0.68 = 
20.004 m³ 20 

 

 
16.1.10 Насипање земље поред темељних зидова 

дебљине 20cm. Насипање вршити здравом 
земљом без хумуса. У цену улази и 
 набијање земље у слојевима до 
потпуне збијености. m³ 11 
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Обрачун по m³ стварно збијене земље. 

 
((5.18+10.65)x0.5+(5.47+7.58+3.77x2+3.98)x0.3 

+(3.98x2+4.3)x0.2)x0.59 = 10.46 

16.1.11 Насипање земље поред темељног зида 
степеништа дебљине 15cm. Насипање 
вршити здравом земљом без хумуса. У цену 
улази и набијање земље у слојевима до 
потпуне збијености.Обрачун по m³ стварно 
збијене земље.  

4.5x0.15x0.84 = 0.56 m³ 1 

 

 
16.1.12 Насипање земље поред темељног зида 

дебљине 45cm. Насипање вршити здравом 
земљом без хумуса. У цену улази и набијање 
земље у слојевима до потпуне 
збијености.Обрачун по m³ стварно збијене 
земље.  

5.7x0.55x0.66 = 2.07 m³ 2 

 

 
16.1.13 Насипање земље изнад темеља самаца. 

Насипање вршити здравом земљом без 
хумуса. У цену улази и набијање земље у 
слојевима до потпуне збијености. Обрачун по 
m³ стварно збијене земље.  

2.25x10x0.75= 16.87 m³ 17 

 

 
16.1.14 Насипање земље на месту подне плоче и 

подеста степеништа. Насипање вршити 
здравом земљом без хумуса. У цену улази и 
набијање земље у слојевима до потпуне 
збијености.Обрачун по m³ стварно збијене 
земље.  

68.41x0.39+121.3x0.55+7.3x0.35 

+9.16x0.61 = 101.53 m³ 102 

 

 
16.1.15 Насипање земље преко постављених ПВЦ 

цеви. Насипање вршити здравом земљом без 
хумуса. У цену улази и набијање земље у 
слојевима до потпуне збијености.  Обрачун по 
m³ стварно збијене земље.  

3.92x0.39+7.89x0.29+1.6x0.44+ 

3.7x0.28+13.3x0.25 =  8.881 m³ 9 
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16.1.16 Утовар и одвоз  вишка земље.Обрачун по m³ 

а ценом је обухваћен утовар,транспорт и 
истовар, на градску депонију. 

177-161 = 16 m³ 16 

 

 
16.1.17 Набавка, транспорт, разастирање и набијање 

слоја шљунка испод подова, дна кабловских 
канала и тротоара у слоју дебљине 10 cm. 

Обрачун по m². 
- испод подова и канала  282.00 m² 
- испод тротоара 87.00  m² m² 369 

 

 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
16.2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ     

16.2.1 Зидање фасаданих сендвич зидова гитер 
блоком дебљине 19cm, термоизолације и 
фасадне силикатне опеке дебљине 12cm. 
Укупна дебљина зида је 37cm. Зидове радити 
у продужном малтеру 1:2:6 међусобно их 
повезати анкерима, по 4 комада на m² 

 зида. Термоизолацију извести  од 
трврдо пресованих плоча  минералне 
вуне и парне бране ПЕ фолије дебљине 
5cm.Обрачун по m³ готовог зида, а ценом је 
обухваћена набавка, допремање на 
гардилиште, истовар и уградња са свим 
предрадњама и пратећим материјалом, као и 
употреба скеле. 

(45.24x3.94+2.68x2+45.42x2.94 

+4.84)x0.37 = 118.99 m³ 119 

 

 
16.2.2 Зидање унутрашњих зидова гитер блоком 

дебљине 19cm, Зидове радити  у продужном 
малтеру 1:2:6. Обрачун по m³  готовог зида, а 
ценом је  

обухваћена набавка, допремање на 
гардилиште, истовар и уградња комплетан 
рад и материјал, као и употреба лаке скеле. 

((5+11x2+6+8.1+4.4+8.1x2+1.9x2) 

x2.84+4.84)x0.19+7.6x3.84x0.19 = 39.76 m³ 40 

 

 
16.2.3 Зидање унутрашњих зидова пуном опеком 

дебљине 12cm, Зидове  радити  у продужном m³ 1,5 
 

 



 131 од 236 
 

1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
малтеру 1:2:6. Обрачун по m³  готовог зида, а 
ценом је обухваћена набавка, допремање на 
гардилиште, истовар и уградња комплетан 
рад и материјал, као и употреба лаке скеле. 

4.4x2x0.12x2.84 = 1.49 

16.2.4 Зидање унутрашњих зидова пуном опеком 
дебљине 7cm, Зидове радити у продужном 
малтеру 1:2:6.Обрачун по m² готовог зида, а 
ценом је обухваћена набавка, допремање на 
гардилиште, истовар и уградња комплетан 
рад и материјал, као и употреба лаке скеле. 

(1.9+1.6)x2.84 = 9.94 m² 10 

 

 
16.2.5 Малтерисање зидова са унутрашње стране 

продужним малтером 1:2:6 у два слоја. 
Обрачун по m² омалтерисаног зида, а ценом 
је обухваћен комплетан рад и материјал, 
употреба лаке скеле као и неговање малтера. 

(26.6+22+10.7+13.2+13.8+14.8)x2.84+51.6x3.84 
= 485.27 m² 486 

 

 
16.2.6 Малтерисање плафона продужним малтером 

1:2:6 у два слоја.  

Обрачун по m² омалтерисаног плафона, а 
ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал,употреба лаке скеле као и 
неговање малтера. m² 271 

 

 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
16.3 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ 

РАДОВИ   
 

 
Сва бетонирања вршити према детаљним 
плановима из пројекта.  

Одобрење за почетак бетонирања даје 
надзорни орган након прегледа постављене 
арматуре. 

Сав материјал мора одговарати важећим 
прописима. 

Рад на припреми, уграђивању и неговању 
готовог бетона вршити у складу са важећим 
прописима, стручно са квалификованом   
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радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане 
хемијске и физичке услове. Вода чиста без 
органских примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља изнад 
дозвољених граница или органских материја, 
пран и гранулисан у свему према важећим 
стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе 
бетона, водећи рачуна о условима 
транспорта, уграђивања, климатским и 
осталим условима од важности за квалитет 
бетона.  

Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и 
уграђивању бетона водити рачуна да не дође 
до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона 
мерено према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање 
свог материјала на објекат, справљање, 
транспорт до места уграђивања, уграђивање 
и неговање бетона, израда потребне оплате, 
узимање серија контролних коцки, 
прибављање свих потребних атеста као и 
употреба свих адитива којима се постиже 
водонепропусност бетона . 

Арматура се обрачунава посебно. 

16.3.1 Бетонирање тракастих темеља ширине 70cm 
марком бетона МБ  30. Бетон неговати 
према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона. 

(20.72+36.59)x0.4 = 22.92 m³ 23 

 

 
16.3.2 Бетонирање тракастих темеља ширине 50cm 

марком бетона МБ  30. Бетон неговати 
према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је m³ 5 
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обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона. 

12.28x0.4 = 4.91 

16.3.3 Бетонирање тракастих темеља ширине 40cm 
марком бетона МБ  30. Бетон неговати 
према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона. 

4.9x0.4 = 1.96 m³ 2 

 

 
16.3.4 Бетонирање тракастог темеља ширине 30cm 

марком бетона МБ  30. Бетон неговати 
према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона. 

1.35x0.4 = 0.54 m³ 0,6 

 

 
16.3.5 Бетонирање тракастих темеља ширине 100cm 

марком бетона МБ  30. Бетон неговати 
према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона. 

7.7x0.4 = 3.08 m³ 3,1 

 

 
16.3.6 Бетонирање темеља самаца димензија 

150x220cm марком бетона МБ 30. Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона. 

1.5x2.2x0.4x10 = 13.2 m³ 13,5 

 

 
16.3.7 Бетонирање подлоге од мршавог бетона 

марком бетона МБ15  испод тракастих 
темеља и темеља самаца дебљине 5cm. 
Бетон  неговати према важећим m² 117 
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.        
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
прописима. 

Обрачун по m² уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона. 

33.0+20.72+36.59+26.62 = 116.93 

16.3.8 Бетонирање темељног зида ширине 35cm у 
двостраној оплати  неармираним 
бетоном. Бетон неговати према важећим 
прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона као и 
сва потребна оплата. 

84.9x1.2x0.35 = 35.66 m³ 36 

 

 
16.3.9 Бетонирање темељног зида ширине 20cm у 

двостраној оплати  неармираним 
бетоном. Бетон неговати према важећим 
прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона као и 
сва потребна оплата. 

(7.6+8+6+5+8.1+4.1x2+10.2+ 

4.4x3+3+4.3)x1.2x0.2 = 17.66 m³ 18 

 

 
16.3.10 Бетонирање темеља трансформатора ширине 

30cm марком бетона МБ 30. Бетон неговати 
према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона као и 
сва потребна оплата. 

1.25x4x1.44x0.3 = 2.16 m³ 2,5 

 

 
16.3.11 Бетонирање армирано бетонских серклажа 

димензија 35/20cm и  20/20cm изнад 
темељног зида у дашчаној оплати марком 
бетона  МБ 30. Бетон неговати према m³ 8,7 
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.        
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

(18.35x2+8+1.75+0.85+13.4x2+11)x0.35x0.20+  

+(7.6+8+6.2+5+8.1+4.1x2+11+4.4x3)x0.20x0.20 

 = 8.65 

16.3.12 Бетонирање армирано бетонских 
надпрозорника и надвратника димензија 
20/20cm, 20/30cm и 20/40cm у фасадним 
зидовима  марком бетона МБ 30. Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а  ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

(2+2+1.2)x0.2x0.2+(2.8+4.25x4)x0.2x0.3+ 

(2x5+1.9)x0.2x0.4 = 2.35 m³ 2,4 

 

 
16.3.13 Бетонирање армирано бетонских надвратника 

димензија 20/20cm,  12/15cm и 7/15cm у 
унутрашњим зидовима марком бетона МБ 30. 
Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а  ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

(1.9+1.1x4+0.9+1+1.5x2)x0.2x0.2+1.3x0.12x0.15 

+1.9x0.07x0.15 = 0.49 m³ 0,5 

 

 
16.3.14 Бетонирање армирано-бетонских стубова 

димензија 20/20cm марком бетона МБ 30. 
Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. m³ 4 
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Укупно (динара) (динара) 
(19x2.84+4x4.55+7x3.70)x0.2x0.2  

= 3.92 

16.3.15 Бетонирање хоризонталних армирано 
бетонских серклажа димензија 20/30cm у 
дашчаној оплати марком бетона МБ30. Бетон 
 неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

(17.7+2.2x2)x0.30x0.20 =1.15 m³ 1,2 

 

 
16.3.16 Бетонирање армирано бетонских греда 

димензија 20/20cm у дашчаној оплати марком 
бетона МБ30. Бетон неговати према  важећим 
прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

(48.2+13.5+2.1+13.3+8.3+4.4+8.2)x 

0.20x0.20 =3.92 m³ 4 

 

 
16.3.17 Бетонирање армирано бетонских греда 

надстрешнице димензија  20/15cm у 
дашчаној оплати марком бетона МБ30. Бетон 
неговати  према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

(2x2+1.9)x0.20x0.15 =0.177 m³ 0,2 

 

 
16.3.18 Бетонирање армирано-бетонског венца код 

стреха дебљине 10cm марком бетона МБ 30 у 
глаткој  оплати (фасадне површине натур 
 бетон бојене у тону по избору 
инвеститора). Бетон неговати према важећим 
прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је m³ 5,8 
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Јед. 
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Укупно (динара) (динара) 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

0.094x(17.8+12.7)x2  = 5.74 

16.3.19 Бетонирање армирано-бетонског венца на 
калканским зидовима  марком бетона МБ 
30 у глаткој  оплати (фасадне површине натур 
 бетон бојене у тону по избору 
инвеститора). Бетон неговати према важећим 
прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

0.139x(4.8+6.3)x2+0.085x4.8x2+0.04x6.3x2 = 
4.41 m³ 4,5 

 

 
16.3.20 Бетонирање армирано-бетонског венца 

надстрешнице марком бетона МБ 30 у глаткој  
оплати (фасадне површине натур бетон 
бојене у тону по избору инвеститора). Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

0.056x(3.1+1.9x2) = 0.38 m³ 0,4 

 

 
16.3.21 Бетонирање армирано-бетонске кровне плоче 

ЛМТ са подупирањем марком бетона МБ 30. 
Бетон неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m² уграђене таванице, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. m² 303 

 

 
16.3.22 Бетонирање армирано-бетонске плоче 

надстрешнице дебљине  д=10cm са 
подупирањем марком бетона МБ 30. Бетон 
неговати према важећим прописима. m² 3,8 
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Укупно (динара) (динара) 
Обрачун по m² уграђене таванице, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

16.3.23 Бетонирање армирано-бетонских стубова 
рама димензија 25/50cm марком бетона 
МБ30. Бетон неговати према важећим 
прописима.Обрачун по m³ уграђене таванице, 
а ценом је обухваћена набавка и допремање 
свог материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

0.25x0.5x5.44x6 = 4.08 m³ 4,1 

 

 
16.3.24 Бетонирање армирано-бетонских греда рама 

димензија 25/60cm марком бетона МБ30. 
Бетон неговати према важећим прописима.  

Обрачун по m³ уграђене таванице, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

0.25x0.6x7.4x3 = 3.33 m³ 3,4 

 

 
16.3.25 Бетонирање армирано-бетонског дна и зидова 

канала у двостраној  оплати марком 
бетона МБ 30. Дебљина дна канала је 10cm, 
зидова  канала је 10cm, односно 15cm у 
раводном постројену и уз зидове  где се 
ослањају ормани.  Бетон неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

1.06x11.1+6.99x0.56+61.58x0.1+11.44x0.1 = 
22.98 m³ 23 

 

 
16.3.26 Бетонирање подне армирано-бетонске плоче 

дебљине д=12cm марком бетона МБ30. Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог m³ 69 
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материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

16.3.27 Бетонирање подне армирано-бетонске плоче 
дебљине д=10cm марком бетона МБ30. Бетон 
неговати према важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. m³ 110 

 

 
16.3.28 Бетонирање армирано-бетонског подеста 

степеништа дебљине  д=10cm марком 
бетона МБ30. Бетон неговати према важећим 
 прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. m³ 6,2 

 

 
16.3.29 Бетонирање армирано-бетонског подеста 

степеништа дебљине  д=12cm марком 
бетона МБ30. Бетон неговати према важећим 
прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. m³ 9,5 

 

 
16.3.30 Бетонирање степеништа армираним-бетоном 

марке МБ30. Бетон  неговати према 
важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

0.45x1+0.44x2x2 = 2.21 m³ 2,3 

 

 
16.3.31 Израда цементне кошуљице на бетонској 

плочи дебљине 4cm.  Бетон неговати 
према важећим прописима. m² 195 
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Обрачун по m² уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона. 

16.3.32 Бетонирање тротоара дебљине д=10cm од 
набијеног бетона  марком бетона МБ20, са 
истовременом израдом цементне 
 кошуљице, и дилатационим фугама 
заливених асфалтом на размаку од 1,5 m. 
Бетон је на слоју шљунка 10 cm. Тротоар је у 
 нагибу 2% према терену.  

Обрачун по m² уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. m² 87 

 

 
16.3.33 Бетонирање заштите хидроизолације 

дебљине 5cm испод подне  плоче, дна и 
поред зидова кабловских канала од мршавог 
бетона  МБ15. Бетон неговати према 
важећим прописима. 

Обрачунава се по m² уграђеног бетона, а 
ценом је обухваћена набавка и допремање 
свог материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

271+(5+12.6+10.7)x0.43+43.8x0.94 = 324.3 m² 325 

 

 
16.3.34 Бетонирање армирано-бетонских стубова 

терасе у глаткој оплати  димензија 20/20cm 
марком бетона МБ 30. Бетон неговати према 
 важећим прописима. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата. 

0.2 x 0.2 x 2.40 x 2 = 0.19 m³ 0,2 

 

 
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ 

РАДОВИ   
УКУПНО: 
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16.4 АРМИРАЧКИ РАДОВИ     
16.4.1 Набавка, исправљање, сечење, савијање и 

уграђивање у све  армирано-бетонске 
елементе релејне кућице арматуре. 

Обрачун по kg.   

 

 
РА 400/500 kg 7900   
ГА 240/360 kg 2200   

МАГ 500/600 kg 1100   
АРМАТУРА   УКУПНО:  

     
16.5 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

16.5.1 Израда хидроизолације подне плоче, дна и 
зидова кабловског  канала ״кондором״. 
 поставити у свему према упутству ״Кондор״
 произвођача. 

Обрачун по m² постављене хидроизолације, а 
ценом је обухваћен сав рад и потребан 
материјал. 

271+59.68x0.43+97.9x1 = 394.56 m² 395 

 

 
16.5.2 Постављање хидроизолације крова 'Кондор' 

или слично, преко  дашчане пологе а који се 
поставља према упутству произвођача. 

Обрачунава се по m² постављене 
хидроизолације, а ценом је обухваћен 
набавка, допремање, уградња као и спојна 
средства. 

17.8x10.9+12.7x13.93 = 370.93 m² 371 

 

 
16.5.3 Набавка и постављање термоизолације  пода 

од стиродура дебљине д=3cm. 
Термоизолацију поставити на добро очишћену 
 плочу.  

Обрачун по m² укупне површине  пода, а 
ценом је обухваћена набавка, допремање на 
градилиште и уградња. m² 128 

 

 
16.5.4 Набавка и постављање тврдопресованих 

"тервол" плоча дебљине д=6cm на бетонској 
плочи таванског простора. Термоизолацију m² 305 
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 поставити на добро очишћену 
армирано--бетонску плочу, а између  кровних 
везача. Тачне мере узети тек након 
постављања дрвених  кровних везача. 

Обрачун по m² укупне површине  таванског 
простора, а ценом је обихваћена набавка, 
допремање на градилиште и уградња. 

16.5.5 Израда хоризонталне хидроизолације пода 
санитарних блокова и  предпростора 
акубатерије. 

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 
подлоге и подићи уз зидове 50cm. Хладан 
премаз битулитом “А” нанети четком или 
прскањем, на температури вишој од 10°. 
Врење битуменских трака извести 
загревањем траке пламеником са отвореним 
пламеном, размекшавањем битуменске масе 
површине која се лепи и слепљивањем 
сопственом масом  за подлогу. Траку 
залепити целом површином, са преклопом  
10cm Посебну пажњу посветити варењу 
спојева. 

Хидроизолацију  извести  од следећих 
слојева: 

- хладан премаз битулитом “А” 

- Кондорфлекс Т4 варен за подлогу 

- Кондорфлекс Т4, варен за предходни слој и 
померен 50cm 

- Полиазбитол армиран стакленом мрежицом 
око продора 

- Полиазбитол, хладна паста 2-2.5kg/m² 

- два слоја  полиетиленске фолије, УРСА 
СЕЦО 500 

Обрачунава се по m² комплет постављене 
хироизолације, а ценом је обухваћена набавка 
сав рад и додатни. 

7.8+7.43+(12+12.18)x0.5 = 27.32 m² 28 

 

 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  
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16.6 ТЕСАРСКИ РАДОВИ     

16.6.1 Израда и постављање комплетне дрвене 
конструкције сачињене од  решеткастих 
кровних везача. Везачи се састоје од горњег и 
доњег  појаса од дасака 2x2.5/15cm, 
стубова и дијагонала 5/12cm. Везе  између 
елемената остварују се се ексерима Е31/65. 
Између две  даске доњег и горњег појаса 
предвиђена су укрућења 15x15cm,  д=5cm, 
на половини распона између стубова. у свему 
према детаљу и на местима како је приказано 
у пројекту. 

Кровни везачи који су управни на ребра ЛМТ 
конструкције повезати са ЛМТ конструкцијом 
помоћу «бркова» Ø6 испуштених из ребара 
међуспратне конструкције на сваких  око 2m, 
као и на местима серклажа. 

Кровне везаче који су паралелни са ЛМТ 
конструкцијом, повезати са ЛМТ 
конструкцијом помоћу «бркова» арматуре Ø6 
ипуштеним из серклажа фасадних и 
средишних зидова у објекту. 

«Бркови» код фасадних зидова треба да буду 
довољне дужине да ухвате цео везач дужине 
око 30cm. На осталон делу везаче везати на 
око 2m «брковима» испуштеним из аб. 
таванице 

Преко кровних везача се постављају даске 
д=2.4cm, а преко њих хидроизолација од 
терпапира ”Кребид”-а са преклопом. 

Овом позицијом обухваћено је и попречно 
укућење крова даскама 2.5/12 који се 
причвршћују за стубове везача на местима 
како је приказано у пројекту. 

Напомиње се да извођач пре израде крова 
изврши кројење и монтирање једног везача 
као пробног, ради утврђивања коначних мера 
за кројење дрвене грађе. 

Обрачунава се по m² хоризонталне пројекције 
кровне површине са свим пратећим 
елементима. Дашчана оплата и терпапир се 
посебно обрачунавају. m² 305 
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Напомиње се извођачу да пре израде крова 
изврши кројење и монтирање једног кровног 
везача као пробног, а ради утврђивања 
коначних мера за кројење дрвене грађе!!! 

Обрачун по m² хоризонталне пројекције 
кровне површине, а ценом је обухваћен 
набавка, допремање, уградња и спојна 
средства. 

Обрачун по m² хоризонталне пројекције 
кровне површине а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 

16.6.2 Постављање оплате преко кровних рогова од 
водоотпорног шпера  дебљине д=2.4cm. 
Шпер се везује са роговима закивањем. Овом 
 позицијом обухваћене су и летве 
димензија 6/6cm и 5/3cm које се постављају у 
два правца и носе покривач од челичног 
трапезастог  поцинкованог лима.  

Дашчана оплата мора се извести од суве 
јеловине, док су летве текође од суве 
јеловине, правилног облика и квалитета I 
класе. 

Обрачун по m² косе површине крова, а ценом 
је обухваћена набавка, допремање, уградња и 
спојна средства. 

5.95x2x12.7+4.43x2x17.8 = 308.84 m² 309 

 

 
16.6.3 Постављање ламперије од водоотпорног 

шпера дебљине 2cm са бочне стране кровних 
везача. Ламперија је за кровне везаче везана 
 закивањем.  

Обрачун по m², а ценом је обухваћен 
комплетан рад и материјал. 

(17.8+12.7)x2x0.25 = 15.25 m² 16 

 

 
ТЕСАРСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
16.7 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ     

16.7.1 Покривање крова трапезастим челичним 
поцинкованим  пластифицираним лимом 
ТП 237/35 дебљине 0.7 mm преко носећих 
дрвених гредица димензија 6/6 cm.Овом m² 312 
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позицијом  обухваћене су све опшивке као и 
снегобрани 

Обрачун по m² косе површине крова. У цену 
су урачунате и све потребне опшивке, 
набавка, допремање на градилиште уградња 
и спојна средства. 

16.7.2 Покривање крова надстрешнице равним 
челичним поцинкованим  пластифицираним 
лимом дебљине 0.55mm постављеног преко 
 дашчане подлоге. 

Обрачун по m² косе површине крова. У цену 
су урачунате и све потребне опшивке, 
набавка, допремање на градилиште уградња 
и спојна средства. 

2x2.9 = 5.8 m² 6 

 

 
ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ   УКУПНО:  

     
16.8 КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ     

16.8.1 Постављање подних керамичких плочица у 
санитарном блоку и  приручном магацину 
домаће производње I класе у тону по избору 
 инвеститора. Овом позицијом 
обухваћена је и припрема подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад 
и материјал. 

7.8+13.15 = 20.95 m² 21 

 

 
16.8.2 Постављање подних керамичких плочица у 

чајној кухињи домаће производње I класе у 
тону по избору инвеститора. Овом позицијом 
 обухваћена је и припрема подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад 
и материјал. m² 14 

 

 
16.8.3 Постављање подних против клизних m² 36   
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керамичких плочица на  улазном трему, 
ходнику и помоћном степеништу домаће 
 производње I класе у тону по избору 
инвеститора. Овом позицијом  обухваћена је 
и припрема подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад 
и материјал. 

10.6+19.8+4.7 = 35.1 

16.8.4 Постављање сокле у ходнику, трему и 
помоћном степеништу  висине 12cm у од 
против клизних керамичких плочица домаће 
 производње I класе у тону по избору 
инвеститора. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m′ комплет постављене 
сокле, а ценом је обухваћен  комплетан рад и 
материјал. m′ 27 

 

 
16.8.5 Постављање зидних керамичких плочица у 

санитарном блоку и  приручном магацину 
до плафона. Плочице су домаће производње 
 I класе у тону по избору инвеститора. 
Овом позицијом обухваћена  је и припрема 
подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад 
и материјал. 

(14.8+12) x 2.80 = 75.04 m² 76 

 

 
16.8.6 Постављање зидних керамичких плочица у 

кухињи до висине од  1.6m. Плочице су 
домаће производње I класе у тону по избору 
 инвеститора. Овом позицијом 
обухваћена је и припрема подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  m² 24 

 

 



 147 од 236 
 

1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад 
и материјал. 

14.8x1.6 = 23.68 

16.8.7 Постављање подних кисело-отпорних 
керамичких плочица у акубатерији и 
предпростору акубатерије домаће 
производње I класе у тону по избору 
инвеститора. Овом позицијом обухваћена је и 
припрема подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад 
и материјал. 

14.91+7.43 = 22.34 m² 23 

 

 
16.8.8 Постављање зидних кисело-отпорних 

керамичких плочица у  акубатерији и 
предпростору. Плочице су домаће 
производње I класе у тону по избору 
инвеститора. Овом позицијом обухваћена је и 
припрема подлоге. 

Плочице поставити у свему према упутству 
произвођача.  

Обрачунава се по m² комплет постављених 
плочица, а ценом је обухваћен  комплетан рад 
и материјал. 

(12.18+15.58)x2.80 = 77.73 m² 78 

 

 
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
16.9 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

16.9.1 Бојење унутрашњих зидова дисперзивном 
бојом у два слоја, у тону по избору 
инвеститора. Овом позицијом је обухваћено и 
глетовање  зидова. 

Обрачун по m² комплет завршеног зида, а 
ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

(26.6+22+13.2+13.78)x2.80+51.6x3.8+14.8x1.2= m² 426 
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425.46 

16.9.2 Бојење плафона дисперзивном бојом у два 
слоја у тону по избору  инвеститора. Овом 
позицијом је обухваћено и глетовање.  

Обрачун по m² комплет завршеног плафона, а 
ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

270.22-7.43-14.91 = 247.88 m² 248 

 

 
16.9.3 Бојење плафона предпростора акубатерије и 

акубатерије кисело-отпорном бојом у два 
слоја у тону по избору инвеститора. Овом 
 позицијом је обухваћено и глетовање.  

Обрачун по m² комплет завршеног плафона, а 
ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

7.43+14.91 = 22.34 m² 23 

 

 
16.9.4 Бојење свих фасадних венаца изведених у 

глаткој оплати (натур  бетон) бојом за 
бетон у два слоја у тону по избору 
пројектанта.  Овом позицијом је 
обухваћено и глетовање.  

Обрачун по m² комплет обојених венаца, а 
ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал као и употреба скеле. 

0.5x(18.52+13.32)x2+6.99+5.36x2+0.4x(2.24x2+
3.1) = 52.58 m² 53 

 

 
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
16.10 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     

16.10.1 Набавка и постављање ПВЦ пода у командној 
сали у тону по избору инвеститора.  

Ценом је обухваћена израда и равнајућег 
слоја. 

Обрачунава се по m² комплет постављеног 
пода, а ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. m² 30 

 

 
16.10.2 Набавка и постављање лајсни висине 8cm у 

тону са постављеним  подом. На сваких 
80cm лајсне причвстити на зид. Сучељавања m′ 22 
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Обрачунава се по м′ постављених лајсни, а 
ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал. 

16.10.3 Изливање саморазливајућег епоксидног пода 
у разводном  постројењу, ТК просторији 
и сопственој потрошњи. Под излити према 
детаљима и упуству произвођача, а у тону по 
избору инвеститора. 

Обрачун по m² постављеног пода , а ценом је 
обухваћен комплетан рад и материјал. 

142.4+10.95+10.25 = 163.6 m² 164 

 

 
ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ   УКУПНО:  

     
16.11 БРАВАРСКИ  РАДОВИ     

16.11.1 Израда и уградња врата од елоксираног 
алуминијума и тону по  избору инвеститора, 
а у свему према шеми браварије. 

Врата снабдети одговарајућим оковом за 
отварање и закључавање.  

Обрачунава се по комаду уграђених врата, а 
ценом је обухваћена набавка, допремање на 
грaдилиште и уградња.   

 

 
пос 1 156/280 

ком. 1   
пос 2 170/280 

ком. 1   
пос 3   90/210 

ком. 4   
пос 4   80/210 

ком. 4   
пос 5 100/240 

ком. 1   
пос 6 280/270 

ком. 1   
16.11.2 Набавка и уградња противпожарних  врата 

отпорних на пожар 90 минута у тону по избору 
инвеститора а у свему према шеми браварије.  

Обрачунава се по комаду комплет уграђених 
врата а ценом је обухваћен комплетан рад и 
материјал.   

 

 
пос 3' 90/210 

ком. 1   
пос 7   150/210 

ком. 1   
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16.11.3 Израда и уградња прозора од елоксираног 

алуминијума тону по  избору инвеститора, 
а у свему према шеми браварије. Прозори су 
застакљени термопан стаклом 4+12+4 и са 
термопрекидом. Овом  позицијом 
обухваћена је и израда окапнице од 
елоксираног лима са спољне стране, а са 
унутрашње дрвеном даском у тону по избору 
инвеститора. 

Снабдети одговарајућим оковом за отварање. 
Обрачун по комаду уграђених прозора, а 
ценом је обухваћена набавка, допремање на 
гардилиште и уградња.   

 

 
пос I  160/60 

ком. 1   
пос II  160/60 

ком. 3   
пос III    60/60 

ком. 2   
пос IV  400/60 

ком. 4   
пос V 160/140 

ком. 3   
пос VI     40/30 

ком. 4   
пос VII       40/25 

ком. 1   
16.11.4 Набавка, израда, транспорт и уградња 

браварских елемената за  канале у поду 
(ивични угаоници, поклопне плоче од 
ребрастог лима и др,)  у свему према пројекту. 
Сви делови се фарбају два пута основном и 
два пута завршном бојом у тону по избору 
инвеститора. 

Обрачун по kg уграђеног профила, а ценом је 
обухваћен сав рад и материјал.   

 

 
- ивични угаоник 50.50.5 

(97.9+58.9) x 3.77 = 591.2 kg kg 592 
 

 
- ребрасти лим за покривање канала д = 5mm 

m²  14.0  x 47.50  = 665 kg kg 665 
 

 
16.11.5 Набавка, израда, транспорт и уградња 

браварских елемената за  спољне 
пењалице у свему према пројекту. Сви делови 
се фарбају два пута основном и два пута 
завршном бојом у тону по избору 
инвеститора. kg 222 
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Обрачун по kg уграђеног профила, а ценом је 
обухваћен сав рад и материјал. 

16.11.6 Набавка, израда, транспорт и уградња 
браварских елемената за  ограде у 
разводном постројењу у свему према 
пројекту. Ограде  урадити у свему према 
шеми браварије. 

Обрачун по комаду урадјене ограде, а ценом 
је обухваћен сав рад и материјал.   

 

 
пос О1 

ком. 2   
пос О2 

ком. 2   
16.11.7 Набавка, израда, транспорт и уградња 

челичне конструкције од ваљаних профила за 
ослањање ћелија у разводном постројењу. 
Сви делови се фарбају два пута основном и 
два пута завршном бојом у тону по избору 
инвеститора. 

Обрачун по kg уграђеног профила, а ценом је 
обухваћен сав рад и материјал. kg 1400 

 

 
16.11.8 Набавка, израда, транспорт и уградња 

браварских елемената за  канале у поду 
(ивични угаоници, поклопне плоче од 
ребрастог лима  и др.)  у свему према 
пројекту. Сви делови се фарбају два пута 
основном и два пута завршном бојом у тону 
по избору инвеститора. 

Обрачун по kg уграђеног профила, а ценом је 
обухваћен сав рад и материјал.   

 

 
- ивични угаоник   

50.50.5 м’  113x3.77 = 426.01 kg kg 426 
 

 
- ребрасти лим за покривање канала д = 5mm 

m²  17.4  x 47.50  = 826.5 kg kg 827 
 

 
БРАВАРСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
16.12 ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

16.12.1 Набавка, израда, транспорт и монтажа 
висећег олука правоугаоног  пресека од 
поцинкованог лима д = 0,55mm димензија 
20/20 cm,  развијене ширина 70 cm са свим m′ 61 
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потребним спојним средствима у  кукама 
носачима олука. 

Обрачун по m′ комплетно уграђеног олука, а 
ценом је обухваћен комплетан рад  материjал. 

(17.8+12.7)x2 = 61.0 

16.12.2 Набавка, израда, транспорт и монтажа 
одводних олучних вертикала димензија 14/14 
cm од поцинкованог лима 0.55 mm развијене 
ширине 65 cm са потребним обујмицама на 
1.0 m. 

Обрачун по m′ комплетно постављеног олука, 
а ценом је обухваћена набавка, допремање на 
гардилиште и уградња 

(4.4+4.2+3.6+3.4)x2 = 31.2 m′ 32 

 

 
16.12.3 Набавка, израда, транспорт и монтажа 

висећег олука правоугаоног  пресека од 
поцинкованог лима д = 0,55mm димензија 
10/10 cm,  развијене ширина 35 cm са свим 
потребним спојним средствима у  кукама 
носачима олука. 

Обрачун по m′ комплетно уграђеног олука, а 
ценом је обухваћен комплетан рад  материjал. m′ 3 

 

 
16.12.4 Набавка, израда, транспорт и монтажа 

одводних олучних вертикала димензија 
Ø80mm од поцинкованог лима 0.55mm са 
потребним обујмицама на 1.0 m. 

Обрачун по m′ комплетно постављеног олука, 
а ценом је обухваћена набавка, допремање 
нагардилиште и уградња. m′ 4 

 

 
16.12.5 Опшивање кровних венаца поцинкованим 

лимом дебљине д=0.55mm, развијене ширине 
35cm односно 60cm. Опшивка се 
 поставља на калкански зид и дуж 
стреха. 

Обрачунава се  по m′ уграђене опшивке, а 
ценом је обухваћена набавка, допремање на 
градилиште уградња и спојна средства. 

(6.35+4.8+18.6+13.4)x2+2.3x2+3.1 = 94.0 m′ 94 

 

 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  
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16.13 РАЗНИ РАДОВИ     
16.13.1 Израда демит фасаде (камена вуна 5cm + 

пластични малтер) на  калканском зиду 
погонског дела зграде. Фасаду извести у 
свему према упутству и детаљима 
произвођача. 

У зони калканских зидова, пре израде демит 
фасаде, потребно је поставити гипс картонске 
плоче на челичну подконструкцију у свему 
према техничком опису. 

Обрачунава се по m² комплет постављене 
фасаде, а ценом је обухваћена набавка и 
допремање свог материјала на градилиште, 
израда, спојна средства, употреба скеле и 
неговање малтера. m² 3 

 

 
16.13.2 Набавка и постављање венецијанера на 

прозорима у просторији  командне сале и 
чајној кухињи у тону по избору инвеститора. 
 Венецијанере поставити према 
упуствима произвођача. 

Обрачун по m² постављених венецијанера, а 
ценом је обухваћен сав потребан матријал и 
рад.  

1.6x1.4x3 = 6.72 m² 7 

 

 
16.13.3 Постављање пластичних јувидур цеви. 

Обрачун по m′ а ценом ове позиције 
обухваћени су и ПВЦ фазонски комади за 
затварање цеви у кабловском каналу на 
местима где се кроз цев не постављају 
енергетски каблови.   

 

 
- Ø150  m′ 24x1.7+4x3.55+1.75+6x2.65+7x6.05 
= 115 m′ 115 

 
 

- Ø100  m′ 10x1.7+8x0.7 = 22.6 m′ 23   
16.13.4 Набавка и постављање типских ливено-

гвоздених пењалица Ø20, ширине 40cm на 
размаку од 25cm. 

Обрачун по комаду постављених пењалица, а 
ценом је обухваћен сав потребан матријал и 
рад. 

ком 16 
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РАЗНИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р2 
КОМАНДНА ЗГРАДА   

 
 

ЗЕМЉАЊИ РАДОВИ     
ЗИДАРСКИ РАДОВИ     
БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ 
РАДОВИ   

 
 

АРМИРАЧКИ РАДОВИ     
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
ТЕСАРСКИ РАДОВИ     
ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ     
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     
ПОДОПЛАГАЧКИ  РАДОВИ     
БРАВАРСКИ РАДОВИ     
ЛИМАРСКИ РАДОВИ     
РАЗНИ РАДОВИ     

Грађевински радови командна зграда:   УКУПНО:  
     

17 СЕНГРУБ ЈАМА     
3.6 Земљани радови     
3.6.1 Машински ископ земље III категорије у 

широком ископу за израду сенгруб јаме 
димензија 4.0x3.0x3.2m . 

Ископ земље се обавља у земљишту III 
категорије у широком откопу за сенгруб јаму 
дубине до 3.2 m, са правилним одсецањем 
бочних страница и обезбеђењем косина од 
обурвавања. 

Обрачун и плаћање се врши за све описане 
радне операције по m³  самониклог тла, 
мерено према пројекту а у цену је урачунат 
машински ископ земље, одлагање у 
непосредној близини јаме, набијање земље у 
слојевима након бетонирања, одвоз вишка 
земље на депонију и набијање дна темељне 
јаме. 

Ископ, насипање и набијање се обрачунава по 
m³ мерено према пројекту. 

Ископ се обрачунава по m³ самониклог тла и 
то утовар, транспорт и истовар, на градску m³ 39 
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3x4x3.22 = 38.64 
3.6.2 Насипање земље из ископа изнад горње 

плоче сенгрупа Насипање вршити здравом 
земљом без хумуса. У цену улази и набијање 
земље у слојевима до потпуне збијености. 

Обрачун по m³  стварно збијене земље.  

3x4x0.62 = 7.44 m³ 7,5 

 

 
3.6.3 Одношење земље из ископа на депонију коју 

одреди надзорни орган. 

Обрачунава се по m³. 

39 – 7.5 = 31.5 m³ 32 

 

 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
3.7 Бетонски радови     

Бетонирање зидова и дна сенгруп јаме 
армираним бетоном марке МБ 30. Зидови 
јаме су дебљине 20cm док је дно такође 
дебљине 20cm. 

Сва бетонирања вршити према детаљним 
плановима из пројекта. Бетонирање сенгруп 
јаме изводити од водонепропусног армираног 
бетона МБ30, марке водонепропустљивости 
В6. 

Сенгруп се изводи на слоју од мршавог 
бетона МБ10 у дебљини од  5cm у свему 
према пројекту. 

Одобрење за почетак бетонирања даје 
надзорни орган након прегледа постављене 
арматуре. 

Сав материјал мора одговарати важећим 
прописима.Радове на бетонирању изводити у 
свему како је то описано у техничком опису. 

Рад на припреми, уграђивању и неговању 
готовог бетона вршити у складу са важећим 
прописима, стручно са квалификованом 
радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане 
хемијске и физичке услове. Вода чиста без   
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органских примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља изнад 
дозвољених граница или органских материја, 
пран и гранулисан у свему према важећим 
 стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе 
бетона, водећи рачуна о условима 
транспорта, уграђивања, климатским и 
осталим условима од важности за квалитет 
бетона.  

Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и 
уграђивању бетона водити рачуна да не дође 
до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона 
мерено према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање 
свог материјала на објекат, справљање, 
транспорт до места уграђивања, уграђивање 
и неговање бетона, израда потребне оплате, 
узимање серија контролних коцки, 
прибављање свих потребних атеста као и 
употреба свих адитива и пенетрата којима се 
постиже водонепропусност бетона који су 
описани у техничком опису. 

Арматура се обрачунава посебно. 

Бетон неговати према важећим прописима. 

3.7.1 Израда зидова сенгрупа од армираног бетона 
МБ30 дебљине д=20cm, са додатком адитива 
за водонепропусност, зидове малтерисати 
цементним малтером 1:3 са глачањем до 
црног сјаја. 

Обрачун по m³  уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата и евентуално црпљење 
воде. 

4x2.2x0.2x2+2.6x2.2x0.2x2 = 5.81 m³ 5,9 

 

 
3.7.2 Израда подне плоче сенгрупа од армираног m³ 2,4   
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
бетона МБ30, дебљина плоче д=20cm са 
додатком адитива за водонепропусност и 
малтерисање са глачањем до црног сјаја 
цементним малтером. 

Обрачун по m³  уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата и евентуално црпљење 
воде. 

4x3x0.20 = 2.4 

3.7.3 Израда горње плоче сенгрупа од армираног 
бетона МБ30, дебљина плоче д=15cm и 
силаза за сенгруб јаму дебљине зида 15cm са 
додатком адитива за водонепропусност, са 
глетовањем до црног сјаја. Оставити отвор 
пречника Ø60cm. 

Обрачун по m³  уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона, као и 
сва потребна оплата и евентуално црпљење 
воде. 

4x3x0.15+0.45x0.72 = 2.12 m³ 2,2 

 

 
3.7.4 Бетонирање подлоге од мршавог бетона 

марком бетона МБ15 испод сенгруб јаме 
дебљине 5cm. Бетон неговати према важећим 
прописима. 

Обрачун по m² уграђеног бетона, а ценом је 
обухваћена набавка и допремање свог 
материјала на објекат, справљање и 
транспорт до места уграђивања бетона. m² 12 

 

 
БЕТОНСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
     

3.8 Армирачки радови     
Армирање сенгруб јаме врши се мрежастом 
арматуром МАГ 500/560, ребрастом 
арматуром РА 400/500 и глатком арматуром 
ГА 240/360.   
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
Сечење и савијање арматуре радити према 
датим детаљима. Арматура мора бити права 
и без корозије. 

Обрачун се врши по kg. уграђене арматуре. 

У цену улази, набавка, сечење, савијање и 
уграђивање арматуре. 

3.8.1 Набавка, исправљање, сечење, савијање и 
уграђивање арматуре у све армирано-
бетонске елементе сенгруб јаме. 

Арматура мора бити права без корозије. 

Обрачун по kg уграђене арматуре.   

 

 
РА 400/500 kg 250   
ГА 240/360 kg 30   

МАГ 500/600 kg 950   
АРМАТУРА   УКУПНО:  

     
3.9 Изолатерски радови     
3.9.1 Израда вертикалне и хоризонралне 

хидроизолације ″кондором″.  

″Кондор″ поставити у свему према упуству 
произвођача.Овом позицијом обухваћена је и 
бобичаста ПВЦ фолија као заштита. 
Бобичасту ПВЦ фолију поставити у свему 
према упуству произвођача фолије. 

Обрачун по m² постављене хидроизолације, а 
ценом је обухваћен сав рад и потребан 
материјал 

4.0x3.0+4.0x2.6x2+3.0x2.6x2= 48.4m² m³ 49 

 

 
3.9.2 Са унутрашње стране сенгруб јаму премазати 

епоксидним премазима у свему према 
упутству произвођача епоксида. 

Обрачунава се по m премазане површине а у 
цену је урачунат сав рад и материал. 

12.4x2.2+2.4x0.87 = 29.37 m³ 30 

 

 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  
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без 
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.        
бр. 
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
3.10 Разни радови     
3.10.1Набавка, транспорт и монтажа гвоздено 

ливеног „жабљег“ поклопца Ø150mm са 
држачем на зиду за исти. 

Обрачунава се  по комаду. 
ком. 1 

 

 
3.10.2Набавка, транспорт и монтажа типских 

гвоздено ливехих пењалица Ø20 на размаку 
од 25cm. 

Обрачунава се  по комаду. 
ком. 12 

 

 
3.10.3Набавка, транспорт и монтажа типског 

ливено-гвозеног поклопца са рамом за шахт, 
димензија Ø60cm, тежине 60kg. 

Обрачунава се  по комаду. 
ком. 1 

 

 
3.10.4Набавка, транспорт и монтажа вентилационе 

главе од подметнутог лима на пластичној 
цеви Ø100mm, за вентилацију сенгруба. 

Обрачунава се  по комаду.   

 

 
Ø150mm 

ком. 1   
РАЗНИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р3 

СЕНГРУБ ЈАМА   
 

 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
БЕТОНСКИРАДОВИ     
АРМИРАЧКИ РАДОВИ     
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
РАЗНИ РАДОВИ     

Грађевински радови сенгруб јама:   УКУПНО:  
     

18 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - КОМАНДНА 
ЗГРАДА   

 
 

4.4 ВОДОВОД     
4.1.9 Ручни ископ рова у земљи III категорије за 

постављање водоводне мреже, ширине рова 
0.80m. 

У јединичну цену ископа урачунато је и 
потребно разупирање рова са одбацивањем 
земље на даљину 1m од ивице рова. m³ 14 
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Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
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Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
Обрачун по m³. 

0.8x16.5x1.05 = 13.86 
4.1.10Набијање и насипање песка у ров за 

водоводну мрежу. Испод и преко постављених 
цеви насути песак дебљине 10cm. Посебну 
пажњу обратити на насипање песка око цеви. 
Песак насути у влажном стању и пажљиво 
набити у слојевима. 

Обрачун по m³.  

0.8x0.23x16.5 = 3.04 m³ 3,5 

 

 
4.1.11Затрпавање преосталог дела рова земљом из 

ископа са набијањем у слојевима од 20cm. 
Земљу квасити водом и набијати до потпуне 
збијености.  

Обрачун по m³. 

14-3.5 = 1.5 m³ 10,5 

 

 
4.1.12Одвоз вишка земље на градску депонију до 

5km. 

Обрачун по m³. m³ 3,5 

 

 
4.1.13Набавка и монтажа ПЕ цеви заедно са 

фитингом и материјалом за спајање. 
Приликом монтаже водоводне мреже водити 
рачуна да розете вентила и батерија буду 
потпуно равне са завршном површином зида. 

Штемовање за уградњу и пролаз цеви 
урадити пажљиво, шут изнети и одвести на 
градску депонију.  

Завршену водоводну мрежу тестирати на 
притисак који је 1.5 пута већи од радног и о 
томе сачинити записник. 

У цену улази изолација и испитивање мреже. 

Обрачун по m’.   

 

 
- Ø25mm  

14.6+2.2 = 16.8 m’ 17 
 

 
- Ø20mm m’ 2   
- Ø15mm  

4.1+2.5+8.3+2.5+1.7+2.1+0.8x10 = 29.2 m’ 30 
 

 
4.1.14Набавка и монтажа пропусног вентила са ком. 1   
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Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
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Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
испусном славином Ø20mm са заштитном 
хромираном капом и розетом. 

Приликом монтаже вентила водити рачуна да 
розета вентила буде потпуно равна са 
завршном површином зида. Вентил мора 
имати атест.   

Обрачун по комаду. 

4.1.15Набавка и монтажа пропусног вентила 
Ø15mm са заштитном хромираном капом и 
розетом. 

Приликом монтаже вентила водити рачуна да 
розета вентила буде потпуно равна са 
завршном површином зида. Вентил мора 
имати атест.   

Обрачун по комаду. 
ком. 6 

 

 
4.1.16Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила 

за водокотлић, пречника Ø15mm са ручком и 
хромираном цеви Л = 270mm. Приликом 
монтаже вентила водити рачуна да точкић 
вентила буде на правилном одстојању од 
финалне површине зида и да буде омогућен 
приступ вертикали и повезивању водокотлића 
и постављене розете. Вентил мора да има 
атест. 

Обрачун по комаду 
ком. 2 

 

 
ВОДОВОД   УКУПНО:  

     
4.5 КАНАЛИЗАЦИЈА     
4.2.11Ручни ископ рова у земљи III категорије за 

постављање канализационе мреже, ширине 
рова 0.80m. 

У јединичну цену ископа урачунато је и 
потребно разупирање рова са одбацивањем 
земље на даљину 1m од ивице рова. 

 Обрачун по m³. 

(1.0x2+5.9+14.5)x0.8x0.85 = 15.23 m³ 16 

 

 
4.2.12Ручни ископ у земљи III категорије за 

ревизионе шахтове димензија 1.4x1.4m. 

У јединичну цену ископа урачунато је и m³ 4,5 
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
потребно разупирање рова са одбацивањем 
земље на даљину 1m од ивице рова. 

Обрачун по m³. 

1.4x1.4x1.09x2 = 4.28 

4.2.13Набијање и насипање песка у ров за 
канализациону мрежу. Испод и преко 
постављених цеви насути песак дебљине 
10cm. Посебну пажњу обратити на насипање 
песка око цеви. Песак насути у влажном 
стању и пажљиво набити у слојевима. 

Обрачун по m³.  

22.4x0.35x0.8 = 6.27 m³ 6,5 

 

 
4.2.14Затрпавање преосталог дела рова земљом из 

ископа са набијањем у слојевима од 20cm. 
Земљу квасити водом и набијати до потпуне 
збијености.  

Обрачун по m³. 

15.23-6.27 = 8.96 m³ 9 

 

 
4.2.15Одвоз вишка земље на градску депонију до 

5km. 

Обрачун по m³. 

15.23+4.28-8.96 = 10.55 m³ 10,5 

 

 
4.2.16Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви 

од тврдог поливинилхлорида заједно са 
фазонским комадима и материјалом за 
спајање. Поставити само исправне комаде, 
који имају атесте. Ревизионе комаде правилно 
дихтовати са поклопцем и гуменим 
дихтунзима. Постављену канализациону 
мрежу испитати на проток и падове и 
сачинити записник, што улази у цену. 

Обрачун по m’.   

 

 
Ø150mm m’ 25   
Ø100mm m’ 13,5   
Ø70mm m’ 9,5   
Ø50mm m’ 3,5   

4.2.17Набавка и монтажа ПВЦ сливника Ø70mm са 
решетком од ростфраја. 

ком. 2 
 

 



 163 од 236 
 

1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
Обрачун по комаду. 

4.2.18Набавка и монтажа вентилационе главе од 
поцинкованог лима д=0.55mm. 

Обрачун по комаду.   

 

 
Ø150mm, l=1.00m 

ком. 1   
Ø100mm, l=1.00m 

ком. 1   
4.2.19Израда шахтова од бетона са армирано 

бетонском плочом, дебљине зидова и пода 
д=20cm и дебљине плоче д=15cm. 
Унутрашње површине малтерисати 
цементним малтером 1:2 са обрадом 
површина до црног сјаја. 

Зидове и дно шахтова армирати обостраном 
арматуром Q524. 

На сваких 30cm уградити пењалице а у плочи 
оставити отвор Ø60cm за уградњу поклопца. 

Обрачун по комаду изведеног шахта. 
ком. 2 

 

 
4.2.20Набавка, транспорт и монтажа типских 

ливено-гвоздених поклопаца са рамом за 
шахт, димензија Ø60cm, тежине 60kg, са 
рамом за уградњу. 

Обрачун по комаду уграђеног поклопца. 
ком. 2 

 

 
КАНАЛИЗАЦИЈА   УКУПНО:  

     
4.6 САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР     
4.3.9 Набавка и монтажа WC шоље, типа Симплон, 

домаће производње I класе. Спој WC шоље 
са канализационом мрежом урадити са 
„ГЕНЗЛОМ“ и одговарајућим китом да буде 
дихтован 100%. Шољу преко гумених 
подметача учврстити месинганим 
шрафовима. Емајлирани котлић поставити са 
протезом. Са водоводном мрежом повезати га 
преко хромираног вентила и савитљивог 
црева, а са шољом одговарајућом цеви и 
гуменом манжетном. Поставити поклопац за 
шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу 
и опрему наручити по избору пројектанта. 

Обрачун по комаду шоље, комплет уграђене ком. 2 
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
шоље. 

4.3.10Набавка и монтажа комплет умиваоника од 
керамике, димензија 60x40cm, домаће 
производње I класе са са хромираном 
једноручном зидном батеријом за топлу и 
хладну воду, хромираним сифоном, сушачем 
руку, огледалом и етажером. 

Умиваоник за зид причврстити одговарајућим 
типловима и месинганим шрафовима, а преко 
подметача од гуме. Умиваоник повезати 
одводом хромираним сифоном пречника 
Ø32mm са розетом, чепом и ланцем. 
Умиваоник наручити по избору пројектанта. 

Обрачун по комаду. 
ком. 1 

 

 
4.3.11Набавка и уградња дозатора за сапун тип 

„UNIONCLIN“ INOX шифра 26, запремине 0.8l 
или слично. Дозатори се монтирају на зид. 

Обрачун по комаду. 
ком. 2 

 

 
4.3.12Набавка и уградња носача ролни за папир 

"UNIONCLIP“ INOX шифра 20 или слично за 
WC. Носачи се монтирају на зид. 

Обрачун по комаду.  
ком. 2 

 

 
4.3.13Набавка четке за WC "UNIONCLIP“ INOX 

шифра 67 или слично. 

Обрачун по комаду. 
ком. 2 

 

 
4.3.14Набавка и монтажа електричног бојлера са 

спојним цевима за топлу и хладну воду, као и 
сигурносним вентилом. 

Бојлер је запремине 10 l 

Обрачун по комаду. 
ком. 2 

 

 
4.3.15Набавка и монтажа дводелне судопере од 

ростфраја са делом за оцеђивање судова, 
уграђене у кухињски орман, заједно са 
одливним и преливним вентилом и 
„ФЕТФАНТ“ сифоном. 

Обрачун по комаду монтиране судопере. 
ком. 1 

 

 
4.3.16Набавка и монтажа зидне батерије за судопер 

за топлу и хладну воду. Између зида и 
батерије поставити розете. Батерију пажљиво ком. 1 
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
поставити да се не оштети хром. 

Обрачун по комаду монтиране батерије. 

САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР   УКУПНО:  
     

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р4 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА КОМАНДНА 

ЗГРАДА   
 

 
ВОДОВОД     
КАНАЛИЗАЦИЈА     
САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР     
Водовод и канализација командна зграда:   УКУПНО:  

     
19 ТЕМЕЉИ И КАДА ТРАНСФОРМАТОРА     

5.5 ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ     
Ископ земље обавља се у земљишту III 
категорије, са правилним одсецањем 
страница. Водити строго рачуна о предвиђеној 
дубини ископа. Фундирање вршити на 
непоремећеној контактној површини и пре 
бетонирања извршити набијање дна темељне 
јаме. 

У предмеру свеске Г1 обухваћено је 
уклањање слоја хумуса од 20cm и предвиђена 
је његова уградња у завршни слој платоа. 

Ископ се обрачунава по m³ самониклог тла, 
мерено према пројекту а у цену је урачунат 
машински ископ земље и одлагање у 
непосредној близини  и одвоз вишка земље. 

Одвоз се обрачунава по m³ самониклог тла и 
то утовар, транспорт и истовар за уградњу у 
насип платоа. 

Насипање се обрачунава по m³ самониклог 
тла, мерено према пројекту а у цену је 
урачунато насипање и набијање до потребне 
збијености као што је то описано у техничком 
опису.   

 

 
5.1.4 Ископ земље III категорије за темељ и каду 

трансформатора, ПП зид. Опште као у тачки 
5.1 овог предмера. 

- темељи и каде трансформатора        m³ 111 
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  
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а 

Износ 
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Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
54.0 x 2 m³ 

- противпожарни зид  3.0 m³ 

5.1.5 Насипање са набијањем земље око темеља 
трансформатора и каде. 

 Опште као у тачки 5.1. овог предмера. 

- темељ и када трансфорамтора  1.1 x 2 m³ 

- противпожарни зид    1.3 m³ m³ 3,5 

 

 
5.1.6 Одвоз вишка земље за уградњу у насип 

платоа. 

 Опште као у тачки 5.1. овог предмера. 

111.0 – 3.5 = 107.5 m³ m³ 107,5 

 

 
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
5.6 БЕТОНСКИ РАДОВИ     

Сва бетонирања вршити према детаљним 
плановима из пројекта. Бетонирање темеља и 
када трансформатора изводити од армираног 
бетона МБ30. 

Одобрење за почетак бетонирања даје 
надзорни орган након прегледа постављене 
арматуре. 

Сав материјал мора одговарати важећим 
прописима. 

Радове на бетонирању изводити у свему како 
је то описано у техничком опису. 

Рад на припреми, уграђивању и неговању 
готовог бетона вршити како је то дато у 
техничком опису, а у складу са важећим 
прописима, стручно са квалификованом 
радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане 
хемијске и физичке услове. Вода чиста без 
органских примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља изнад 
дозвољених граница или органских материја, 
пран и гранулисан у свему према важећим 
стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се   
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.        
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
омогући правилно везивање целе масе 
бетона, водећи рачуна о условима 
транспорта, уграђивања, климатским и 
осталим условима од важности за квалитет 
бетона.  

Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и 
уграђивању бетона водити рачуна да не дође 
до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона 
мерено према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање 
свог материјала на објекат, справљање, 
транспорт до места уграђивања, уграђивање 
и неговање бетона, израда потребне оплате, 
узимање серија контролних коцки, 
прибављање свих потребних атеста. 

Арматура се обрачунава посебно. 

5.2.3 Бетонирање темеља и када трансформатора 
и преотивпожарног зида у свему према датим 
детаљима. 

Опште као у тачки 5.2. овог предмера.   

 

 
- темељ и када трансформатора     
МБ 15      7.85 x 2 m³ 15,7   
МБ 30 32.22 x 2 m³ 64,5   
- противпожарни зид     
МБ 30 m³ 7,5   

5.2.4 Бетонирање чашица након уградње анкерних 
склопова ситнозрним бетоном МБ30. 

Опште као у тачки 5.1. 

МБ 30 0.5x2 m³ 1 

 

 
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
5.7 АРМИРАЧКИ РАДОВИ     

Армирање бетона врши се са МАГ 500/560 и 
глатком арматуром ГА 240/360. 

Арматуру сећи, савијати и уграђивати према 
детаљним плановима из пројекта. Арматура   
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
мора бити права и без корозије. Уколико на 
арматури има корозије, мора се пре 
уграђивања очистити. 

Обрачунава се по kg. Уграђене арматуре 
према спецификацији из пројекта. 

У цену улази набавка, допремање арматуре, 
исправљање, сечење, савијање и уграђивање 
у конструкцију. 

5.3.3 грађивање глатке арматуре ГА 240/360. 

Темељ трансформатора 471 x 2 = 942 kg 

Противпожарни зид                  650 
kg kg 1592 

 

 
5.3.4 Уграђивање мрежасте арматуре МАГ 500/560. 

Када трансформатора 255 x 2 = 510 kg kg 510 
 

 
АРМИРАЧКИ РАДОВИ   УКУПНО:  

     
5.8 ОСТАЛИ РАДОВИ     
5.4.10 Набавка, транспорт и уградња шина С49а за 

трансформатор  у свему према детаљима из 
пројекта. 

Обрачун се врши по m' уграђеног материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад 
и мареријал. 

9.2 m' x 2 m' 18,4 

 

 
5.4.11 Набавка, и уградња анкера Ø20mm са 

навојем, за фиксирање шина на делу темеља 
трансформатора у свему према детаљима из 
пројекта. 

Обрачун се врши по kg уграђеног материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад 
и материјал, као и заштита од корозије у 
свему како је дато у техничком опису. 

25.3 x 2 kg 50,6 

 

 
5.4.12 Набавка и уградња челичних  плоча 

≠150.8...260 за фиксирање шина. 

Обрачун се врши по kg уграђеног  материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад 
и материјал, као и заштита од корозије у kg 78,4 
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
свему како је дато у техничком опису. 

39.2  x 2 

5.4.13 Набавка и уградња матица са подлошком за 
анкере Ø20. 

7.04 x2 kg 14,1 

 

 
5.4.14 Набавка и уградња челичних плочица 

≠60.10....60 за анкере шина . 

Обрачун се врши по kg уграђеног  материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад 
и материјал. 

9.3  x 2 kg 20,34 

 

 
5.4.15 Набавка материјала, израда, заштита од 

корозије и постављање решетки на целој 
површини каде. Решетке се израђују од 
лимова 40. 0.4mm  према детаљима из 
пројекта. 

Обрачун се врши по kg уграђеног  материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад 
и материјал. 

1612 kg x 2 kg 3224 

 

 
5.4.16 Набавка материјала израда и уградња 

бетонског гвожђа ГА240/360 за анкере у кади 
који носе решетке на целој површини каде 
према детаљима из пројекта. 

Обрачун се врши по kg уграђеног  материјала 
мерено према пројекту а у цену улази сав рад 
и материјал. 

 48x2 kg 96 

 

 
5.4.17 Набавка и уградња гранулисаног шљунка 

Ø40-60mm за уградњу у кади 
трансформатора. 

Обрачунава се по m³, а у цену улази набавка, 
транспорт и разастирање гранулисаног 
шљунка. 

6.50 x2 m³ 13 

 

 
5.4.18 Набавка и уградња јувидур цеви  Ø 50 mm 

дужине 0,5m за уградњу у каду 
трансформатора 

ком. 8 
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Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
                                Ø 50 mm       4 x 2 

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ   УКУПНО:  
     

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р5 
ТЕМЕЉИ И КАДА ТРАНСФОРМАТОРА   

 
 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
БЕТОНСКИ РАДОВИ     
АРМИРАЧКИ РАДОВИ     
ОСТАЛИ РАДОВИ     

Грађевински радови:   УКУПНО:  
     

20 ЈАМА ЗА УЉЕ И УЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА     
6.6 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

Ископ земље се обавља у земљишту III 
категорије са правилним одсецањем бочних 
страница и обезбеђењем од обурвавања за 
уљну јаму, ровове уљне канализације  и 
шахтове уљне канализације дубине 0 – 5.0m.  

Ископана земља ће се депоновати у 
непосредној близини и накнадно уградити 
после завршених бетонских радова.  

У премеру свеске Г1 обухваћено је уклањање 
слоја хумуса од 20cm и предвиђена је његова 
уградња у завршни слој платоа. 

Насипање и набијање земље око јаме за уље  
и у рову за уљну канализацију изводити са 
здравом земљом без хумуса у слојевима од 
по 30cm, уз квашење и прописно набијање 
тако да се постигне збијеност самониклог тла 
или већа. 

Вишак земље ће се користити за уградњу у 
насип платоа. 

Ископ се обрачунава по m³ самониклог тла, 
мерено према пројекту а у цену је урачунат 
машински ископ земље и одлагање у 
непосредној близини  и одвоз вишка земље. 

Одвоз се обрачунава по m³ самониклог тла и 
то утовар, транспорт и истовар за уградњу у 
насип платоа. 

Насипање се обрачунава по m³ самониклог   
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Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
тла, мерено према пројекту а у цену је 
урачунато насипање и набијање до потребне 
збијености као што је то описано у техничком 
опису. 

6.1.5 Ископ земље за уљну јаму, црпну станицу, 
уљну канализацију са шахтовима и темељима 
ограде. 

Опште као у тачки 6.1. 

-уљна јама                                                 75.0m³ 

-црпна станица                                          
51.0m³ 

-канализациони ров, шахтови                  
20.4m³ m³ 146,4 

 

 
6.1.6 Насипање са набијањем земље. Насипање 

вршити здравом земљом без хумуса. 

Опште као у тачки 6.1. 

-уљна јама                                          17.0m³ 

-црпна станица                                     8.8m³ 

-канализациони ров и шахтови        13.3m³ m³ 39,1 

 

 
6.1.7 Одвоз вишка земље за уградњу у насип 

платоа.  

Опште као у тачки 6.1. 

-уљна јама                                          58.0m³ 

-црпна станица                                   42.2m³ 

-канализациони ров и шахтови           7.1m³ m³ 107,3 

 

 
6.1.8 Набавка и уграђивање песка у канализациони 

ров у току и након постављања бетонских и 
пластичних цеви. 

Песак уградити у дебљини од 10cm. око цеви 
у свему према детаљу из пројекта. 

Обрачун и плаћање се врши по m³ уграђеног 
песка мерено према пројекту. m³ 5,2 

 

 
Земљани радови   УКУПНО:  

     
6.7 БЕТОНСКИ РАДОВИ     

Сва бетонирања вршити према детаљним     



 172 од 236 
 

1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
плановима из пројекта. Бетонирање јаме за 
уље, црпне станице и шахтова уљне 
канализације изводити од водонепропусног 
армираног бетона МБ30 марке 
водонепропустљивости В6. 

Дно шахтова уљне канализације обрадити са 
израдом кинете. 

Испод јаме за уље и црпне станице уграђује 
се тампон слој од мршавог бетона МБ15 у 
дебљини од 6 cm, а испод шахтова уљне 
канализације   у дебљини од 5 cm, у свему 
према пројекту. 

Одобрење за почетак бетонирања даје 
надзорни орган након прегледа постављене 
арматуре. 

Сав материјал мора одговарати важећим 
прописима. 

Радове на бетонирању изводити у свему како 
је то описано у техничком опису. 

Рад на припреми, уграђивању и неговању 
готовог бетона вршити у складу са важећим 
прописима, стручно са квалификованом 
радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане 
хемијске и физичке услове. Вода чиста без 
органских примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља изнад 
дозвољених граница или органских материја, 
пран и гранулисан у свему према важећим 
стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе 
бетона, водећи рачуна о условима 
транспорта, уграђивања, климатским и 
осталим условима од важности за квалитет 
бетона.  

Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и 
уграђивању бетона водити рачуна да не дође 
до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона 
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.        
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Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
мерено према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање 
свог материјала на објекат, справљање, 
транспорт до места уграђивања, уграђивање 
и неговање бетона, израда потребне оплате, 
узимање серија контролних коцки, 
прибављање свих потребних атеста као и 
употреба свих адитива и пенетрата којима се 
постиже водонепропусност бетона који су 
описани у техничком опису. 

Арматура се обрачунава посебно. 

6.2.3 Бетонирање комплетне армиранобетонске 
конструкције уљне јаме, црпне станице и 
шахтова уљне канализације.  

Опште као у тачки 6.2. 

-уљна јама                                               19.5m³ 

-црпна станица                                        18.0m³ 

-канализациони ров и шахтови                1.7m³ m³ 39,2 

 

 
6.2.4 Набавка материјала, справљање и 

уграђивање слоја мршавог бетона д=6cm од 
МБ15 испод доње плоче јаме за уље и црпне 
станице, као и д=5cm испод шахтова уљне 
канализације. 

Опште као у тачки 6.2. 

-уљна јама                                                   1.1m³ 

-црпна станица                                            
0.9m³ 

-канализациони ров и шахтови                
0.12m³ m³ 2,12 

 

 
Бетонски радови   УКУПНО:  

     
6.8 АРМИРАЧКИ РАДОВИ     

Армирање јаме за уље, црпне станице и 
шахтова уљне канализације врши се 
мрежастом арматуром МАГ 500/560, 
ребрастом арматуром РА 400/500 и глатком 
арматуром ГА 240/360. 

Сечење и савијање арматуре радити према 
датим детаљима. Арматура мора бити права   
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
и без корозије. 

Обрачун се врши по kg. уграђене арматуре. 

У цену улази, набавка, сечење, савијање и 
уграђивање арматуре. 

6.3.2 Набавка и уграђивање арматуре по детаљима 
и спецификацији арматуре. 

Опште као у тачки 6.3.   

 

 
МАГ 500/560 kg 3508   
РА 400/500 kg 110   
ГА 240/360 kg 484   

Армирачки радови   УКУПНО:  
     

6.9 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
6.4.4 Израда хоризонталне и ветикалне 

хидроизолације уљне јаме и црпне станице са 
спољне стране. 

Хидроизолација се изводи од једног премаза 
битулитом и два слоја трака типа 
кондорфлекс. 

Заштита хидроизолације са доње стране је 
цементна кошуљица а са бочних страна 
зидова брадавичаста полиетиленска фолија. 

Обрачун се врши по m², комплет рад и 
материјал. 

Обрачун се врши по m²   

 

 
- уљна јама m² 88   
- црпна станица m² 65   

6.4.5 Израда хоризонталне и ветикалне 
хидроизолације уљне јаме са унутрашње 
стране. 

Хидроизолација се изводи са два епоксидна 
премаза. 

Обрачун се врши по m², комплет рад и 
материјал. 

Обрачун се врши по m²   

 

 
- уљна јама m² 78   



 175 од 236 
 

1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
- црпна станица m² 57   

6.4.6 Израда хоризонталне и ветикалне 
хидроизолације шахтова уљне канализације 
са унутрашње стране. 

Хидроизолација се изводи са два епоксидна 
премаза. 

Обрачун се врши по m², комплет рад и 
материјал. 

Шахтови m² 9,3 

 

 
Изолатерски радови   УКУПНО:  

     
6.10 ОСТАЛИ  РАДОВИ     
6.5.10 Набавка и уграђивање ливено гвоздених 

типских пењалица Ø30mm за јаму за уље и 
шахтове уљне канализације, према детаљима 
из пројекта.  

Обрачун и плаћање се врши по комаду 
уграђене пењалице, комплет рад и материјал. 

ком. 40 

 

 
6.5.11 Израда и уграђивање ливеногвоздених 

типских шахт поклопаца Ø600mm за уљну 
јаму, црпну станицу и шахтове уљне 
канализације, према детаљима из пројекта. 

Обрачун и плаћање се врши по комаду 
уграђеног поклопца, комплет рад и материјал. 

ком. 9 

 

 
6.5.12 Набавка, транспорт и уграђивање бетонских 

цеви Ø300 mm на начин описан у техничком 
опису, за израду уљне канализације. 

Сва места прикључења цеви на каду 
трансформатора, шахтове, јаму за уље и 
црпну станицу забетонирати ситнозрним 
бетоном и обрадити део око цеви. 

Обрачун и плаћање се врши по m’ уграђене 
цеви, комплет рад и материјал. m’ 18,3 

 

 
6.5.13 Набавка, транспорт и уграђивање пластичних 

цеви Ø200 mm од јаме за уље до одводног 
канала. 

Прикључења цеви на јаму за уље и одводни 
канал, забетонирати ситнозрним бетоном и 
обрадити део око цеви. m’ 7 
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Укупно (динара) (динара) 
Обрачун и плаћање се врши по m’ уграђене 
цеви, комплет рад и материјал. 

6.5.14 Израда дрвене ограде у дужини од 12.0m уз 
транспортну стазу. 

Ограду изводити у свему према детаљима у 
пројекту. 

Обрачун се врши паушално. 
пауш  

 

 
6.5.15 Набавка и уграђивање пластичних цеви Ø100 

mm за вентилацију уљне јаме у све три 
коморе. 

Обрачун и плаћање се врши по комаду 
уграђене цеви, комплет рад и материјал. 

ком 3 

 

 
6.5.16 Набавка и уградња комплетног пумпног 

постројења и то: 2 ком. потопљених пумпи за 
отпадну воду заједно са потребним 
цевоводом унутар црпне станице (до 1,0 m 
изван зидова) као и са предвиђеним 
затварачима, повратним вентилима и осталом 
опремом по детаљу. Камализација ван црпне 
станице и електроенергетске инсталације за 
погон и управљање пумпама, обрачунава се 
посебно. 

Обрачун се врши паушално. 
пауш  

 

 
6.5.17 Уградња браварских подметача испод 

система за одвод воде у пумпном постројењу. 

Обрачунава се паушално а у цену улази 
набавка материјала, израда и монтажа 
подметача према захтевима монтера пумпи и 
цевног разавода. 

пауш  

 

 
6.5.18 Набавка жабљег поклопца за цев Ø200 и 

уграђивање на месту изливања воде у 
одводни јарак. 

Обрачунава се по ком. а у цену је урачунат 
сав рад и материјал. 

ком 1 

 

 
Разни радови   УКУПНО:  

     
РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р6 

ЈАМА ЗА УЉЕ И УЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА   
 

 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
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БЕТОНСКИ РАДОВИ     
АРМИРАЧКИ РАДОВИ     
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
ОСТАЛИ РАДОВИ     

Грађевински радови:   УКУПНО:  
     

21 ПОРТАЛИ СА ТЕМЕЉИМА У ПОСТРОЈЕЊУ 
110kV   

 
 

7.2 Земљани радови     
Машински ископ за темеље нових портала 
врши се на већ изнивелисаном платоу који је 
за 20cm нижи од завршне коте платоа са 
правилним одсецањем страница. Завршних 
20cm ће се након завршетка грађевинских 
радова насути хумусом и то је обрађено у 
свесци Г1. Изводи се укупно 11 нових темеља. 
Темељи се фундирају на дубини 2.0m. Након 
израде нових темеља, изводи се насипање и 
набијање, а вишак земље се депонује са 
стране и користи се за уградњу у насип. 

Бетонирање нових темеља започети по 
прегледу ископа од стране надзорног органа и 
писменог пријема. 

Ископ, насипање и набијање се обрачунава по 
m³ самониклог тла, мерено према пројекту. 

У цену 1m³ ископа је урачунат ископ са 
одбацивањем на 2,0m1, обезбеђење ископа 
од обурвавања, као и набијање дна темељне 
јаме. 

Земљу насипати у слојевима од 20 cm, 
квасити водом и набити до се не постигне 
збијеност самониклог тла или већа. За 
насипање користити здраву земљу без 
хумуса, депоновану приликом ископа. 

Одвоз се обрачунава по m³ самониклог тла и 
то утовар, транспорт и истовар и разастирање 
на градској депонији.   

 

 

7.5.3.
Ископ земље III категорије за темеље нових 
портала. m³ 136,75 
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Опште као у тачки 7.1. овог предмера. 

Темељи портала П1 

19.19-0.2x3.6x2.6+2x(16.73-0.2x3.4x2.4)=47.51 m³  

Темељи портала П2 

3x(12.30-0.2x3.0x2.0)+(11.48-0.2x2.8x2.0)x2=54.02 m³ 

Темељи портала П3 

14.43-0.2x3.2x2.2+2x(12.30-0.2x3.0x2.0)=35.22 
m³ 

7.5.4.
Насипање са набијањем земље око нових 
темеља портала. 

Опште као у тачки 3.1. овог предмера. 

Темељи портала П1 

6.73-1.344+2x(6.29-1.1)=15.77 m³  

Темељи портала П2 

3x(4.03-0.67)+(3.83-0.64)x2=16.46 m³ 

Темељи портала П3 

5.63-0.88+2x(4.03-0.67)=11.47 m³ m³ 43,7 

 

 

7.5.5.
Депоновање вишка земље која се предвиђа за 
уградњу у насип. 

Обрачун се врши по m³ земље. У цену улази 
утовар, транспорт, и истовар. 

136.75-43.70 m³ 93,05 

 

 

 
Земљани радови 

  УКУПНО:  

 
 

    
7.6. Бетонски радови     

 
Темељи се изводе од армираног бетона 
МБ30. Степенасто се шире од врха до дна. 
Димензије капа темеља су 1.2x2.2m и 
1.2x2.0m, а стопа 2.8x2.0m, 3.0x2.0m, 
3.2x2.2m, 3.4x2.4m и 3.6x2.6m. Дубина 
фундирања је 2.0m. 

Сва бетонирања вршити према детаљним 
плановима из пројекта. Бетонирање темеља 
портала је предвиђено је у II фазе. Обе фазе 
се бетонирају са истом марком бетона. 

У првој фази у темељима се остављају 
анкерне рупе, димензија према пројекту.   
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Заливање анкерних рупа бетоном МБ 30, 
истог квалитета као и за прву фазу, врши се 
након постављања, центрисања и комплетне 
провере анкеровања челичне конструкције. 

Испод нових темеља портала уграђује се 
тампон слој бетона МБ15 и то у дебљини од 
минимум 5cm. 

Одобрење за почетак заливања анкерних 
рупа дају надзорни орган и руководилац 
радова на монтажи челичне конструкције. Све 
видљиве површине темеља морају бити 
обрађене цементном кошуљицом док бетон 
није везао, са потребним нагибом за отицање 
воде. Сав материјал мора одговарати 
важећим прописима. 

Рад на припреми, уграђивању и неговању 
готовог бетона вршити у складу са важећим 
прописима, стручно са квалификованом 
радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане 
хемијске и физичке услове. Вода чиста без 
органских примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља изнад 
дозвољених граница или органских материја, 
пран и гранулисан у свему према важећим 
стандардима. 

Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе 
бетона, водећи рачуна о условима 
транспорта, уграђивања, климатским и 
осталим условима од важности за квалитет 
бетона. 

Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и 
уграђивању бетона водити рачуна да не дође 
до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона 
мерено према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање 
свог материјала на објекат, справљање, 
транспорт до места уграђивања, уграђивање 
и неговање бетона, обрада свих видљивих 
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Укупно (динара) (динара) 
површина са потребним нагибом, израда 
потребне оплате, као и њено чишћење у обе 
фазе бетонирања, узимање серија контролних 
коцки и прибављање свих потребних атеста. 

Арматура се обрачунава посебно. 

7.6.1.Бетонирање темеља портала бетоном МБ30. 

Опште као у тачки 7.2. овог предмера. 

Темељи портала П1 

12.57+2x10.6                        33.77 m³  

Темељи портала П2 

3x8.54+7.88x2                                   41.38 m³ 

Темељи портала П3 

9.03+2x8.54                        26.11 m³  

Укупно МБ30 m³ 101,26 

 

 
7.6.2.Бетонирање тампон слоја бетоном МБ15 

дебљине д=5 cm, испод нових темеља 
портала. 

Опште као у тачки 7.2. овог предмера. 

Темељи портала П1 

0.47+2x0.41                          1.29 m³  

Темељи портала П2 

3x0.3+0.28x2                          1.46 m³ 

Темељи портала П3 

0.35+2x0.30                          0.95 m³  

Укупно МБ10 m³ 3,7 

 

 
 Бетонски радови   УКУПНО:  
      
7.7. Челична конструкција     
 Челичну конструкцију нових портала радити 

према детаљним плановима из пројекта. 

Изводе се укупно три нова портала. Сви 
стубови и ригле су са појасевима од ваљаних 
у профила међусобно заварених рамен 
блеховима.  

Везе завртњевима треба да су чврсте и 
обезбеђене од одвртања уништењем навоја - 
кирновањем или еластичном подлошком.   
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Спојеве и варове идеално израдити, очистити 
и обрусити. Варови квалитета Ц прописаних 
особина и одређених димензија. Завртњи 
необрађени, пречника према пројекту. 

Пре бетонирања темеља у II фази обратити 
пажњу при постављању и центрисању стубова 
портала. 

Челик за израду портала је: лимови С235 
ЈРГ2, профили С235 ЈР, завртњи класе 
чврстоће 5.6 и варови квалитета Ц. Сви 
елементи су од ваљаних челичних профила и 
лимова, спојени међусобно заваривањем. 

Заштита од корозије ће се извршити на начин 
како је то описано у техничком опису. 

Обрачунава се по килограму готове 
конструкције, а у цену је урачуната: набавка, 
израда конструкције, транспорт, монтажа, сва 
спојна средства и комплетна заштита од 
корозије.  

7.7.1.Набавка, израда, монтажа и заштита од 
корозије нове челичне конструкције портала. 

Опште као у тачки 7.3. предмера.   

 

 
 Портал П1 

    1706x2+1846+752x2+62=6.824 kg 6.824 
 

 
 Портал П2 

2x 1071+1178+764x2+ 

+771x2+654x2+2x60=7.818 kg 7.818 

 

 
 Портал П3 

2x844+1165+2x755+2x60 = 4.483 kg 4.483 
 

 
 Челична конструкција   УКУПНО:  
      
7.8. Армирачки радови     
 Армирање темеља портала врши се 

мрежастом арматуром МАГ500/560. 

Сечење и савијање арматуре радити према 
датим детаљима. Арматура мора бити права 
и без корозије. Обрачун се врши по kg. 
уграђене арматуре.   
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
У цену улази, набавка, сечење, савијање и 
уграђивање арматуре. 

7.8.1.
Армирање темеља портала мрежастом 
арматуром МАГ500/560. 

Опште као у тачки 7.4. овог предмера.   

 

 

 
Портал П1 

3x209.66=628.98 kg 628,98 
 

 

 
Портал П2 

3x209.66+2x196.56=1022.1 kg 1022,1 
 

 

 
Портал П3 

3x209.66=628.98 kg 628,98 
 

 

 Армирачки радови   УКУПНО:  

 
 

    
7.9. Разни радови     
7.9.1.Набавка и уграђивање пластичних јувидур 

цеви Ø60mm за уземљење и уградња у нове 
темеље портала. 

Обрачунава се по ком. уграђених цеви. 
ком 11 

 

 
7.9.2.Набавка израда и монтажа лимова за 

уземљење на појасне штапове стубова 
портала. 

Обрачунава се по kg. kg 16,5 

 

 
 Разни радови   УКУПНО:  
      
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р7 

ПОРТАЛИ СА ТЕМЕЉИМА У ПОСТРОЈЕЊУ 
110kV   

 
 

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
 БЕТОНСКИ РАДОВИ     
 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА     
 АРМИРАЧКИ РАДОВИ     
 ОСТАЛИ РАДОВИ     
   Грађевински радови   УКУПНО:  
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Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
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.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
22 НОСАЧИ АПАРАТА У ПОСТРОЈЕЊУ 110kV     

8.5.  Земљани радови     
 Ископ земље за темеље носача апарата, 

врши се у земљишту III категорије према 
пројекту, са правилним отсецањем страница 
на већ изведеном платоу. При ископу строго 
водити рачуна о дубини ископа. Уколико се 
деси да се ископа јама дубља од предвиђене, 
вишак попунити мршавим бетоном о трошку 
извођача. Фундирање вршити на 
непоремећеној контактној површини и пре 
бетонирања извршити набијање дна 
темељних јама. Задњи слој ископа д = 20 cm 
вршити непосредно пре бетонирања, не 
дозволити да га расквасе кише. 

Бетонирање започети по прегледу ископа од 
стране надзорног органа и писменог пријема. 

Земљу насипати у слојевима од 20 cm,  
квасити водом и набити ручно или машински 
до потребне збијености. За насипање 
користити земљу, депоновану приликом 
ископа. 

Ископ и насипање се обрачунава по m³ 
мерено према пројекту. 

У цену 1 m³ ископа је урачунат ископ са 
одбацивањем на 2,0 m1, обезбеђење ископа 
од обурвавања, евентуално црпљење воде, 
као и набијање дна темељне јаме. 

Одвоз се обрачунава по m³ самониклог тла и 
то утовар, транспорт и истовар  на  градску 
депонију.   

 

 
8.1.4.Ископ земље III категорије за нове темеље 

носача апарата. 

Опште као у тачки 8.1. овог предмера.   

 

 
 НОСАЧИ АПАРАТА У РП 110 kV     
 темељи носача  сабирничког растављача без 

НЗУ типа ВРВ-11Ф «Енергоинвест»   

3x2x1.15 = 6.9 m³ 6,9 

 

 
 темељи носача  излазног растављача са НЗУ 

типа ВРВЗ-11Ф «Енергоинвест»   m³ 2,3 
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
2x2x1.15 = 2.3 

 темељи носача  прекидача типа СФЕЛ-11 ТК 
«Енергоинвест»    

2x2.65+2.28 =  7.58 m³ 7,58 

 

 
 темељи носача  прекидача типа СФЕЛ-11 ЈК 

«Енергоинвест»    

3x2.65 =  7.95 m³ 7,95 

 

 
 темељи носача  струјног трансформатора 

типа  ИСТ 123-2 «Енергоинвест»    

2x3 x0.74 =  4.44 m³ 4,44 

 

 
 темељи носача  напонског трансформатора 

типа УХ 11-15 «Енергоинвест»    

2x3x0.93 =  5.60 m³ 5,6 

 

 
 темељи носача  одводника пренапона  типа  

ВХ4 «Енергоинвест»   

3x 0.93 =  2.80 m³ 2,8 

 

 
 шахт за уземљење нуле,    

2 x 0.4 = 0.8 m³ 0,8 
 

 
 темељи  канделабра    

20x0.3 = 6.0 m³ 6 
 

 
 темељи  командног ормана    

2x0.45 =  0.90 m³ 0,9 
 

 
 НОСАЧИ АПАРАТА У РП 35kV     
 Темељ  металног отпорника типа «ФМТ-

Зајечар» -ОВН-21-300  

1x6.3  = 6.3 m³ 6,3 

 

 
 Темељ носача кабловских глава 

2 x1.80 = 3.6 m³ 3,6 
 

 
8.1.5.Насипање са набијањем земље у темељне 

јаме око темеља. Насипање вршити здравом 
земљом из ископа без хумуса, а ценом су 
обухваћени  унутрашњи транспорти. 

Обрачун се врши по m³ набијене земље.   

 

 
 темељи носача  апарата m³ 3,9   
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а  
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а цена 
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Износ 
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Ред
.        
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Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
2x0.44+2x0.86+1.28 = 3.90 

8.1.6.Одвоз вишка земље на градску депонију. 

Обрачун се врши по m³ земље. У цену улази 
утовар, транспорт, истовар и разастирање. 

 56-3.9 =52.10 m³ 52,1 

 

 
 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   УКУПНО:  
      
8.6.  Бетонски радови     
 Сва бетонирања вршити према детаљним 

плановима из пројекта. Бетонирање темеља 
носача апарата је предвиђено је у две фазе. 
За све темеље предвиђена је МБ 30. 

У првој фази бетонирања темеља носача 
апарата се остављају анкерне рупе, 
димензија према пројекту. 

Заливање анкерних рупа у II фази бетоном 
МБ30, истог квалитета као и за прву фазу, 
врши се након постављања, центрисања и 
комплетне провере анкеровања челичне 
конструкције.  

Овим предмером радова је обухваћена само 
прва фаза бетонирања. 

Испод нових темеља   уграђује се тампон слој 
бетона МБ10 д=5cm, према детаљима у 
пројекту. 

Одобрење за почетак заливања анкерних 
рупа дају надзорни орган и руководилац 
радова на монтажи челичне конструкције.  

Рад на припреми, уграђивању и неговању 
готовог бетона вршити у складу са важећим 
прописима, стручно са квалификованом 
радном снагом. 

Цемент мора испуњавати све прописане 
хемијске и физичке услове. Вода чиста без 
органских примеса.  

Агрегат чист, без примеса муља, изнад 
дозвољених граница или органских материја, 
пран и гранулисан у свему према важећим 
стандардима.   
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Количин
а  

Јединичн
а цена 
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а 

Износ 
без 
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Ред
.        
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Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
Водоцементни фактор изабрати такав да се 
омогући правилно везивање целе масе 
бетона, водећи рачуна о условима 
транспорта, уграђивања, климатским и 
осталим условима од важности за квалитет 
бетона.  

Справљање и уграђивање бетона вршити 
машинским путем. При транспорту и 
уграђивању бетона водити рачуна да не дође 
до сегрегације. 

Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона 
мерено према пројекту. 

У цену је урачуната набавка и допремање 
свог материјала на објекат, справљање, 
транспорт до места уграђивања, уграђивање 
и неговање бетона, израда потребне оплате, 
узимање серија контролних коцки и 
прибављање атеста, уз црпљење подземних 
вода, уколико се појаве. 

Арматура се обрачунава посебно. 

8.2.3.НОСАЧИ АПАРАТА У РП 110kV     
 темељи носача  сабирничког растављача без 

НЗУ типа ВРВ-11Ф «Енергоинвест»   

3x2x1.1 = 6.60 m³ 6,6 

 

 
 темељи носача  излазног растављача са НЗУ 

типа ВРВЗ-11Ф «Енергоинвест»  

2x1.10 = 2.20 m³ 2,2 

 

 
 темељи носача  прекидача типа СФЕЛ-11 ТК 

«Енергоинвест»    

2x1.60+2.1 =  5.30 m³ 5,3 

 

 
 темељи носача  прекидача типа СФЕЛ-11 ЈК 

«Енергоинвест»    

3x2.40 =   7.20 m³ 7,2 

 

 
 темељи носача  струјног трансформатора 

типа  ИСТ 123-2 «Енергоинвест»    

2x3 x0.65 =3.90 m³ 3,9 

 

 
 темељи носача  напонског трансформатора 

типа УХ 11-15 «Енергоинвест»    m³ 5,1 
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а  
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а цена 
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Ред
.        
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Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
2x3x0.85 =  5.10 

 темељи носача  одводника пренапона  типа  
ВХ4 «Енергоинвест»   

3x 1.10 = 3.30 m³ 3,3 

 

 
 шахт за уземљење нуле,   у пољима    

2 x 0.22 = 0.5 m³ 0,5 
 

 
 темељ  канделабра    

20x0.35 =  7.0 m³ 7 
 

 
 НОСАЧИ АПАРАТА У РП 35kV     
 темељ  металног отпорника типа «ФМТ-

Зајечар» -ОВН-21-300  

1x5.8 =5.8 m³ 5,8 

 

 
 Темељ командног ормана 

 2 x0.35 =  0.70 m³ 0,7 
 

 
 Темељ носача кабловских глава 

2 x1.20 = 2.40 m³ 2,4 
 

 
8.2.4.Бетонирање тампон слоја д=5cm  бетоном 

МБ10, испод  темеља носача апарата. 

Опште као у тачки 8.2. овог предмера.   

 

 
 темељи носача апарата 

 16x0.05+4x0.1+2x0.08+6x0.1+18x0.03+ 

14x0.04+0.16+4x0.07+0.01=  2.2 m³ 2,2 

 

 
 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ   УКУПНО:  
      
8.7.  Армирачки радови     
 Армирање темеља носача апарата 

мрежастом арматуром Q335 МАГ 500/560 .  

Сечење и савијање арматуре радити према 
датим детаљима.   

Арматура мора бити права и без рђе. Обрачун 
се врши по kg  уграђене арматуре. 

У цену улази, набавка, сечење, савијање и 
уграђивање арматуре. 

МАГ 500/560 ( Q335 )   
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
 темељи носача апарата 

8x36+2x45+4x85+6x31+9x34+2x55+2x55 

+2x3+5,0+147=1480 kg 1480 

 

 
 УКУПНО  АРМИРАЧКИ  РАДОВИ   УКУПНО:  
      
8.8.  Остали радови     
8.4.6.Набавка и уградња јувидур цеви Ø 60 mm у 

темеље носача апарата и у темеље  
канделабра . 

Обрачунава се по комаду уграђене цеви.   

Ø 60 mm 
ком 90 

 

 
8.4.7.Набавка материјала и израда анкер 

завртњева Ø16mm l=700mm  класе чврстоће 
5.6, за везу челичне конструкције металног 
отпорника  типа «ФМТ-Зајечар» -ОВН-21-
300. 

Заштиту од корозије радити само на 
деловима анкера који су ван бетона, према 
технологији која је дата у техничком опису. 
Након монтаже челичне конструкције и 
притезања завртњева, урадити још један 
премаз заштитном бојом. 

Обрачунава се по kg уграђених анкера, а 
ценом су обухваћене и све навртке и 
подметачи, као и комплетна заштита од 
корозије. kg 7 

 

 
8.4.8.Набавка материјала и израда анкер 

завртњева Ø16mm l=322, l=289  l=282mm 
као и анкер завртњева Ø12mm l=285 и l=142  
класе чврстоће 5.6, за везу челичне 
конструкције носача одводника пренапона, 
потпорних изолатора, струјног 
трансформатора и растављача на против 
пожарном зиду. 

Заштиту од корозије радити само на 
деловима анкера који су ван бетона, према 
технологији која је дата у техничком опису. 
Након монтаже челичне конструкције и 
притезања завртњева, урадити још један 
премаз заштитном бојом. kg 40 
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
Обрачунава се по kg уграђених анкера, а 
ценом су обухваћене и све навртке и 
подметачи, као и комплетна заштита од 
корозије. 

8.4.9.Набавка материјала и израда анкер 
завртњева Ø16mm l=600mm класе чврстоће 
5.6, за везу челичне конструкције канделабри  
типа «АМИГА» . 

Заштиту од корозије радити само на 
деловима анкера који су ван бетона, према 
технологији која је дата у техничком опису. 
Након монтаже челичне конструкције и 
притезања завртњева, урадити још један 
премаз заштитном бојом. 

Обрачунава се по kg. уграђених анкера, а 
ценом су обухваћене и све навртке и 
подметачи, као и комплетна заштита од 
корозије. 

5 kg x20  = 100 kg 100 

 

 
8.4.10.Набавка и уградња тампон слоја шљунка 

испод темеља командних ормана и шахта за 
уземљење нуле. 

Обрачунава се по m³, а у цену улази комплет 
рад и   материјал.                                                                                  

2x0.06+2x0.03=0.20 m³ 0,2 

 

 
 УКУПНО  ОСТАЛИ РАДОВИ   УКУПНО:  
      
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р8 

НОСАЧИ АПАРАТА У ПОСТРОЈЕЊУ 110kV   
 

 
 ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ     
 БЕТОНСКИ  РАДОВИ     
 АРМИРАЧКИ  РАДОВИ     
 ОСТАЛИ  РАДОВИ     
 Грађевински радови   УКУПНО:  
      

23 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ     
9.5. ИЗРАДА БУНАРА     
9.1.14. Бушење горњег дела бунарске бушотине, m' 1,00   
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Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
пречника Ø450mm према техничким условима 
из пројекта, до дубине 1m. Обрачун по m' 
бушења.  

9.1.15. Уградња заштитне колоне, пречника Ø400mm 
према техничким условима из пројекта, до 
дубине 1m. Обрачун по m' бушења. m' 1,00 

 
 

9.1.16. Бушење бунарске бушотине са коришћењем 
исплаке, пречника Ø323mm према техничким 
условима из пројекта. Обрачун по m' бушења. m' 6,50 

 
 

9.1.17. Набава и уградња бунарске конструкције од 
PVC цеви Ø160mm за надфилтерски део. 
Обрачун по m'. m' 3,00 

 
 

9.1.18. Набава и уградња филтарског дела бунара од 
PVC цеви Ø160mm са отвором сита d = 0,5-1 
mm. Обрачун по m'. m' 3,50 

 
 

9.1.19. Набава и уградња таложника бунара од PVC 
цеви Ø160mm.  Обрачун по m'. m' 1,00 

 
 

9.1.20. Набава и уградња кварцног гранулата - 
филтерског засипа, Ø1 - 4mm. Обрачун по m'. m' 5,00 

 
 

9.1.21. Набава и уградња глиненог тампона изнад 
засипа. Обрачун по m'. m' 2,50 

 
 

9.1.22. Разрада бунара "air-lift" методом, или утопном 
бунарском пумпом у трајању 12 часова, или 
до појаве бистре воде. Обрачун по часу. час. 12 

 
 

9.1.23. Пробно тестирање бунара са 3 капацитета 
црпљења и мерење повраћаја нивоа, у 
трајању од 24 часова, према техничким 
условима из пројекта. Обрачун по часу. час. 24 

 

 
9.1.24. Узимање узорака и израда хемијске анализе 

развоја процеса "старења" бунара, као и 
хемијске анализе воде у погледу утврђивања 
квалитета сирове воде. Обрачун по извршеној 
анализи. ком. 10 

 

 
9.1.25. Израда и монтажа капе бунара са 

механизмом за закључавање. Обрачун по 
комплету. кпл. 1 

 
 

9.1.26. Израда изведбеног елабората са техничким 
карактеристикама изведеног бунара. Обрачун 
паушално. 

пауш
.   

 
 

 ИЗРАДА БУНАРА   УКУПНО:  
      
9.6. ИЗРАДА БУНАРСКОГ ШАХТА     
9.2.12. Машински и ручни ископ земље III категорије 

за шахт у широком откопу, нагиба страна 2:1, 
планирање дна темељне јаме и црпљење    
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Укупно (динара) (динара) 
воде по потреби. Димензије јаме у дну су 
2x2m, и дубина 2m. Обрачун по m³ ископаног 
материјала, без додатка за растреситост. 

 3,0 x 3,0 x 2,0 = m³ 18,00   
9.2.13. Затрпавање рова око избетонираног шахта 

материјалом из ископа са набијањем земље у 
слојевима од по 20-25 cm до постизања 
збијености захтеване за насип. Испланирати 
део хумусног матаријала око шахта у благом 
узвишењу, у свему према цртежу. Обрачун по 
m³ насутог материјала без додатка на 
растреситост.    

 

 
 18,0 - (2,00 x 1,60 x 2,00) = 18,0 - 6,40 = m³ 11,60   
9.2.14. Утовар, одвоз и планирање вишка земље из 

ископа по завршеном затрпавању, на локацију 
коју одреди надлежни орган, удаљености маx. 
до 1 km. Обрачун по m³ одвеженог 
материјала, без додатка на растреситост    

 

 
 1,60 x 2,00 x 2,00 = m³ 6,40   
9.2.15. Набавка, транспорт и израда тампон слоја 

шљунка испод доње плоче бунарског шахта, у 
слоју дебљине 15 cm, по целој површини дна 
рова. Обрачун по m³.    

 

 
 (2,00 x 2,00 - 0,15·0,15·π/4) x 0,15 = m³ 0,59   
9.2.16. Израда изравнавајућег слоја испод доње 

плоче од набијеног бетона МБ 15. Обрачун по 
m³.    

 
 

 (2,00 x 2,00 - 0,15·0,15·π/4) x 0,10 = m³ 0,40   
9.2.17. Израда бунарског шахта од армираног бетона 

МБ 30 (доња плоча, зидови и горња плоча) 
заједно са оплатом и неговањем бетона, у 
свему према цртежу. Унутрашње димензије 
шахта су 1,4 x 1,6 x 1,7 m. Оплата је равна, а 
бетон гладак. Обрачун по m³ уграђеног 
бетона.    

 

 
 2,0 x 1,6 x 2,05 - (1,60 x 1,20 x 1,70 + 

0,6·0,6·π/4·0,15)  m³ 3,26 
 

 
9.2.18. Набавка, транспорт, чишћење, сечење и 

монтажа арматуре. Обрачун по kg према 
детаљима арматуре.    

 
 

  - ГА 240/360 kg 176,00   
  - МА Q 188 kg 120,00   
9.2.19. Израда слоја за нагиб горње плоче од 

цементне кошујлице дебљине 3-5 cm са 
глетовањем. Обрачун по m².    

 
 

 2,00 x 1,60 - 0,60·0,60·π/4 = m² 2,92   
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9.2.20. Набавка и уградња л.г. шахт поклопца Ø 

600mm, за лак саобраћај, Нп 150 kN комплет 
са рамом и системом за закључавање 
катанцем. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

 

 
9.2.21. Набавка и монтажа вентилационих цеви Ø 

100mm на горњој плочи шахта, у свему према 
детаљу из пројекта. Комплет обухвата две 
вентилационе цеви, различите дужине са 
циљем да се обезбеди правилније струјање 
ваздуха у шахту. Обрачун по комплету, 
уграђено и антикорозионо заштићено. кпл. 1,00 

 

 
9.2.22. Набавка и уградња пењалица у зидове шахта 

ЈУС МЈ6.285. Обрачун по комаду. ком. 5 
 

 
 ИЗРАДА БУНАРСКОГ ШАХТА   УКУПНО:  
      
9.7. ИЗРАДА ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА ДО 

ЗГРАДЕ   
 

 
9.3.8. Обележавање трасе цевовода, машински и 

ручни ископ земље III категорије рова за 
полагање цевовода са планирањем дна. 
Ширина дна рова је 60cm, а дубина ископа 
1,10 m. Обрачун по m³ ископаног материјала, 
без додатка за растреситост.     

 

 
 0,6 x 1,10 x 17,0 = m³ 11,22   
9.3.9. Набавка, транспорт и уградња песка у слоју 

10 cm испод и изнад цеви. Обрачун по m³ 
уграђеног песка.     

 
 

 0,60 x 0,24 x 17,00 =  m³ 2,45   
9.3.10. Набавка, транспорт и уградња шљунка у ров 

на прелазу цевовода испод пешачке стазе, са 
набијањем у слојевима. Обрачун по m³ 
уграђеног шљунка.     

 

 
 0,60 x 0,86 x 1,00 =  m³ 0,52   
9.3.11. Затрпавање рова материјалом из ископа са 

набијањем земље у слојевима од по 20-25 cm 
до постизања прописане збијености мин. 90% 
по Проктору. Обрачун по m³ насутог 
материјала без додатка на растреситост.     

 

 
 11,22 - (2,45+0,52) = m³ 8,25   
9.3.12. Утовар, одвоз и планирање вишка земље из 

ископа по завршеном затрпавању, на локацију 
коју одреди надлежни орган, удаљености маx. 
до 1 km. Обрачун по m³ одвеженог 
материјала, без додатка на растреситост     

 

 
 11,22 - 8,25 = m³ 2,97   
9.3.13. Набавка и уградња месинганог вентила са       
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испустом који се монтира у командно-
погонској зграду. Ценом обухваћене сви 
фитинзи и полуспојнице за прелазак са PEHD 
DN 32mm на PP32. Обрачун по комаду. 

 Ф 2mm (1")  ком. 1,00   
9.3.14. Набавка, транспорт и монтажа PEHD DN 32 

mm (Ф25mm) цеви за радни притисак до 10 
бара, комплет са свим спојним материјалом, 
фитинзима и испитивањем цевовода на 
пробни притисак. Обрачун по m'. m' 17 

 

 
 ИЗРАДА ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА ДО 

ЗГРАДЕ   
УКУПНО: 

 
      
9.8. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА     
9.4.10. Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у 

пробни рад бунарске пумпе типа Lowаra 2GS 
02 са мотором типа 40S или L4C, капацитета 
Q=20-50 l/min , висине дизања h=30-13 m , 
снаге N=0,37 kW, монофазна, потисни 
прикључак 5/4" (Ø 32mm), или другог 
произвођача сличних карактеристика. Дно 
пумпе се поставља на дубуну 7,00m од коте 
терена. Са пумпом испоручити и разводни 
ормар са фреквентним регулатором (Hudrovar 
watercooled inverter) и сонду за заштиту 
мотора од рада на суво, која се поставља на 
рел.коту -6,00 (-4,50m у односу на дно 
бун.шахта). Ценом су обухваћени сви 
монтерски и електро радови у бунару и 
бунарском шахту. Довод напојног електро 
кабла је предмет другог пројекта. Обрачун по 
испорученом и у проби рад пуштеном 
комплету пумпе са наведеном опремом. кпл. 1,00 

 

 
9.4.11. Набавка, транспорт и монтажа неповретног 

вентила са опругом, пречника 1" (Ø 25mm) 
који се поставља на потисни цевовод пумпе, у 
свему према шеми. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

 

 
9.4.12. Набавка, транспорт и монтажа месинганог 

пропусног вентила са и без испуста, пречника 
1" (Ø 25mm) који се постављају на 
хоризонтални развод потисног цевовода 
пумпе после неповратног вентила, између 
којих се налази водомер у свему према шеми. 
Обрачун по комаду. ком. 2,00 

 

 
9.4.13. Набавка, транспорт и монтажа водомера са ком. 1,00   
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холендерима, пречника 1" (Ø 25мм) који се 
постављају на хоризонтални развод потисног 
цевовода пумпе између два пропусна 
вентила, у свему према шеми. Обрачун по 
комаду. 

9.4.14. Набавка, транспорт и монтажа поцинковане 
цеви, пречника 1" (Ø 25mm) који се поставља 
на потису пумпе. Цевовод треба додатно 
заштитити од корозије са једним премазом 
основном бојом и два премаза завршном 
антикорозионом бојом на бази епоксида (мин. 
250 µm). У цену су урачунати сви потребни 
поцинковани фитинзи на вертикали и 
хоризонталној грани потисног цевовода у 
бунарском шахту. Обрачун по m' уграђених 
цеви. m' 6,00 

 

 
9.4.15. Набавка, транспорт и монтажа кугластих 

вентила, пречника 1/2" (Ø 15mm) који се 
поставља на хоризонталној грани, одмах 
после Т комада, а испред маномера, 
флексона и прикључка за хидровар, у свему 
према шеми. Обрачун по комаду. ком. 3,00 

 

 
9.4.16. Набавка, транспорт и монтажа компензационе 

посуде ("флексона") запремине 24 l, која се 
поставља у шахту после испусног вентила, са 
прикључком од 1/2" , у свему према шеми. 
Обрачун по комаду. ком. 1,00 

 

 
9.4.17. Набавка, транспорт и монтажа манометра за 

притиске 0-6 бара, која се поставља у шахту 
после испусног вентила, са прикључком од 
1/2". Пре манометра уграђује се кугла вентил 
од 1/2" , према шеми. Обрачун по комплету. кпл. 1,00 

 

 
9.4.18. Набавка, транспорт и монтажа месингане 

полуспојнице, пречника DN 32 / 1" која се 
поставља на прелазу са поцинковане на 
PEHD потисни цевовод, пре излаза из шахта, 
у свему према шеми. Обрачун по комаду. ком. 1,00 

 

 
 ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   УКУПНО:  
      
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р9 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ     
 ИЗРАДА БУНАРА     
 ИЗРАДА БУНАРСКОГ ШАХТА     
 ИЗРАДА ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА ДО ЗГРАДЕ     
 ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА     
 Грађевински радови 9:   УКУПНО:  
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24 УЗЕМЉЕЊЕ     
10.17. Ископ земље за израду рова дубине 0,8 m за 

полагање уземљивача постројења и 
затрпавање са парцијалним набијањем на 
сваких 15 cm дубине (по полагању 
уземљивача) m³ 400 

 

 
10.18. Ископ земље за израду рова дубине 0,5 m за 

полагање уземљивача спољашње ограде 
постројења и затрпавање са парцијалним 
набијањем на сваких 15 cm дубине (по 
полагању земљоводног ужета) m³ 60 

 

 
10.19. Уземљивач од бакарног ужета  50 mm², 0.438 

kg/m за постављање у већ ископан ров,  за 
уземљивач трафостанице као и за уземљивач 
спољне ограде трафостанице - Са испоруком 
и постављањем kg 920 

 

 
10.20. Испорука и постављање компресионих 

спојница за укрсни спој у земљи за бакарно 
уже (50 mm²-50 mm²) слична типу БХ00.50.50, 
"Žiks Hard" - Са испоруком и постављањем 

ком. 670 

 

 
10.21. Уземљење спољне ограде помоћу 

поцинковане траке 30x4mm постављене са 
обе стране жичаног плетива, међусобно 
причвршћене помоћу поцинкованих 
завртњева М10x25mm и повезане за 
уземљивач спољне ограде помоћу укрсног 
комада трака уже сличног типу Б20.30.10Б 
"Žiks Hard"  на сваких 20 m растојања. 

ком. 12 

 

 
10.22. Премошћење ограде и капија помоћу 

плетеница Cu 16mm², кабловских папучица и 
поцинкованог завртња М8. Металне обујмице 
за спајање са држачима капија одредиће се 
на лицу места, према димензијама стубова 

пауш   

 

 
10.23. Спој кућишта апарата и гвоздене конструкције 

са уземљивачем постројења помоћу струјне 
стезаљке сличне типу Б00.10.10, произвођач 
"Žiks Hard" - Са испоруком и постављањем 

ком. 95 

 

 
10.24. Спој кућишта апарата и гвоздене конструкције 

са уземљивачем постројења помоћу струјне 
стезаљке, сличне типу Б00.10.10.05, 
произвођач "Žiks Hard" - Са испоруком и ком. 280 
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10.25. Спој стуба капије постројења са уземљивачем 
спољашње ограде помоћу прикључне 
стезаљке сличне типу Б21.10.40, производ 
"Žiks Hard". 

ком. 3 

 

 
10.26. Спој поклопца шахта спољне кабловске 

канализације на уземљивач постројења 
помоћу прикључне стезаљке сличне типу 
Б23.10.40, производ "Žiks Hard". 

ком. 12 

 

 
10.27. 10.28. Израда споја у шахту за уземљење 

нуле трансформатора помоћу Cu шине 100x5 
mm. 

ком. 2 
 

 
10.29. 10.30. Мерење и израда извештаја о 

извршеном мерењу који ће обухватити: 
пауш   

 
 

 1.отпор распростирања уземљивача 
постројења   

 
 

 2. максимални напон уземљивача     
 3. напон додира унутар и ван постројења     
 4. изношење потенцијала ван ограде 

постројења   
 

 
10.31. Мерење транзиентних пренапона у 

секундарним колима пре стављања 
постројења у погон, у складу са техничком 
препоруком ТП29 и евентуална побољшања 
уземљивача 

пауш   

 

 
10.32. Ситан неспецифициран материјал 

пауш     
 УКУПНО 10.:   УКУПНО:  
      

25 СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ   

 
 

11.10. Трасирање и ископ рова дубине 0.8m и 
просечне ширине 0.5m, формирање 
постељице песка дебљине 20cm (10cm изнад 
и 10cm испод кабла), са поновним 
затрпавањем по полагању каблова и 
набијањем земље у слојевима m³ 160 

 

 
11.11. Испорука, полагање PVC "Позор траке" 

црвене боје у претходно ископан ров дуж 
кабловске трасе. kg 2 
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11.12. Испорука и полагање "кабл-маркера" - ознака 

за обележавање трасе каблова, постављена 
на бетонском носачу (стубићу) 

ком. 15 
 

 
11.13. Испорука, полагање и повезивање кабла 

PP41 4x2,5mm² - кабл се полаже кроз 
бетонски кабловски канал, а делимично у 
претходно ископан ров m 500 

 

 
11.14. Испорука и монтажа светиљке на цртежима 

означене са H1сличне типу K-LUH N/100/1640 
(Minel-Schreder), комплет са: 
-протектором од поликарбоната 
-сијалицом NaVP 70W, 230V 
-предспојним прибором NaVP-100W 
-израдом везе од прикључне плоче 
(осигурача) до светиљке каблом 
 PP 2x1.5 mm². 

Укупно за рад, материјал и транспорт. 
ком. 20 

 

 
11.15. Испорука и уградња цевастог гвозденог стуба 

(са анкерима), висине h=4m, сличан типу 
ORS-А-4, (Амига-Краљево), комплет са: 

- завршетком за Ø60mm, l=100mm за уградњу 
светиљки, 
- прикључном плочом сличном типу PP-3 
(Амига-Кралјево) и са једним ФРА осигурачем 
6А и прикључним стезаљкама, 
- вијком М10 за уземљење унутрашњости 
стуба, 
- каблом PP00-Y 3x2,5mm² од приклључне 
плоче до светиљке. 

Стуб се уграђује на претходно израђен 
бетонски темељ. Израда темеља 
(обележавање места за темељ, ископ у 
земљишту III категорије, испорука потребног 
материјала и израда темеља од бетона МБ20 
димензија 0,55x0,55x0,6m, уградња кавеза са 
4 анкер завртња М16 и израдом отвора за 
пролаз каблова постављањем две PVC цеви 
Ø70mm, затрпавање темеља са набијањем и 
одвоз вишка материјала) специфицирана је у 
грађевинском делу пројекта. 

Стуб заштити антикорозивном бојом и на крају 
2 пута обојити покривном бојом. 

ком. 20 
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Укупно за рад, материјал и транспорт 

11.16. Испорука и предаја на коришћење 
Инвеститору мобилног рефлектора са 
сталком за равну подлогу, са сијалицом од 
ужарене нити 300-500W, у заштити IP54, 
опремљен са 50m кабла GG/Ј 3x2,5 mm² и 
утикачем типа "шуко" (са заштитним 
контактом).Укупно за рад, материјал и 
транспорт. 

ком. 1 

 

 
11.17. Остали ситан и неспецифициран материјал 

пауш 1   
 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИТОРА       
11.18. Мерење отпора изолованости, напонско 

испитивање каблова и пуштање у погон 
инсталације спољног осветљења, као и 
прибављање потребних атеста 

пауш 1 

 

 
 УКУПНО 11:   УКУПНО:  
      

26 ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КОМАНДНЕ 
ЗГРАДЕ   

 
 

12.41. Набавка и уградња надградних светиљки са 
кућиштем светиљке  израђеним од хладно 
ваљаног лима, пластифицираног у белој, 
транспарентним дифузором, сличних типу 
Linea  DT (Buck)  2 x Т16  28W/840, G5, IP40, 
230V. Светиљка се испоручује у комплету са 
електронским прибором класе А2, прибором 
за монтажу и изворима светла од 28W/840. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 2 

 

 
12.42. Набавка и уградња надградних светиљки са  

кућиштем светиљке  израђеним од хладно 
ваљаног лима, пластифицираног у белој, 
транспарентним дифузором, сличних типу 
Linea  DT (Buck)  2 x Т16  14W/840, G5, IP40, 
230V. Светиљка се испоручује у комплету са 
електронским прибором класе А2, прибором 
за монтажу и изворима светла од 14W/840. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 4 

 

 
12.43. Набавка и уградња надградних светиљки са 

кућиштем и транспарентним дифузором 
израђеним од бризганог, УВ стабилисаног, В2 
самогасивог, безхалогеног  поликарбоната, ком 24 
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полиуретанским водонепропусним заптивачем 
и параболичним, сјајним одсијачем, сличних 
типу BS113 (Buck-Beghelli)  2 x Т16 28W/840, 
G5,  IP65 , 230V. Светиљка се испоручује у 
комплету са електронским прибором класе 
А2, прибором за монтажу и изворуима светла 
од 28W/840. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 

12.44. Набавка и уградња надградних светиљки  са 
сјајним, алуминијумским, двоструко 
параболичним, Draklight растером израђеним 
од МироСилвер алуминијума чистоће 99,99%, 
ограничење бљештања сагласно ЕН 12464 
(УГР < 19), ограничење dark лимита 65°   
≤1000  (cd/m²)  сагласно са ЕН 12464, оптичка 
ефикасност светиљке  (Downward light output 
ratio) 82%, израђено од челичног лима 
дебљине 0,6mm повећане тврдоће, 
пластификација електростатским наношењем 
боје у праху, РАЛ 9003, сличних типу ORIEN 
228  DL  (Buck) 2 x Т16   28W/840, G5,  IP20, 
230V. Светиљка поседује електронски 
предспојни прибор класе А2, испоручује се 
као пролазно шемирана, заштитном 
полиетиленском фолијом (самолепљивом), 
прибором за монтажу и извором светла  од 
28W/840. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 6 

 

 
12.45. Набавка и уградња надградне кружне 

светиљке пречника Ø300mm израђене од 
несаломивог (IK08) УВ стабилизованог 
халоген фрее поликарбоната, сличне типу 
1544 GLOBO (Buck-Disano) 1xTC-HSE  
23W/825, Е27, IP65, IK08, 230V. Светиљка се 
испоручује у комплету са прибором за 
монтажу и изворима светла од 23W/825. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 3 

 

 
12.46. Набавка и уградња надградних светиљки са 

кућиштем светиљке  израђеним од хладно 
ваљаног лима, пластифицираног у белој, 
транспарентним дифузором, сличних типу 
Linea  DT (Buck)  2 x Т16  28W/840, G5, IP40, 
230V. Светиљка се испоручује у комплету са 
електронским прибором класе А2, прибором ком 2 
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за монтажу и изворима светла од 28W/840. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 

12.47. Набавка и уградња зидне светиљке за 
директно осветљење, кућиште светиљке је од 
израђено од бризганог, УВ стабилисаног, В2 
самогасивог, безхалогеног  поликарбоната: 
завршна обрада бела, поседује 
алуминијумски одсијач, сличне типу 1260 
Vega (Buck-Disano) 2xTC-L   18W/840, 2G11, 
IP65, IK08, 230V. Светиљка поседује магнетни 
предспојни прибор класе Б2, компензован спој 
и испоручује се са два компак флуо извора 
светла од 18W/840. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 3 

 

 
12.48. Набавка и уградња светиљки за нужно 

осветљење за монтажу на плафон  са 
инкадесцентним сијалицама од по 20W, за 
напон 110 V DC, са прикључним грлом Е27. 
Светиљке за нужно осветљење морају да 
буду означене траком црвене боје на сенилу. 
Светиљка је у заштити IP65. Светиљка се 
испоручује комплет са са извором светлости. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 16 

 

 
12.49. Набавка и уградња светиљки за антипаник 

(IP65) - Надградна светиљка сигурносне 
расвете са локалним напајањем у приправном 
споју, израђена од бризганог, УВ 
стабилисаног, В2 самогасивог, безахлогеног 
поликарбоната са транспарентним 
дифузором, тип LEGGERA (Buck - Beghelli) 
8SЕ3-65  1 x Т16 8W, 230V, G5, IP65, 
аутономија рада 3h, електронски предспојни 
прибор, са батеријом, инвертором, извором 
светлости и одговарајућим натписом на 
самолепљивој фолији. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 14 

 

 
12.50. Набавка и уградња трополне гребенасте  

склопке на врата RT-1 0,4kV; 50Hz; ln=100А,  
слична типу LT100 0-1/3P/C Schrack 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 1 

 

 
12.51. Набавка и уградња једнополног 

инсталационог прекидача за уградњу у зид (10 
А). 

ком 7 
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Комплет рад, материјал и транспорт. 

12.52. Набавка и уградња наизменичног 
инсталационог прекидача за уградњу у зид (10 
А). 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 2 

 

 
12.53. Набавка и уградња купатилског индикаторског 

прекидача са за уградњу у зид (16 А).Комплет 
рад, материјал и транспорт. 

ком 1 
 

 
12.54. Набавка и уградња ОГ једнополног 

инсталационог прекидача за уградњу у зид (10 
А). 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 3 

 

 
12.55. Набавка и уградња ОГ наизменичног 

инсталационог прекидача за уградњу у зид (10 
А). 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 8 

 

 
12.56. Набавка и уградња  ОГ монофазне 

прикључнице, 16 А, са заштитним 
контактом,са поклопцем и у заштити IP54, за 
монтажу на зид. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком. 3 

 

 
12.57. Набавка и уградња ОГ трофазне 

прикључнице, 16 А, са заштитним 
контактом,са поклопцем и у заштити IP54, за 
монтажу на зид. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком. 4 

 

 
12.58. Набавка и уградња  трофазне прикључнице, 

16 А, са заштитним контактом,за суве 
просторије, за монтажу у зид. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком. 10 

 

 
12.59. Набавка и уградња  монофазне прикључнице, 

16 А, са заштитним контактом,за суве 
просторије, за монтажу у зид. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 10 

 

 
12.60. Набавка и уградња  дупле монофазне 

прикључнице, 16 А, са заштитним 
контактом,за суве просторије, за монтажу у 
зид. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 2 
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12.61. Набавка и уградња трополног инсталационог 

аутоматског прекидача за заштиту електричне 
инсталације и уређаја, као тип C60N Merlin 
Gerin,                                                                                                                                                         
-назначени напон 230V/400V AC, 50Hz                                                                                             
-назначена струја 16А                                                                                                            
-карактеристика искључења Б (IEC 60898). 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 10 

 

 
12.62. Набавка и уградња једнополног 

инсталационог аутоматског прекидача за 
заштиту електричне инсталације и уређаја, 
као тип C60N Merlin Gerin,                                                                                                                             
-назначени напон 230V/400V AC, 50Hz                                                                                                                                                                                                 
-назначена струја 16А                                                                                                                                                                                                                
-карактеристика искључења Б (IEC 60898). 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 15 

 

 
12.63. Набавка и уградња једнополног 

инсталационог аутоматског прекидача за 
заштиту електричне инсталације и уређаја, 
као тип C60N Merlin Gerin,                                                                                                                                                         
- назначени напон 230V/400V AC, 50Hz                                    
- назначена струја 10А                                                  
- карактеристика искључења Б (IEC 
60898).Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 5 

 

 
12.64. Набавка и уградња једнополног 

инсталационог аутоматског прекидача за 
заштиту електричне инсталације и уређаја, 
као тип C60N Merlin Gerin,                                                                   
- назначени напон 230V/400V AC, 50Hz                                                                                                                                      
- назначена струја 2А                                                                                                                                                     
- карактеристика исклјучења Б (IEC 60898). 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 2 

 

 
12.65. Набавка и уградња клима уређаја, снаге 2 kW. 

Комплет рад, материјал и транспорт. 
ком 3 

 
 

12.66. Набавка и уградња ТА пећи сличне типу 
Магнохром МТА 4.5 kW, снаге 4,5 kW, комплет 
са термостатом и проводником од пећи до 
термостата. Проводник се полаже у зид у цев 
Ø13,5 mm. Термостат се монтира на 1,1m од 
пода. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 1 

 

 
12.67. Набавка и уградња калорифера, снаге 6 kW, 

комплет са термостатом и проводником од ком 2 
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калорифера до термостата.  
Комплет рад, материјал и транспорт. 

12.68. Набавка и уградња уградне подне прикључне 
кутије са свим потребним материјалом и 
прикључницама сличне типу PPK III - 350/350-
4 са четири прикључна места Елвод 
Крагујевац. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 2 

 

 
12.69. Набавка и уградња подног канала PIK-

28x170x2000 Елвод Крагујевац. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 2 
 

 
12.70. Набавка и уградња вишеполне стезаљке  

смештена  је  у  кутији  PS-49 за изједначење 
потенцијала у санитарном чвору.  Монтажа 
поменуте кутије обавиће се у  сан.  чвору на  
висини  h=0,3m, до доње ивице кутије, на 
месту заклоњеном од прскајуће воде.  На 
стезаљку се повезују све металне масе у 
санитарном чвору. Позиција обухвата сва 
обострана  повезивања,  као  и  сав  остали  
ситан потрошни материјал. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком 1 

 

 
12.71. Набавка и полагање кабла PP00 4x25mm². 

Комплет рад, материјал и транспорт. m 17 
 

 
12.72. Набавка и полагање кабла P/F 1x25mm². 

Комплет рад, материјал и транспорт. m 5 
 

 
12.73. Набавка и полагање кабла PP-Y 5x2,5mm². 

Комплет рад, материјал и транспорт. m 200 
 

 
12.74. Набавка и полагање кабла PP-Y 3x2,5mm². 

Комплет рад, материјал и транспорт. m 300 
 

 
12.75. Набавка и полагање кабла PP-Y 3x1,5mm². 

Комплет рад, материјал и транспорт. m 700 
 

 
12.76. Набавка и полагање кабла PP-Y 

2x2,5mm².Комплет рад, материјал и 
транспорт. m 100 

 
 

12.77. Испорука и уградња разводног ормарића 
електричне инсталације за унутрашњу 
монтажу, предвиђен за уградњу на зид RT-1, 
сличног типу Prisma Plus pack, произвођача 
Merlin Gerin, називне струје 160А, IP30, степен 
изолације класе 1. Димензије ормана су ком 1 
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
480x555x186mm. Орман се испоручује са 
инсталационим шинама Cu 20x3 mm и 
покровним маскама, пластичним уводницама, 
са непровидним вратима. У орману је 
уграђена следећа опрема: опрема 
специфицирана у позицијама 9, 20, 21, 22 и 23 
сабирнице за нуле и уземљење,  редне 
стезаљке за проводнике до 4mm² , монтажне 
шине NS 35/7,5 (1m), пластични канали за 
електро водове са поклопцима, остали ситан 
материјал (ознаке, упозорења, проводници, 
Pg уводнице са донје стране, излази са горње 
стране,завртњи и сл). Орман је опремљен 
типском бравом и једнополном шемом. Орман 
се испоручује комплет ишемиран, повезан, са 
свим потребним ознакама (означеним 
напонима и нуловањем) и испитан. 

12.78. Остали ситан електромонтажни материјал и 
прибор.                                                                                           

пауш 1 
 

 
12.79. Испитивање и означавање  струјних кругова 

пауш 1   
12.80. Трошкови мерења и атеста 

пауш 1   
 УКУПНО 12.:   УКУПНО:  
      

27 УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА 
ИНСТАЛАЦИЈА КОМАНДНЕ ЗГРАДЕ   

 
 

13.16. Испорука и уградња FеZn трака 20x3mm, за 
прихватни систем и спустеве m 150 

 
 

13.17. Испорука и уградња FeZn трака 25x4mm, за 
уземљивач и изводе m 200 

 
 

13.18. Испорука и уградња укрсног комада за спој 
трака-трака СРПС.Н.Б4.936  

ком 25 
 

 
13.19. Испорука и уградња стезаљке за олук и 

лимени кров СРПС.Н.Б4.908 
ком 28 

 
 

13.20. Испорука и уградња Т комада за спој трака-
уже СРПС.Н.Б4.935  

ком 10 
 

 
13.21. Испорука и уградња обујмица за олук 

СРПС.Н.Б4.914 
ком 20 

 
 

13.22. Испорука и уградња потпора за кровни вод 
ЈУС.Н.Б4.922 

ком 70 
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
13.23. Испорука и уградња потпора за кровни вод 

ЈУС.Н.Б4.920/А, за слеме 
ком 40 

 
 

13.24. Раставни мерни спој трака-трака СРПС 
Н.Б4.932 

ком 10 
 

 
13.25. Испорука и уградња потпора за вод  по зиду 

ЈУС.Н.Б4.925/Б, за зид од опеке или бетона 
ком 30 

 
 

13.26. Заштитник земљовода димензија 40x40x1500 
ком 10   

13.27. Набавка и полагање проводника P/F-Y 16mm² 
за изједначење потенцијала m 130 

 
 

13.28. Набавка и полагање Cu ужета 50mm² за 
унутрашње уземљење m 140 

 
 

13.29. Остали ситан електромонтажни материјал и 
прибор.                                                                                                                                                                                                      

пауш 1 
 

 
13.30. Трошкови испитивања, мерења и издавања 

атеста 
пауш 1 

 
 

 УКУПНО 13.:   УКУПНО:  
      

28 ДОЈАВА ПОЖАРА     
14.11. Централна јединица за дојаву пожара, 

капацитета минимум 50 адресибилних 
детектора у једној петљи, са текст дисплејом, 
са два беспотенцијална контакта за 
сигнализацију аларма “пожар” и “сметња”. 
Напајање 220V/50Hz, са уграђеном АКУ 
батеријом за аутономију до 72h 

ком 1 

 

 
14.12. Оптички детектор, адресибилни са уграђеним 

изолационим прекидачима за самозаштиту 
система за дојаву. Комплет са припадајућим 
подножјем. 

ком 12 

 

 
14.13. Термички јављач пожара, адресибилни са 

уграђеним изолационим прекидачима за   
самозаштиту система за дојаву. Комплет са 
припадајућим подножјем. 

ком 1 

 

 
14.14. Ручни адресибилни јављач пожара у кућишту 

црвене боје за надградњу на зид. 
ком 3 

 
 

14.15. Алармна сирена типа за јачину звука 105 
dB/1m, у пластичном кућишту за монтажу. 

ком 3 
 

 
14.16. Подножје за спољну монтажу сирене 

ком 2   
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
14.17. Каблови     
 JH(St)H 2x2x0.8 mm² FE180/Е30 m 70   
 JH(St)H 2x2x0.8 mm² m 180   
 NHXHX FE180/Е30 3x1,5 mm² m 10   
14.18. Монтажни материјал     
 ПВЦ гибљиве цеви Ø19mm m 260   
 

Остали ситан монтажни материјал по потреби 
Пау

ш  
 

 
14.19. Транспорт и монтажа уређаја, каблова и 

материјала са свим радовима што обухвата 
штемовање, бушење зидова, монтажа свих 
каблова, повезивање јављача  и др.         

Пау
ш  

 

 
14.20. Крајња монтажа система за дојаву пожара од 

стране произвођача уређаја што обухвата: 
монтажа и повезивање сигналне централе 
пожара, повезивање каблова и израда веза за 
уземљење, уградња уметака јављача пожара, 
програмирање система, пуштање у рад и 
функционално испитивање, обука руковаоца и 
испорука техничке документације са 
упутством за руковање и одржавање. 

Пау
ш  

 

 
 ДОЈАВА ПОЖАРА:   УКУПНО:  
      
 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА     
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1 - ПЛАТО     
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2 - КОМАНДНА ЗГРАДА     
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 3 - СЕНГРУБ ЈАМА     
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 4 - ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА КОМАНДНА ЗГРАДА   
 

 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 5 - ТЕМЕЉИ И КАДА 

ТРАНСФОРМАТОРА   
 

 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 6 - ЈАМА ЗА УЉЕ И 

УЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА   
 

 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 7 - ПОРТАЛИ СА 

ТЕМЕЉОМ У ПОСТРОЈЕЊУ 110 kV   
 

 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 8 - НОСАЧИ АПАРАТА У 

ПОСТРОЈЕЊУ 110 kV   
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1 2 3 4 5 6 

Количин
а  

Јединичн
а цена 
без ПДВ-

а 

Износ 
без 
ПДВ-а 

Ред
.        
бр. 

 
Назив 

 
 

Јед. 
мер
е 

Укупно (динара) (динара) 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 9 - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ     
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 10 - УЗЕМЉЕЊЕ     
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА11 - СПОЉНО 

ОСВЕТЉЕЊЕ   
 

 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 12 - ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ КОМАНДНЕ ЗГРАДЕ   
 

 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 13 - УЗЕМЉЕЊЕ И 

ГРОМ. ИНСТАЛ. КОМАНДНЕ ЗГРАДЕ   
 

 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 14 - ДОЈАВА ПОЖАРА     
 УКУПНО  
 ПДВ (20%)  
 УКУПНО СА ПДВ-ОМ (РСД)  

                      

                                                      
 

          
(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.21/13 

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
радова: - извођење грађевинских радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински 
радови) -  ЈН бр.21/13. ,  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. 

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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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 
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:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА 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: - Извођење грађевинских радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински 
радови) -  ЈН бр.21/13 овим неопозиво изјављујемо да прихватамо да наручилац - ЕД 
"ЈУГОИСТОК" д.о.о. у Нишу, може наплатити новчани износ у висини од 3.000.000,00 
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:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА 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: - Извођење грађевинских радова ТС " 
Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13. 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:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА 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: - извођење грађевинских радова ТС " 
Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13 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:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА 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: -- извођење грађевинских радова ТС " 
Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13, 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: -  извођење грађевинских радова ТС " 
Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13 – 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 
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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 -  извођење грађевинских радова ТС " Сокобања" 
(45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13  – у отвореном  поступку. 
 
  I. Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има једног - 1 (једног) 
дипломираног инжењера електро струке, са важећим лиценцама, бр. лиценце 
450 , запослена на неодређено или одређено време, и то: 

 
1. ___________________________________, 
                (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 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. ___________________________________, 
 
18. ___________________________________, 
 
19. ___________________________________, 
 
20. ___________________________________, 
 
21. ___________________________________, 
 
22. ___________________________________, 
 
23. ___________________________________, 
 
24. ___________________________________, 
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25. ___________________________________, 
 
26. ___________________________________, 
 
27. ___________________________________, 
 
28. ___________________________________, 
 
29. ___________________________________, 
 
30. ___________________________________, 
 
31. ___________________________________, 
 
32. ___________________________________, 
 
33. ___________________________________, 
 
34. ___________________________________, 
 
35. ___________________________________, 
 
36. ___________________________________, 
 
37. ___________________________________, 
 
38. ___________________________________, 
 
39. ___________________________________, 
 
40. ___________________________________, 
 
41. ___________________________________, 
 
42. ___________________________________, 
 
43. ___________________________________, 
 
44. ___________________________________, 
 
45. ___________________________________, 
 
46. ___________________________________, 
 
47. ___________________________________, 
 
48. ___________________________________, 
 
49. ___________________________________, 
 
50. ___________________________________, 
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51. ___________________________________, 
 
52. ___________________________________, 
 
53. ___________________________________, 
 
54. ___________________________________, 
 
55. ___________________________________, 
 
56. ___________________________________, 
 
57. ___________________________________, 
 
58. ___________________________________, 
 
59. ___________________________________, 
 
60. ___________________________________, 
 
61. ___________________________________, 
 
62. ___________________________________, 
 
63. ___________________________________, 
 
64. ___________________________________, 
 
65. ___________________________________, 
 
66. ___________________________________, 
 
67. ___________________________________, 
 
68. ___________________________________, 
 
69. ___________________________________, 
 
70. ___________________________________. 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
 
IV. 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. 
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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.21/13) 
 

  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова - извођење грађевинских 
радова ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13 
 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: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
 
  



 224 од 236 
 

 
 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.  
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Образац бр.14. 
Модел уговора 

У  Г  О  В  О  Р 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

(ЈН бр.21/13) 
 

 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.21/13. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 Предмет овог уговора је извођење радова: - извођење грађевинских радова 
ТС " Сокобања" (45000000 Грађевински радови) -  ЈН бр.21/13  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. 21/13.  

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 Сокобањи 
 
 
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 наручилац радова се обавезује да га уведе у 
посао. 
 

                                                                               
                                                                                   

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА 
Чл.11. 

 
 Обавезе наручиоца радова су: 

- да извођача радова уведе у посао  
- 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.21/13)  

 
 Понуђач је, у току, 2008., 2009., 2010., 2011. и 2012. године, извео радове који су 
уједно и предмет ове јавне набавке ЈН бр. 21/13, 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.21/13, 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. 
 

   


