
измена и допуна - 23.08.2019.

ДЕО 3 - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

V. ПРЕДМЕР ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 1



Сви наведени произвођачи материјала и опреме дати су да би се дефинисао

тражени квалитет а подразумева наведени или одговарајући

материјал/опрему.

Н А П О М Е Н А:
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

I ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

5600,00= м2 112,00

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м2.

5600,00= м2 280,00

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м3.

објекат, гаража и анекс гараже

лифтовске јаме

(41,28*1,40+85,00*1,40*0,50)*3=351,87

укупно м3 961,39

1.

2.

3.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ                                                                                                            

Израда наносне скеле и обележавање објекта са 

свим потребним пројектованим елементима из 

главног пројекта. 

Извршити постављање чврстих тачака дрвеним 

кочићима, а најмање једну тачку обезбедити  као 

стални геодетски репер током целе градње 

комплекса. 

Стална тачка мора бити везана за државни 

координатни систем. 

Током грађења извођач мора редовно одржавати 

све сталне тачке и побијене ознаке, а да се при 

том обезбеди нормално грађење и несметана 

контрола од стране стручног надзора. 

Машинско чишћење терена и скидање 

површинског слоја земље и шута  у дебљини од 

30 цм. 

Ископану земљу  и шут утоварити у камион и 

одвести на градску депонију удаљености до 15 

км, што улази у цену.

Овом позицијом је обухваћена површина под 

објектом проширена за по 4,0 м  по обиму.

3414,00*4,17+2179,00*4,17*0,50+40,48*0,14*17=1

8875,94

Машински ископ земље II категорије у широком 

ископу, за темељне плоче објекта и гараже.

Ископ вршити са косинама страница 1:2, шире за 

0,8 м од будућег објекта, тако да се обезбеди 

простор за монтажу  оплате темеља и зидова.

Ископану земљу превести и депоновати на 

градилишну депонију за касније насипање око 

објекта.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м3.

улазна рампа ка ламели Ф1

14,50*(10,48+17,48)*0,5*3,5=709,49

излазна рампа из гараже

18,00*(10,48+17,48)*0,5*3,5=880,74

укупно м3 1.590,23

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м3.

м3 1.546,74

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

улазна рампа ка ламели Ф1

118,50*0,20=

излазна рампа из гараже

129,40*0,20=

укупно м3 49,58

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м3.

19227,00+1590,00+1680,00= м3 3.269,19

6.

2179,00*4,00*0,50+2,56*4,00+(85,00*1,40*0,50)*3

=4546,74

Набавка и насипање туцаника испод колских 

стаза приступних рампи. 

Преко испланираног терена насути и разастрти 

туцаник предвиђене гранулације у слоју од 20 цм 

и извршити набијање моторним ваљком уз 

потребно квашење.

4.

5.

Машински ископ земље II категорије у широком 

ископу, за прилазне рампе гараже.

Ископ вршити са косинама страница 1:2, шире за 

0,8 м од будућег објекта, тако да се обезбеди 

простор за монтажу  оплате темеља и зидова.

Ископану земљу превести и депоновати на 

градилишну депонију.

УКУПНО  ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ:

Машински утовар и одвоз ископане земље са 

градилишне депоније и  одвоз на градску 

депонију удаљености до 15 км.

Набавка и насипање песка у слојевима и 

планирање. 

Песак пажљиво насути и набити у слојевима, 

вибро набијачима, и фино испланирати

Набијање извести до збијености од  минимално 

Мс=25 МПа.

7.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

II
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ

РАДОВИ

У цену улазе материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

темељи прилазних рампи

ламела Ф1

Гаража 

пожарно степениште

ламела Ф1

укупно м2 267,40

У цену улазе материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

 улазна рампа ка ламели Ф1

118,50=

 излазна рампа из гараже

129,40=

укупно м2 247,90

У цену улазе материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

укупно м2 128,87

У цену улазе материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

плоча изнад гараже

599,00-3,75=595,25 м2 595,25

3.

2.

1.

5.

4.

Израда тампон слоја дебљине д=10 цм испод АБ

темељних плоча, тракастих темеља и пожарног

степеништа од неармираног бетона класе C12/15,

у потребној ивичној оплати. 

Бетонирање АБ темељне плоче д=85 цм, бетоном

класе С30/37, у потребној оплати.

Израдити оплату и темељну плочу армирати по

пројекту, детаљима и статичком прорачуну.

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Израда слоја за заштиту хидроизолације и

изравнавање, дебљине д=5-15 цм преко

хидроизолације плоче гараже од неармираног

бетона класе C12/15, у потребној ивичној оплати. 

Израда тампон слоја дебљине д=6 цм испод АБ

косих плоча колских рампи, од неармираног

бетона класе C12/15, у потребној ивичној оплати. 

Израда заштите хидроизолације у слоју дебљине

д=5 цм испод АБ темељних плоча и пожарног

степеништа, од неармираног бетона класе C12/15,

у потребној ивичној оплати. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

У цену улазе материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

укупно м3 98,40

Обрачун по м3.

7.1. зидови дебљине д=16 цм.

укупно м3 29,94

7.2. зидови дебљине д=20 цм.

укупно м3 151,52

7.3. зидови дебљине д=30 цм.

укупно м3 41,93

У цену улазе материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Обрачун по м3.

укупно м3 28,43

9.

7.

5.

11.

Бетонирање армирано-бетонских греда, бетоном

класе С25/30 у потребној глаткој оплати, са

подупирањем.

Израдити оплату и греде армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона

и неравнина на саставима као и зидарска дорада

греда одмах по скидању оплате.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

Ценом су обухваћени оплата и бетон а арматура је

посебно обрачуната.

Бетонирање армирано-бетонских зидова дебљине

према пројекту, бетоном класе С25/30 у потребној

двостраној глаткој оплати.

Израдити оплату и зидове армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима. 

Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона

и неравнина на саставима као и зидарска дорада

зидова одмах по скидању оплате.

У цену улазе материјал, рад, радна скела и

транспорт.

Бетонирање армирано-бетонских стубова

различитих пресека, бетоном класе С30/37 у

потребној глаткој оплати.

Израдити оплату и стубове армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона

и неравнина на саставима као и зидарска дорада

стубова одмах по скидању оплате.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по м2.

укупно м2 40,94

Обрачун по м2.

11.1. плоча дебљине д=20 цм.

укупно м2 136,76

12.2. плоча дебљине д=12 цм.

укупно м2 4,80

12.3. плоча дебљине д=16 цм.

укупно м2 63,57

12.4. плоча дебљине д=18 цм.

укупно м2 827,58

Обрачун по м2 стварне површине.

ламела Ф1

плоча изнад поткровља

779,56=

ламела Ф2

плоча изнад поткровља

888,03=

ламела Ф3

плоча изнад поткровља

13.

12.

11.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

Бетонирање армирано-бетонских пуних плоча

међуспратних таваница, бетоном класе С25/30 у

потребној глаткој оплати, са подупирањем.

Израдити оплату и плоче армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона

и неравнина на саставима као и зидарска дорада

плоча одмах по скидању оплате.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

Бетонирање армирано-бетонских пуних косих

плоча поткровља, дебљине д=16 цм, бетоном

класе С25/30 у потребној глаткој оплати са

подупирањем 1,60-5,20 м.

Израдити оплату и плочу армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона

и неравнина на саставима као и зидарска дорада

плоча одмах по скидању оплате.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

855,12=

укупно м2 2.522,71

Обрачун по м2 стварне површине.

ламела Ф1

подрум   5,70*6,50=

гаража 230

Укупно: м2 267,05

Обрачун по м3.

укупно м3 2,94

Обрачун по м3.

кров

ламела Ф1

ламела Ф2

ламела Ф3

укупно м3 13,23

15.

14.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

(5,90+6,30+9,375+8,50+3,63+5,25+3,63+6,15)*(0,1

0*0,23+0,48*0,12)=3,93

(5,25+3,64+4,85+8,74+7,71+8,10+6,55+8,10+3,63)*

(0,10*0,23+0,48*0,12)=4,56

Бетонирање армирано-бетонског кровног испуста -

"корита" за ношење лежећег олука, бетоном класе

С25/30 у потребној оплати. 

Израдити оплату и испуст армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

(6,73+8,17+6,55+8,10+7,71+8,75+6,76+3,08+2,95)*

(0,10*0,23+0,48*0,12)=4,74

16.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

Бетонирање армирано-бетонских пуних косих

плоча у подруму, дебљине д=20 цм, бетоном

класе С25/30 преко  заробљене оплате

Израдити оплату и плочу армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Бетонирање армирано-бетонског фасадног венца -

"кецељице" за ношење фасадне облоге, бетоном

класе С25/30 у потребној оплати. 

Израдити оплату и венац армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по м3.

укупно м3 2,05

Обрачун по м3.

пп степеништа

Анекс гараже

5,41*0,295*2= м3 3,19

Обрачун по м3.

пп степеништа

ламела Ф1

1,30*1,25*0,286=0,46

м3 0,46

17.

18.

19.

20.

Бетонирање армирано-бетонског кровног

надзитка - "атике", димензија 12*85 цм, бетоном

класе С25/30 у потребној оплати. 

Израдити оплату и надзидак армирати по

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Бетонирање армирано-бетонских степенишних

косих плоча, дебљине 20 цм, са истовременом

израдом степеника, бетоном класе С25/30, у

потребној глаткој оплати, са подупирањем. 

Израдити оплату и степениште армирати по

пројекту, детаљима и статичком прорачуну.

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона

и неравнина на саставима као и зидарска дорада

степеништа одмах по скидању оплате.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

Бетонирање армирано-бетонских степенишних

косих плоча, дебљине 20 цм, са истовременом

израдом степеника, бетоном класе С25/30, у

потребној оплати, са подупирањем. 

Израдити оплату и степениште армирати по

пројекту, детаљима и статичком прорачуну.

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона

и неравнина на саставима као и зидарска дорада

степеништа одмах по скидању оплате.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

Бетонирање армирано-бетонских ректификованих 

степеништа, бетоном класе С25/30, у потребној 

глаткој оплати, са подупирањем. 

Израдити оплату и степеништа  армирати по 

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. 

Бетон уградити и неговати по прописима.

Ценом је обухваћено стругање исцурелог бетона 

и неравнина на саставима као и зидарска дорада 

степеништа одмах по скидању оплате.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

У цену улазе материјал, рад, радна скела, 

Обрачун по м3.

ламела Ф1

ламела Ф2

(6,16+5,20+13,63+5,15+13,63)*0,12*0,85=4,46

ламела Ф3

укупно м3 13,68

21.

Обрачун по м3.

Гаража

пожарно степениште

плоча изнад колског излаза

(3,86*2+7,58)*1,08*0,20=3,30

укупно м3 5,32

У цену улазе материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

20.

Бетонирање армирано-бетонског кровног

надзитка - "атике", димензија 12*85 цм, бетоном

класе С25/30 у потребној оплати. 

Израдити оплату и надзидак армирати по

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

23.

Бетонирање армирано-бетонских темеља, зидова,

степенишних косих плоча и подеста, са

истовременом израдом степеника, бетоном класе

С25/30, у потребној оплати, на тлу. 

Израдити оплату и степениште армирати по

пројекту, детаљима и статичком прорачуну.

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

5,55*0,80*0,20*2+1,25*0,80*0,20*2-

1,00*0,80*0,20=2,02

(5,15+13,63+7,06+2,95+8,11+13,63)*0,12*0,85=5,1

5

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

Бетонирање армирано-бетонских зидића на крову

гараже, дебљине 20 цм, бетоном класе С25/30 у

потребној глаткој оплати. 

Израдити оплату и зидиће армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

(4,41+6,97+7,23+2,95+5,03+8,28+4,94)*0,12*0,85=

4,06
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

пожарно степениште

темељи

(1,80+3,30+0,65+1,57+1,80)*0,60*0,40=2,19

зидови

(1,80+1,97)*2,00*0,20+(3,70+1,80)*3,05*0,20=4,86

подести

1,25*1,35*0,20*2=0,68

коса плоча са газиштима

3,75*1,35*0,275=1,39

укупно м3 9,12

Обрачун по м3.

ламела Ф1

(0,90+0,46)*5,40*0,10=0,73

ламела Ф2

0,90+0,56)*3,25*0,10*2=0,95

ламела Ф3

(0,90+0,56)*3,25*0,10*2+(0,90+0,46)*5,40*0,10=1,

укупно м3 3,37

У цену улазе материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

улазна рампа ка ламели Ф1

(2,51+12,87+9,18+12,87)*1,50*0,85=47,72

излазна рампа из гараже

(16,11+4,20+16,11+10,38)*1,50*0,85=59,67

укупно м3 107,39

25.

Бетонирање армирано-бетонских тракастих

темеља улазне и излазне колске рампе, бетоном

класе С25/30 у потребној оплати. 

Израдити оплату и темеље армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

24.

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

Бетонирање армирано-бетонских фасадних

клупица на фасади приземља, дебљине 10 цм,

бетоном класе С25/30 у потребној глаткој оплати. 

Израдити оплату и армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

У цену улазе материјал, рад, радна скела,

подупирање и транспорт.

Обрачун по м3.

зидови улазне рампе ка ламели Ф1

(2,51+12,87+9,18+12,87)*3,44*0,20=25,75

зидови излазне рампе из гараже

(16,11+4,20+16,11+10,38)*3,44*0,20=32,20

укупно м3 57,95

Горња површина је обрађена као рибља кост.

У цену улазе материјал, рад, радна скела, 

подупирање и транспорт.

Обрачун по м2 стварне површине.

 улазна рампа ка ламели Ф1

118,50=

 излазна рампа из гараже

129,40=

укупно м2 247,90

У цену улазе материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

улазна рампа ка ламели Ф1

излазна рампа из гараже

27.

26.

Бетонирање армирано-бетонских пуних косих

плоча колских прилаза гаражи, дебљине д=20 цм,

бетоном класе С25/30 на тлу.

Косе плоче рампи армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Бетонирање армирано-бетонских корита за

линијске сливнике, дебљине д=15 цм, бетоном

класе С25/30 на тлу.

Корита армирати по пројекту, детаљима и

статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

Бетонирање армирано-бетонских зидова на

улазно -излазним колским рампама гараже,

дебљине 20 цм, бетоном класе С25/30 у потребној

глаткој оплати. 

Израдити оплату и зидове армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

28.

5,75*0,60*0,15*2+5,75*0,80*0,15+0,80*0,60*0,15*

2=1,87

6,00*0,60*0,15*2+6,00*0,75*0,15+0,75*0,60*0,15*

2=1,89
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

гаража

укупно м3 12,73

У цену улазе материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

улазна рампа ка ламели Ф1

(1,47+6,36*2+4,34)*0,60*0,15=1,67 м3 1,67

У цену улазе материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

ламела Ф2

8,75=

ламела Ф3

8,75=

укупно м3 17,50

Обрачун по м2.

10,00= м2 10,00

31.

Набавка материјала и обрада сегрегираних

бетонских површина санационим малтером тип

SikaRep S или одговарајуће. 

Пре малтерисања зидне површине добро очистити

и испрскати водом. 

Нанети малтер шпахтлом на влагом засићену

подлогу вршећи јак притисак у циљу

равномерног  наношења  на  подлогу.  

Дебљина нанетог слоја треба да буде између

0,5  и  2,0 цм.  

Уколико је неопходно нанети дебљи слој

наносити у више радних корака.  

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и

транспорт.

30.

Бетонирање армирано-бетонских зидова и канала

постоља за кровне вентилаторе, дебљине д=16 цм,

бетоном класе С25/30 у потребној оплати

Зидове армирати по пројекту, детаљима и

статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.

37,70*0,41*0,15*2+37,70*0,75*0,15+0,75*0,41*0,1

5*2=8,97

29.

Бетонирање армирано-бетонских зидова

жардињере на плочи изнад прилазне рампе

дебљине д=15  цм, бетоном класе С25/30 на тлу.

Зидове армирати по пројекту, детаљима и

статичком прорачуну. 

Арматура је обрачуната засебно.

Бетон уградити и неговати по прописима.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

32
Рушење постојећих бетонских елемената

пронађених приликом ископа.

м3 2,00

УКУПНО   БЕТОНСКИ   И  АРМИРАНО   БЕТОНСКИ   РАДОВИ:
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

III АРМИРАЧКИ  РАДОВИ 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по кг.

ребрасто бетонско гвожђе Б500Б

кг 133.000,00

арматурна мрежа

кг 95.090,00

УКУПНО  АРМИРАЧКИ  РАДОВИ:

Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и 

монтажа  ребрастог бетонског гвожђа Б500Б, са 

јахачима и дистанцерима, као и заварених арматурних 

мрежа МА500/600, укључујући потребна украјања и 

савијања.

Количина арматуре је узета из статичког прорачуна и 

детаља.

1.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

IV ЗИДАРСКИ  РАДОВИ

Обрачун по м3.

укупно м3 325,18

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

(0,86*5+2,26)*2,50=16,40

I -VI спрат

поткровље

укупно Ф1: 866,66

1.

2.

Набавка материјала и зидање фасадних зидова 

дебљине 20 цм, КЛИМА блоком 20*38*23,8 цм у 

продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом 

хоризонталних и вертикалних серклажа. 

У висини врата и прозора урадити хоризонталне 

армирано бетонске серклаже димензија 20x20 цм, 

на местима сучељавања зидова предвидети 

вертикалне армирано бетонске серклаже 

димензија 20x20 цм. 

Серклаже урадити од бетона С25/30  и армирати 

са 4RØ14, узенгије Ø 6/25. 

Превез радити на пола блока, а везу са осталим 

зидовима на правилан начин. 

Спојнице са унутрашње стране очистити, а са 

спољашње, према термоизолацији дерсовати. 

По завршеном зидању спојнице очистити. 

У цену улази и израда серклажа, арматура и 

оплата.
Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и зидање фасадних зидова 

дебљине 10 цм, КЛИМА блоком 10*50*23,8 цм у 

продужном малтеру размере 1:2:6. 

Превез радити на пола блока, а везу са осталим 

зидовима на правилан начин. 

Oбзид је  потребно је причврстити за 

конструктивни зид анкерима од нерђајуће жице 

дебљине 3-4 мм, на размаку од 100 цм по

хоризонтали и по 50 цм по вертикали. 

Дуж ивица и отвора на фасади анкери се

постављају на размаку од 40 цм.

По завршеном зидању спојнице очистити. 

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

(0,88+9,73+8,32+16,17+17,98+8,32+4,64+5,22)*2,5

0-1,00*2,60*2-1,50*2,60*13=122,25*6=733,50

(8,41+7,00+14,65+16,46+7,00+3,32)*1,40+3,16*1,8

6+0,76*2,60*13+2,16*2,60=116,76
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф2

приземље

I -VI спрат

поткровље

укупно Ф2: 642,26

ламела Ф3

приземље

I -VI спрат

поткровље

укупно Ф3:796,57

укупно м2 2.295,49

3.

(6,72+17,60+10,17+3,24+4,31+4,31+3,24+6,93+5,4

0)*2,50-1,50*2,60*14-1,00*2,60*4-

0,80*2,50=87,80*6=526,80

(4,31+3,24+9,65+16,17+17,98+6,40+3,24+4,39+5,4

0)*2,50-1,50*2,60*15-

(3,65+8,34+14,65+16,46+5,09+3,65+2,58)*1,40+0,7

6*2,60*9+3,25*2,60*2-1,00*2,15*4=102,27

(0,86+3,25+0,94+2,48+0,86*7+3,25)*2,50-

1,00*1,50*4=37,68

Набавка материјала и зидање преградних зидова 

дебљине 19 цм, гитер блоком 19*19*29 цм у 

продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом 

хоризонталних и вертикалних серклажа. 

Гитер блок је произвођача Неимар ДОО 

Зрењанин, са следећим карактеристикама:

-притисна чврстоћа 15,0 N/mm2

-бруто густина 860 кг/м3

-дифузни коефицијент вводене паре 5/10

-реакција на ватру класа А1

-топлотна проводљивост 0,260 W/mK

У висини врата  урадити армирано бетонске 

хоризонталне серклаже димензија 20x20 цм а на 

пројектом предвиђеним местима и вертикалне 

серклаже. 

Серклаже урадити од бетона С25/30  и армирати 

са 4Ø14, узенгије Ø 6/25. 

Превез радити на пола блока, а везу са осталим 

зидовима на правилан начин. 

По завршеном зидању спојнице очистити. 

У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата 

и помоћна скела.

(6,06+16,08+8,77+5,27+3,65+4,63)*1,40+1,80*2,85

+0,76*2,60*13+3,25*2*2,60-0,80*2,50-

1,00*2,15*4=91,56

(0,86+0,86+1,16+3,25+0,86+0,86+3,25+0,86)*2,50-

1,00*1,50*4=23,90
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по м3.

укупно м3 522,70

Обрачун по м2.

укупно м2 5.406,39

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

(4,11+2,11+0,50+4,18)*1,00=10,90

ламела Ф2

приземље

4.

5.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и зидање ограда  на терасама 

на приземљу, гитер преградним блоком д=10 цм. 

Зидање извести гитер преградним блоком д=10 

цм у продужном малтеру размере 1:2:6,  са 

вертикалним армирано бетонским серклажима на 

угловима ограде, димензије10*10 цм и 

хоризонталним серклажом на врху ограде, 

димензије10*20 цм. 

Серклаже урадити од бетона С16/20, и армирати 

са 4Ø8, узенгије Ø 6/25. 

Превез радити на пола блока, а везу са осталим 

зидовима на правилан начин. 

По завршеном зидању спојнице очистити. 

У цену улази и израда серклажа, арматура и 

оплата. 

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и зидање преградних зидова 

дебљине 12 цм пуном опеком 25*12*6,5 цм у 

продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом 

серклажа. 

У висини врата и на  врху зидова код парапета 

урадити армирано бетонске серклаже димензија 

12x20 цм, на местима где се „додирују" двоје или 

више унутрашњих врата предвидети вертикалне 

АБ серклаже. 

Серклаже урадити од бетона С16/20, и армирати 

са 4Ø8, узенгије Ø 6/25. 

Превез радити на пола опеке, а везу са осталим 

зидовима на правилан начин. 

По завршеном зидању спојнице очистити. 

У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата 

и помоћна скела.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

(4,44+3,36+0,50+6,21+0,50+6,11+0,50+3,31+0,50)*

1,00=25,43
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф3

приземље

укупно м2 67,81

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

укупно м2 450,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

стан С1

0,90*4*0,15=0,54

стан С2

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20

стан С3

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20

стан С4

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20

стан С5

0,90*4*0,15=0,54

укупно  приземље: 13,68

I -VI спрат и поткровље

стан С6, С17, С28, С39, С50, С61, С72

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40

стан С7, С18, С29, С40, С51, С62, С73

0,90*4*0,15=0,54*7=3,99

стан С8, С19, С30, С41, С52, С63, С74

(1,75*2+0,70*3)*0,70=3,92*7=27,44

стан С9, С20, С31, С42, С53, С64, С75

(1,66*2+0,70*2)*0,70=3,30*7=23,10

6.

Набавка материјала и зидање заштите вертикалне 

хидроизолације  темеља и темељних зидова.

Зидање извести бетонским блоком д=10 цм у 

цементном малтеру размере 1:3. 

Превез радити на пола блока. 

7.

Набавка материјала и обзиђивање када и туш када 

пуном опеком д=6,5 цм у продужном малтеру 

размере 1:2:6. 

Пре зидања у постојећем зиду одштемовати 

шморцеве за превез. 

Приликом зидања радити превез на пола опеке. 

На обзиданом зиду израдити ревизиони отвор 

20*20 цм.

(6,11+0,50+3,11+0,50+6,30+2,19+1,85+0,50+3,31+

0,50+6,11+0,50)*1,00=31,48
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С10, С21, С32, С43, С54, С65, С76

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40

стан С11, С22, С33, С44, С55, С66, С77

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40

стан С12, С23, С34, С45, С56, С67, С78

(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81

стан С13, С24, С35, С46, С57, С68, С79

(1,85*2+0,70*3)*0,70=4,06*7=28,42

стан С14, С25, С36, С47, С58, С69, С80

0,90*4*0,15=0,54*7=3,78

стан С15, С26, С37, С48, С59, С70, С81

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40

стан С16, С27, С38, С49, С60, С71, С82

(1,90*2+0,70*3)*0,70=4,13*7=28,91

укупно I -VI спрат и поткровље: 260,05

укупно ламела Ф1: 273,73

ламела Ф2

приземље

стан С1

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20

стан С2

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20

стан С3

0,90*4*0,15=0,54

стан С4

(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29

стан С5

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20

стан С6

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20

стан С7

(1,70*2+0,70*2+1,65*2+0,70*2)*0,70=6,65

укупно  приземље: 27,28

I -VI спрат и поткровље

станови С8, С18, С28, С38, С48, С58, С68

(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=

станови С9, С19, С29, С39, С49, С59, С69

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 18



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29*7=

станови С10, С20, С30, С40, С50, С60, С70

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40

станови С11, С21, С31, С41, С51, С61, С71

(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81

станови С12, С22, С32, С42, С52, С62, С72

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40

станови С13, С23, С33, С43, С53, С63, С73

(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29*7=

станови С14, С24, С34, С44, С54, С64, С74

(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81

станови С15, С25, С35, С45, С55, С65, С75

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40

станови С16, С26, С36, С46, С56, С66, С76

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40

станови С17, С27, С37, С47, С57, С67, С77

0,90*4*0,15=0,54*7=3,78

укупно I -VI спрат и поткровље: 228,13

укупно ламела Ф2: 255,41

ламела Ф3

приземље

стан С1

(1,70*2+0,70*2+1,65*2+0,70*2)*0,70=6,65

стан С2

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20

стан С3

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20

стан С4

(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29

стан С5

0,90*4*0,15=0,54

стан С6

0,90*4*0,15=0,54

стан С7

(1,85*2+0,70*3)*0,70=4,06

стан С8

0,90*4*0,15+(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,83
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С6

0,90*4*0,15=0,54

укупно  приземље: 27,85

I -VI спрат

станови С10, С21, С32, С43, С54, С65, С76

0,90*4*0,15=0,54*7=3,78

станови С11, С22, С33, С44, С55, С66, С77

(1,85*2+0,70*3)*0,70=4,06*7=28,42

станови С12, С23, С34, С45, С56, С67, С78

(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81

станови С13, С24, С35, С46, С57, С68, С79

0,90*4*0,15=0,54*7=3,78

станови С14, С25, С36, С47, С58, С69, С80

(1,61*2+0,70*2)*0,70=3,29*7=22,61

станови С15, С26, С37, С48, С59, С70, С81

(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29*7=23,03

станови С16, С27, С38, С49, С60, С71, С82

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40

станови С17, С28, С39, С50, С61, С72, С83

(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81

станови С18, С29, С40, С51, С62, С73, С84

(1,95*2+0,70*3)*0,70=4,20*7=29,40

станови С19, С30, С41, С52, С63, С74, С85

(1,65*2+0,70*2)*0,70=3,29*7=23,03

станови С20, С31, С42, С53, С64, С75, С86

(1,65*2+0,70*2)*0,70+0,90*4*0,15=3,83*7=26,81

укупно I -VI спрат и поткровље: 243,88

укупно ламела Ф3: 271,73

укупно м2 800,87

Обрачун по м2.

ламела Ф1

кров

Набавка материјала и обзиђивање димњака, 

вентилационик канала и других инсталација изнад 

кровне плоче пуном опеком д=12 цм у продужном 

малтеру 1:3:9.

Изнад кровне плоче оформити хоризонтални 

серклаж као подлогу на којој ће се зидати што 

улази у цену.

9.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф2

кров

ламела Ф2

кров

укупно м2 227,61

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

локал Л1

локал Л2

(0,62+0,30+0,33+0,15+0,33+0,66+0,25)*3,50=9,24

локал Л3

(0,84+0,25+0,32+0,18+0,32+0,33+0,21+0,33)*3,50=

стан С1

(0,62+0,25+0,74+0,25)*2,75=5,12

стан С2

(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79

стан С3

(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79

стан С4

(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79

стан С4

(0,66+0,25+0,77+0,13)*2,75=4,98

(3,76+2,76+2,55+2,62+2,78+2,11+4,23+2,54+3,64+

3,64+2,63+2,63+2,61+2,55+2,55+2,43+2,83+2,55+2

,63+2,63+2,70)*1,10=65,31

(2,63+2,51+2,86+2,95+2,61+3,16+2,23+2,61+2,79+

2,53+21,82+2,63+2,63+2,50+2,82+2,63+2,55+2,55+

2,63+2,63+2,55+2,43+2,55+3,40)*1,10=91,52

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

(0,25+0,40+0,25+0,52+0,25+0,35+0,20+0,35)*3,50=

9,04

10.

(3,40+2,43+2,43+2,63+2,63+2,43+2,50+2,43+2,56+

2,56+2,82+2,43+2,42+2,73+2,43+2,75+2,43+2,62+2

,51+2,72+2,49+2,45+2,49+1,60+3,46)*1,10=70,79

Набавка материјала и обзиђивање вентилационих 

и димњачких канала и инсталационих вертикала  

ytong блоком д= 7,5 цм у грађевинском лепку. 

Везу између носећих и преградних зидова 

остварити  помоћу алуминијумских клинова. 

Зидање извести у свему према упутствима 

произвођача.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ходник А3

укупно  приземље: 80,67

I -VI спрат

стан С6, С17, С28, С39, С50, С61

(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79*6=28,74

стан С7, С18, С29, С40, С51, С62

(0,66+0,25)*2,75=2,50*6=15,00

стан С8, С19, С30, С41, С52, С63

(0,66+0,25+0,77+0,25)*2,75=5,31*6=31,86

стан С9, С20, С31, С42, С53, С64

(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79*6=28,74

стан С10, С21, С32, С43, С54, С65

(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90*6=29,40

стан С11, С22, С33, С44, С55, С66

(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90*6=29,40

стан С12, С23, С34, С45, С56, С67

(0,62+0,25+0,25+1,06+0,25)*2,75=6,68*6=40,08

стан С13, С24, С35, С46, С57, С68

(0,66+0,25+0,66+0,24+0,18)*2,75=5,47*6=32,82

стан С14, С25, С36, С47, С58, С69

(0,59+0,25+0,74+0,25)*2,75=5,03*6=30,18

стан С15, С26, С37, С48, С59, С70

(0,62+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,79*6=28,74

стан С16, С27, С38, С49, С60, С71

(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90*6=29,40

ходник А1

укупно I -VI спрат: 421,20

поткровље

стан С72

(0,62+0,25+0,62+0,25)*4,35=7,57

стан С73

(0,66+0,25)*4,35=3,96

стан С74

(0,20+0,55+0,20+0,20+0,55+0,20+0,28+0,45+0,28+

0,30+0,28+0,45+0,28+0,30+0,20+0,95+0,20)*2,75=

16,14*6=96,94

(0,20+0,55+0,20+0,20+0,55+0,20+0,20+0,55+0,20+

0,20+0,55+0,20+3,50+0,20+0,45+0,20+0,20+0,55+0

,20+0,95+0,20)*2,75=28,19
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

(0,66+0,25+0,77+0,25)*4,35=8,40

стан С75

(0,62+0,25+0,62+0,25)*4,35=7,57

стан С76

(0,66+0,25+0,62+0,25)*4,35=7,74

стан С77

(0,66+0,25+0,62+0,25)*4,35=7,74

стан С78

(0,62+0,25+0,25+1,06+0,25)*4,35=10,57

стан С79

(0,66+0,25+0,66+0,24+0,18)*4,35=8,66

стан С80

(0,59+0,25+0,74+0,25)*4,35=7,96

стан С81

(0,62+0,25+0,62+0,25)*4,35=7,57

стан С82

(0,62+0,25+0,66+0,25)*4,35=7,74

ходник А1

просторија ТР

(0,28+0,15)*4,35=1,18

просторија ПБ

(0,28+0,15)*4,35=1,18

укупно поткровље: 93,74

укупно ламела Ф1: 604,07

ламела Ф2

приземље

локал Л4

(0,66+0,25)*3,50=3,19

локал Л5

(0,31+0,15+0,82+0,12+0,27+0,20+0,27)*3,50=7,49

стан С1

(0,66+0,25)*2,75=2,50

стан С2

(0,69+0,57+0,62+0,25)*2,75=5,86

стан С3

(0,69+0,57+0,62+0,25)*2,75=5,86

(0,20+0,55+0,20+0,20+0,55+0,20+0,60+0,20+0,60)*

4,35=14,36
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С4

(0,66+0,12+0,62+0,25)*2,75=4,54

стан С5

(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90

стан С6

(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90

стан С7

(0,66+0,25+0,76+0,25+0,66+0,20)*2,75=7,65

ходник Б3

укупно приземље: 60,70

I -VI спрат

стан С8, С18, С28, С38, С48, С58

(0,66+0,25+0,74+0,25+0,62+0,12)*2,75=7,26*6=43,

стан С9, С19, С29, С39, С49, С59

(0,66+0,13+0,62+0,25)*2,75=4,57*6=27,42

стан С10, С20, С30, С40, С50, С60

(0,62+0,25+0,66+0,25)*2,75=4,90*6=29,40

стан С11, С21, С31, С41, С51, С61

(0,62+0,25+0,65+0,25+0,18+0,18)*2,75=5,86*6=35,

стан С12, С22, С32, С42, С52, С62

(0,62+0,25+0,66+0,25)*2,75=4,90*6=29,40

стан С13, С23, С33, С43, С53, С63

(0,66+0,13+0,62+0,25)*2,75=4,57*6=27,42

стан С14, С24, С34, С44, С54, С64

(0,75+0,15+0,74+0,25+0,66+0,25)*2,75=7,7*6=46,2

стан С15, С25, С35, С45, С55, С65

(0,62+0,15+0,66+0,25)*2,75=4,62*6=27,72

стан С16, С26, С36, С46, С56, С66

(0,66+0,25)*2,75=2,50*6=15,00

стан С17, С27, С37, С47, С57, С67

(0,66+0,25+1,25+0,75+0,66+0,25)*2,75=10,51*6=6

ходник Б1

оставе 1

(0,60+0,25)*2,75=2,34*6=14,04

(0,20+0,55+0,20+0,95+0,20+0,48+0,20+0,20+0,45+

0,20+0,25+0,20+0,55+0,20)*2,75=13,28

(0,55+0,20+0,20+0,95+0,20+0,48+0,20+0,20+0,45+

0,20+0,20+0,45+0,20)*2,75=12,32*6=73,92
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно I -VI спрат: 432,30

поткровље

стан С68

(0,66+0,25+0,74+0,25+0,62+0,12)*4,35=11,48

стан С69

(0,66+0,13+0,62+0,25)*4,35=7,22

стан С70

(0,62+0,25+0,66+0,25)*4,35=7,74

стан С71

(0,62+0,25+0,65+0,25+0,18+0,18)*4,35=9,27

стан С72

(0,62+0,25+0,66+0,25)*4,35=7,74

стан С73

(0,66+0,13+0,62+0,25)*4,35=7,22

стан С74

(0,75+0,15+0,74+0,25+0,66+0,25)*4,35=12,18

стан С75

(0,62+0,15+0,66+0,25)*4,35=7,31

стан С76

(0,66+0,25)*4,35=3,96

стан С77

(0,66+0,25+1,25+0,75+0,66+0,25)*4,35=16,62

ходник Б1

(0,55+0,20+0,48+0,20+0,20+0,45+0,20)*4,35=9,92

оставе 1

(0,60+0,25)*4,35=3,70

просторија ТР

(0,28+0,15)*4,35=1,87

просторија ПБ

(0,28+0,15)*4,35=1,87

укупно поткровље: 109,49

укупно  ламела Ф2: 602,48

ламела Ф3

приземље

стан С1

(0,76+0,25+0,66+0,18+0,62+0,25)*2,75=7,48

стан С2

(0,66+0,25+0,62+0,25)*2,75=4,90
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С3

(0,66+0,25+0,62+0,20)*2,75=4,76

стан С4

(0,66+0,13+0,62+0,25)*2,75=4,57

стан С5

(0,62+0,13+0,69+0,58)*2,75=5,56

стан С6

(0,73+0,25+0,62+0,25)*2,75=5,09

стан С7

(0,67+0,25+0,67+0,23+0,16)*2,75=5,45

стан С8

(0,25+1,20+0,25+0,62+0,25)*2,75=7,07

стан С9

(0,79+0,25+0,62+0,25)*2,75=5,25

ходник В3

укупно приземље: 72,05

I -VI спрат

стан С10, С21, С32, С43, С54, С65

(0,74+0,25+0,62+0,25)*2,75=5,12*6=30,72

стан С11, С22, С33, С44, С55, С66

(0,67+0,25+0,67+0,25+0,17)*2,75=5,53*6=33,10

стан С12, С23, С34, С45, С56, С67

(0,25+1,20+0,25+0,62+0,25)*2,75=7,07*6=42,42

стан С13, С24, С35, С46, С57, С68

(0,79+0,25+0,62+0,25)*2,75=5,25*6=31,50

стан С14, С25, С36, С47, С58, С69

(0,74+0,25+0,66+0,25+0,76+0,13)*2,75=7,67*6=46,

стан С15, С26, С37, С48, С59, С70

(0,66+0,13+0,66+0,25)*2,75=4,68*6=28,08

стан С16, С27, С38, С49, С60, С71

(0,62+0,25+0,25+0,66)*2,75=4,90*6=29,40

стан С17, С28, С39, С50, С61, С72

(0,62+0,25+0,25+0,65+0,18+0,17)*2,75=5,83*6=34,

стан С18, С29, С40, С51, С62, С73

(0,63+0,25+0,66+0,25)*2,75=4,92*6=29,52

(0,20+0,55+0,20+0,55+0,20+0,20+0,98+0,59+0,20+

3,45+0,20+0,45+0,20)*2,75=21,92
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С19, С30, С41, С52, С63, С74

(0,62+0,25+0,66+0,13)*2,75=4,57*6=27,42

стан С20, С31, С42, С53, С64, С75

(0,62+0,13+0,74+0,25+0,66+0,25)*2,75=7,29*6=43,

ходник В1

укупно I -VI спрат: 451,48

поткровље

стан С76

(0,74+0,25+0,62+0,25)*4,35=8,09

стан С77

(0,67+0,25+0,67+0,25+0,17)*4,35=8,74

стан С78

(0,25+1,20+0,25+0,62+0,25)*4,35=11,18

стан С79

(0,79+0,25+0,62+0,25)*4,35=8,31

стан С80

(0,74+0,25+0,66+0,25+0,76+0,13)*4,35=12,14

стан С81

(0,66+0,13+0,66+0,25)*4,35=7,40

стан С82

(0,62+0,25+0,25+0,66)*4,35=7,74

стан С83

(0,62+0,25+0,25+0,65+0,18+0,17)*4,35=9,22

стан С84

(0,63+0,25+0,66+0,25)*4,35=7,79

стан С85

(0,62+0,25+0,66+0,13)*4,35=7,22

стан С86

(0,62+0,13+0,74+0,25+0,66+0,25)*4,35=11,53

ходник В1

просторија ТР

(0,28+0,15)*4,35=1,87

просторија ПБ

(0,28+0,15)*4,35=1,87

(0,20+0,55+0,20+0,55+0,20+0,20+0,98+0,59+0,20+

0,20+0,45+0,20)*2,75=12,43*6=74,58

(0,20+0,55+0,20+0,55+0,20+0,20+0,45+0,20)*4,35=

11,09
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно поткровље: 114,19

укупно ламела Ф3: 637,72

укупно м2 1.844,27

Обрачун по м2.

укупно м2 1.616,04

Обрачун по м1.

укупно м1 32,86

11.

12.

13.

Набавка матријала и зидање сендвич зидова 

између два стана,  од пуне опеке 12 цм, 

термоизолације од камене вуне 4 цм тип 

NaturBoard VENTACUSTO, ваздушног слоја 2 цм 

и пуне опеке 12 цм, укупне дебљине 

12+4+2+12=30 цм. 

Зидове радити у продужном малтеру размере 

1:3:9 и међусобно их повезати анкерима, по 4 

комада на м² зида. 

Спојнице са спољне стране очистити, а са 

унутрашње, према термоизолацији дерсовати. 

Набавка  и монтажа  једноканалног 

вентилационог система  тип SCHIEDEL L1.

Елементи су серијски израђени од лаког бетона,  

дебљине спољних зидова 2,5 цм и димензија 

15*20*33 цм и величином  канала 10*15 цм.

У цену улазе и сви фасонски почетни, прелазни, 

прикључни и завршни елементи. 

Вентилациони систем мора да поседује 

Декларацију о својствима према стандарду СРПС 

ЕН 771-3: 2016.

Испоручилац вентилационог система је дужан да 

прибави Атест надлежних институција РС. 

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка  и монтажа  двоканалног вентилационог 

система са једним секундарним и једним 

примарним каналом, тип SCHIEDEL LS 2.

Елементи су серијски израђени од лаког бетона,  

дебљине спољних зидова 2,5 цм и димензија 

25*38,5*33 цм и величином секундарног канала 

12*20 цм.

У цену улазе и сви фасонски почетни, прелазни, 

прикључни и завршни елементи. 

Вентилациони систем мора да поседује 

Декларацију о својствима према стандарду СРПС 

ЕН 771-3: 2016.

Испоручилац вентилационог система је дужан да 

прибави Атест надлежних институција РС. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по м1.

укупно м1 1.325,56

Обрачун по м1.

укупно м1 256,97

Обрачун по м1.

ламела Ф1

26,26= м1 26,26

14.

15.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка  и монтажа трослојног монтажног 

димњачког система SCHIEDEL тип UNI plus 

намењен за сва ложишта и све врсте горива. 

Димњачки систем мора испуњавати стандарде за 

температурни режим рада ≥ 65 °С са појачаним 

присуством кондензата у димним гасовима. 

Састављен је од: димњачке цеви од техничке 

керамике, изолације око цеви димњака од камене 

вуне мин.спец. густине 95кг/м3, спољног 

димњачког плашта од лаганог бетона.

Цеви се спајају лепком у картушама ФМ РАПИД 

који је отпоран на паљење чађи, гаснонепропусан 

и отпоран на присуство кондензата и киселина у 

димним гасовима, ретардант и гаснонепропусних 

трослојних вратанца, конденз посуде, прикључака 

за ревизију и чишћење и прикључка ложишта, 

кровне плоче од стакло бетона, носача тервола и 

тврдих тервол плоча за прикључке, вентилационе 

решетке, конусног завршетка од нерђајућег 

челика.

Спољна димензија димњачког плашта је за 

пречник димњачке цеви: Ø40 = 67*67цм. 

Ценом је обухваћена и уградња плаштева који 

омогућавају статичну стабилност димњака изнад 

крова (плаштеви са отворима за арматуру). 

Систем мора поседује све сертификате и  атесте 

у складу са националним и  ЕН стандардима.

Набавка  и монтажа троканалног вентилационог 

система са два секундарна и једним примарним 

каналом, тип SCHIEDEL LS 12.

Елементи су серијски израђени од лаког бетона,  

дебљине спољних зидова 2,5 цм, димензија 

25*53*33 цм и величином секундарних канала 

12*20 цм.

У цену улазе и сви фасонски почетни, прелазни, 

прикључни и завршни елементи. 

Вентилациони систем мора да поседује 

Декларацију о својствима према стандарду СРПС 

ЕН 771-3: 2016.

Испоручилац вентилационог система је дужан да 

прибави Атест надлежних институција РС. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по м2.

степенишни зидови

ламела Ф1

приземље

просторије: А2;А3;А4;А5;С3-5

I - VI спрат 

просторије: А1;А2;А3;С16,С27,С38,С49,С60,С71-

поткровље

просторије: А1;А2;А3;С82-5

укупно ламела Ф1: 1537,70

ламела Ф2

приземље

просторије: Б2;Б3;Б4;С3-6

I - VI спрат 

просторије: Б1;С8,С18,С28,С38,С48,С58-6;оставе

поткровље

просторије: Б1;С68-6; оставе

укупно ламела Ф2: 1532,08

ламела Ф3

приземље

просторије: В2;В3;В4;В5;С6-4

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и рабицирање степенишних 

зидова и фасадних венаца -"кецељица" 

арматурном мрежом Q188  и поцинкованим рабиц 

плетивом. 

Мрежасту арматуру фиксирати за зид и преко ње 

везати поцинковано рабиц плетиво.

16.

(17,40+1,72+3,20+22,71+3,73+1,80+7,98+1,85)*2,7

5+3,63*2,75+2,61*2,75+4,38*2,75-

1,00*2,15*11=171,63*6=1029,78

(5,23+2,23+28,69+1,52+21,90+1,91)*4,65+4,38*4,6

5+4,07*4,65-1,00*2,15*10=303,67

(1,21+2,75+0,74+0,90+0,30+1,65+0,77)*2,75+(16,8

0+1,85+5,05+5,45+1,80+3,63+6,94+17,47+1,50)*2,

75+3,47*2,75+2,78*2,75+3,98*2,75=217,36

(3,84*2)*2,75+(15,31+1,58+1,11+1,00+14,18+0,84+

0,84+3,94+1,00+1,61+1,61+7,98+2,12)*2,75+3,47*

2,75+2,62*2,75+4,38*2,75-1,00*2,15*5=185,24

(17,40+1,80+3,20+22,71+3,73+1,80+7,98+2,10)*4,6

5+3,38*4,65+3,38*4,65+2,62*4,65+4,38*4,65-

1,00*2,15*11=322,68

(1,65+0,30+0,90+0,74+2,75+1,21)*2,75+(1,50+3,75

+1,80+2,58+6,49+17,47+16,80+1,90+4,85)*2,75+2,

78*2,75+4,51*3,55+4,23*2,75-1,00*2,15*7=198,14

(5,23+2,23+28,69+1,52+21,90+1,91)*2,75+4,38*2,7

5+4,07*2,75-1,00*2,15*10=170,81*6=
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

I - VI спрат 

просторије: В1;В2;В3;С10,С21,С32,С43,С54,С65-

поткровље

просторије: В1;В2;В3;С10,

укупно ламела Ф3: 1642,91

фасадни венац - "кецељице"

ламела Ф1

I -поткровље 

(8,10+7,80+8,96+3,30)*0,75*7=147,84

ламела Ф2

I -поткровље 

(9,90+8,93+3,84+3,84)*0,75*7=139,18

ламела Ф3

I -поткровље 

(3,84+6,76+8,33+7,91+3,84)*0,75*7=161,07

укупно м2 5.160,78

Обрачун по м2.

ламела Ф1

подрум

просторије:ТЈ1,Ј1,ТИС1,Т1,ПС1,станарске оставе

17.

(1,21+2,75+0,74+0,90+0,30+1,65+0,77)*2,75+(16,8

0+1,85+5,05+5,45+1,80+3,63+6,94+17,47+1,50)*2,

75+3,47*2,75+2,78*2,75+3,98*2,75=217,36

(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*2,75+3,4

5*2,75+2,80*2,75+3,98*2,75-

1,00*2,15*11=183,23*6=1099,38

(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*4,65+3,4

5*4,65+2,80*4,65+3,98*4,65-1,00*2,15*11=326,17

11,70*4,07+15,64*4,07+(8,25+8,65)*4,07+(11,10+4

,05+5,65)*4,07+5,30*4,07+7,00*2*4,07=343,26

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и малтерисање унутрашњих 

зидова  продужним малтером размере 1:3:9, у два 

слоја. 

Пре малтерисања површине очистити и испрскати 

цементним млеком. 

Први слој, грунт, радити продужним малтером 

дебљине слоја до 1,5 цм од просејаног шљунка, 

„јединице“, цемента и креча. 

Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради 

бољег прихватања другог слоја. 

Други слој справити са ситним и чистим песком, 

"дунавац" (без примеса муља и органских 

материја), цемента и креча.

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. 

Малтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 31



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно подрум: 343,26

приземље

локал Л1-просторија 1

54,50*3,50=190,75

локал Л2-просторија 1

44,00*3,50=154,00

локал Л3-просторија 1

34,00*3,50=119,00

стан С1-просторије:1,3,4

(8,24+8,62+20,86)*2,75=103,73

стан С2-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,09)*2,75=129,61

стан С3-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+12,94)*2,75=129,20

стан С4-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,75=130,05

стан С5-просторије:1,3,4

(10,30+8,51+22,31)*2,75=113,08

просторије:А3,А4,А5

укупно приземље:1151,08

I - VI спрат 

стан С6,С17,С28,С39,С50,С61-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,56+13,06)*2,75=130,08*6=780,48

стан С7,С18,С29,С40,С51,С62-просторије:1,3,4

(7,70+9,42+22,29)*2,75=108,38*6=650,27

стан С8,С19,С30,С41,С52,С63-

(16,36+10,01+18,05+15,36)*2,75=164,40*6=986,37

стан С9,С20,С31,С42,С53,С64-просторије:1,3,4

(10,60+9,56+18,03+16,16)*2,75=149,46*6=896,78

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,06)*2,75=129,53*6=777,15

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66-просторије:1,3,4

(7,20+8,48+18,56+13,06)*2,75=130,08*6=780,45

11,70*4,07+15,64*4,07+(8,25+8,65)*4,07+(11,10+4

,05+5,65)*4,07+5,30*4,07+7,00*2*4,07=343,26

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67-

просторије:1,4,5,6,7,8,9

(1,12*4+7,12)*2,75-1,70*2,40+3,00+7,13*2,75-

1,70*2,40+3,00+11,75*2,75=81,66
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68-

(7,68+9,32+18,27+5,70)*2,75=112,67*6=676,01

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69-просторије:1,3,4

(8,24+8,63+20,86)*2,75=103,76*6=622,55

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,37+18,46+13,06)*2,75=129,50*6=776,99

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+12,96)*2,75=129,25*6=775,50

просторије:А1,А2,А3

укупно I - VI спрат: 9646,20 

поткровље

стан С72-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,56+13,06)*3,14=148,52

стан С73-просторије:1,3,4

(7,70+9,42+22,29)*3,14=123,75

стан С74-просторије:1,4,5,6,7

(16,36+10,01+18,05+15,36+15,16)*3,14=235,31

стан С75-просторије:1,3,4,5

(10,60+9,56+18,03+16,16)*3,14=170,66

стан С76-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89

стан С77-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89

стан С78-просторије:1,4,5,6,7,8,9

стан С79-просторије:1,3,4,5,6

(7,68+9,32+18,27+5,70+13,55)*3,14=171,19

стан С80-просторије:1,3,4

(8,24+8,62+20,86)*3,14=118,44

стан С81-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,37+18,46+13,06)*3,14=147,86

стан С82-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+12,96)*3,14=147,58

(7,04+8,93+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80)*2,75

=245,11*6=1470,65

(7,04+8,93+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80)*3,14

=279,87

(1,12*2+7,12)*2,75-1,70*2,40+3,00+7,13*2,75-

1,70*2,40+3,00+11,75*2,75=75,50*6=453,00
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

просторије:А1,А2,А3,ПБ

укупно поткровље: 1985,68

укупно ламела Ф1:13126,22

ламела Ф2

подрум

просторије:ТЈ2,Ј2,Т2,Х2,ЕС1

укупно подрум: 307,37

приземље:

локал Л4-просторија 1

28,90*3,50=101,15

локал Л5-просторија 1

26,23*3,50-5,05*2,50+3,00=82,15

стан С1-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,75=130,05

стан С2-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,75=130,05

стан С3-просторије:1,3,4,5,6

(10,17+10,78+18,13+11,67+13,97)*2,75=177,98

стан С4-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,89)*2,75=149,49

стан С5-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,57+18,66+13,06)*2,75=130,60

стан С6-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,66+13,06)*2,75=130,35

стан С7-просторије:1,3,4,5,6

(16,01+9,67+18,02+13,70+22,40)*2,75=219,45

просторије:Б3,Б4,Б5

укупно приземље:1343,36

I - VI спрат 

стан С8,С18,С28,С38,С48,С58-

стан С9,С19,С29,С39,С49,С59-просторије:1,3,4,5

(1,12*2+7,25)*4,25-1,70*2,40+3,00+7,13*4,25-

1,70*2,40+3,00+11,75*4,25+6,66*4,25=146,72

(0,68+1,50+1,12+6,78+2,28)*2,75-3,29*2,40+3,00+ 

9,20*2,75-3,29*2,40+3,00+15,48*2,75=92,07

(14,54+9,83+18,13+14,22+13,14)*2,75=192,12*6=1

152,69

(11,78+17,24+9,75+4,75+5,60+10,10+8,35+7,95)*4,

07=307,37
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

(10,76+9,67+18,05+15,88)*2,75=149,49*6=896,94

стан С10,С20,С30,С40,С50,С61-

(7,26+8,58+18,66+13,00)*2,75=130,63*6=793,75

стан С11,С21,С31,С41,С51,С61-просторије:1,3,4,5

стан С12,С22,С32,С42,С52,С62-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,06)*2,75=130,63*6=783,75

стан С13,С23,С33,С43,С53,С63-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*2,75=149,46*6=896,78

стан С14,С24,С34,С44,С54,С64-

стан С15,С25,С35,С45,С55,С65-просторије:1,3,4,5

(7,00+8,48+18,36+13,06)*2,75=128,98*6=773,85

стан С16,С26,С36,С46,С56,С66-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,06)*2,75=129,53*6=777,15

просторије:Б1,Б2,Б3,станарске оставе

укупно I - VI спрат: 11325,09

поткровље

стан С68-просторије:1,4,5,6,7

(14,54+9,83+18,13+14,22+13,14)*3,14=219,36

стан С69-просторије:1,3,4,5

(10,76+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,69

стан С70-просторије:1,4,5,6,7

(7,26+8,58+18,66+13,00)*3,14=149,15

стан С71-просторије:1,3,4,5

(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*3,14=233,08

стан С72-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,06)*3,14=149,15

стан С73-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,66

стан С17,С27,С37,С47,С57,С67-просторије: 

1,4,5,6,8,9,10,12

(8,10+12,82+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,2

6+6,30)*2,75=348,76*6=2092,53

(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*2,75=204,13*6=1

224,8

(14,54+9,83+18,12+14,44+13,14)*2,75=192,69*6=1

156,16

(0,84+1,66+0,81+12,08)*2,75-3,29*2,40+3,00+ 

9,20*2,75-3,29*2,40+3,00+15,48*2,75+11,17*2,75= 

131,12*6=786,71
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С74-просторије:1,4,5,6,7

(14,54+9,83+18,12+14,44+13,14)*3,14=220,02

стан С75-просторије:1,3,4,5

(7,00+8,48+18,36+13,06)*3,14=147,27

стан С76-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89

стан С77-просторије: 1,4,5,6,8,9,10,12

просторије:Б1,Б2,Б3,ПБ,станарске оставе

укупно поткровље: 2237,01

укупно ламела Ф2:15212,83

ламела Ф3

подрум

просторије:ТЈ3,Ј3,Х2,Т3,ЕС1

укупно подрум: 299,63

приземље

стан С1-просторије:1,3,4,5,6

(16,01+9,67+18,02+13,07+22,40)*2,75=217,12

стан С2-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,05)*2,75=130,60

стан С3-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,05)*2,75=130,60

стан С4-просторије:1,3,4,5

(10,95+9,67+18,08+15,87)*2,75=150,07

стан С5-просторије:1,3,4,5,6

(10,37+10,83+18,13+11,67+14,14)*2,75=179,14

стан С6-просторије:1,3,4

(8,24+8,62+20,70)*2,75=103,29

стан С7-просторије:1,3,4,5,6

(7,68+9,31+18,34+5,70+13,55)*2,75=150,10

стан С8-просторије:1,3,4,5,7,8,9

(10,10+15,64+4,34+8,35+8,75+9,24+8,85+3,75+2,4

5+2,15)*4,07=299,63

(8,10+12,82+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,2

6+6,30)*3,14=398,21

(0,84+1,66+0,81+12,08)*4,25-3,29*2,40+3,00+ 

9,20*4,25-3,29*2,40+3,00+15,48*4,25+5,54*4,25+ 

11,17*4,25= 231,52

(16,01+9,67+18,02+11,88+14,50+14,95+17,80)*2,7

5=282,78
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С9-просторије:1,3,4

(8,26+8,63+20,05)*2,75=101,59

просторије:В3,В4,В5

укупно приземље: 1515,07

I - VI спрат 

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65-просторије:1,3,4

(8,24+8,62+20,64)*2,75=103,13*6=618,75

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66-

(7,68+9,32+18,29+5,70+13,55)*2,75=149,99*6=899

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68-просторије:1,3,4

(8,26+8,64+20,74)*2,75=103,51*6=621,06

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69-

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*2,75=149,46*6=896,78

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,67+13,06)*2,75=130,65*6=783,92

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72-

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,06)*2,75=130,63*6=783,75

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*2,75=149,46*6=896,78

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75-

просторије: В1,В2,В3

укупно I - VI спрат: 10913,01

поткровље

стан С76-просторије:1,3,4

(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*2,75=204,13*6=1

224,80

(14,54+9,83+18,13+13,14+14,44)*2,75=192,72*6=1

156,32

(14,54+9,83+18,13+13,14+14,34)*2,75=192,45*6=1

154,67

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67-

просторије:1,4,5,6,7,8,9

(7,04+8,93+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80)*2,75

=243,46*6=1460,75

(0,78+1,12+7,05)*2,75-1,74*2,40+3,00+5,42*2,75-

1,74*2,40+3,00+11,65*2,75=69,20

(0,80+1,12+7,05)*2,75-1,74*2,40+3,00+5,42*2,75-

1,74*2,40+3,00+11,65*2,75=69,26*6=415,55
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

(8,24+8,62+20,64)*3,14=117,75

стан С77-просторије:1,3,4,5,6

(7,68+9,32+18,29+5,70+13,55)*3,14=171,26

стан С78-просторије:1,4,5,6,7,8,9

стан С79-просторије:1,3,4

(8,26+8,64+20,74)*3,14=118,19

стан С80-просторије:1,4,5,6,7

(14,54+9,83+18,13+13,14+14,34)*3,14=219,74

стан С81-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,66

стан С82-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,67+13,06)*3,14=149,18

стан С83-просторије:1,4,5,6,7

(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*3,14=233,08

стан С84-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,06)*3,14=149,15

стан С85-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,66

стан С86-просторије:1,4,5,6,7

(14,54+9,83+18,13+13,14+14,44)*3,14=220,05

просторије:В1,В2,В3,ПБ

укупно поткровље: 2140,74

укупно ламела Ф3:14868,45

Гаража

просторије: ЕС1, ПО1

(13,38+9,07)*4,07+5,76*4,07= 114,81

укупно м2 43.322,31

18.

(7,04+8,93+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80)*3,14

=277,98

(0,80+1,12+7,68)*4,25-1,74*2,40+3,00+5,42*4,25-

1,74*2,40+3,00+11,65*4,25+7,54*4,25=143,04

Набавка материјала и малтерисање унутрашњих  

плафона продужним малтером размере 1:3:9, у 

два слоја. 

Пре малтерисања површине очистити и испрскати 

цементним млеком. 

Први слој, грунт, радити продужним малтером 

дебљине слоја до 1,5 цм од просејаног шљунка, 

„јединице“, цемента и креча. 

Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради 

бољег прихватања другог слоја. 

Други слој справити са ситним и чистим песком, 

"дунавац" (без примеса муља и органских 

материја), цемента и креча.

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. 

Малтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

стан С1-просторије 1,3,4

3,67+4,23+23,96=31,86

стан С2-просторије 1,3,4,5

2,99+4,17+19,65+9,42=36,23

стан С3-просторије 1,3,4,5

2,99+4,17+19,65+9,27=36,08

стан С4-просторије 1,3,4,5

2,99+4,27+19,94+9,42=36,62

стан С5-просторије 1,3,4

3,25+4,32+26,31=33,88

укупно приземље: 174,67

I - VI спрат и поткровље

2,99+4,27+19,94+9,42=36,62*7=256,34

стан С7,С18,С29,С40,С51,С62,С73-

3,25+4,22+26,22=33,69*7=235,83

8,63+5,40+19,42+12,73+11,86=58,04*7=406,28

5,26+5,04+19,61+13,20=43,11*7=301,77

2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61

2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61

18.

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-

просторије:1,3,4,5

стан С6,С17,С28,С39,С50,С61,С72-

просторије:1,3,4,5

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-

просторије:1,3,4,5

стан С8,С19,С30,С41,С52,С63,С74-

просторије:1,4,5,6,7

стан С9,С20,С31,С42,С53,С64,С75-

просторије:1,3,4,5

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и малтерисање унутрашњих  

плафона продужним малтером размере 1:3:9, у 

два слоја. 

Пре малтерисања површине очистити и испрскати 

цементним млеком. 

Први слој, грунт, радити продужним малтером 

дебљине слоја до 1,5 цм од просејаног шљунка, 

„јединице“, цемента и креча. 

Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради 

бољег прихватања другог слоја. 

Други слој справити са ситним и чистим песком, 

"дунавац" (без примеса муља и органских 

материја), цемента и креча.

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. 

Малтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

3,33+5,40+20,20+1,66+11,47=42,06*7=294,42

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-

3,67+4,33+23,96=31,96*7=223,72

2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61

2,99+4,17+19,66+9,20=36,02*7=252,14

просторија: ПБ

2,71=

укупно I - VI спрат и поткровље: 3201,08

укупно ламела Ф1: 3375,75

ламела Ф2

приземље

стан С1-просторије 1,3,4,5

2,99+4,28+19,94+9,41=36,62

стан С2-просторије 1,3,4,5

2,99+4,36+19,61+9,41=36,67

стан С3-просторије 1,3,4,5,6

5,60+6,18+19,11+7,28+11,67=49,84

стан С4-просторије 1,3,4,5

5,30+5,13+19,67+12,94=43,04

стан С5-просторије 1,3,4,5

2,99+4,37+20,23+9,42=37,01

стан С6-просторије 1,3,4,5

2,99+4,36+20,23+9,41=36,99

стан С7-просторије 1,3,4,5,6

7,65+5,13+19,61+10,54+18,95=61,88

укупно приземље: 301,75

I - VI спрат и поткровље

8,21+5,36+19,02+11,96+9,59=54,14*7=378,98

стан С8,С18,С28,С38,С48,С58,С68-

просторије:1,4,5,6,7

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С79-

просторије:1,4,5,6,7,8,9

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-

просторије:1,3,4,5

3,03+4,50+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=66,72*7

=467,04

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С83-

просторије:1,3,4,5

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-

просторије:1,3,4,5,6
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14

3,03+4,37+20,20+9,35=36,59*7=258,65

8,47+5,67+20,93+11,15+10,76=56,98*7=398,86

25,99+4,38+20,23+9,42=60,02*7=420,14

5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14

8,21+5,31+19,00+12,44+9,59=54,55*7=381,85

2,76+4,34+19,38+9,42=35,90*7=251,30

2,99+4,38+19,65+9,42=36,44*7=255,08

просторије:станарске оставе, ТР, ПБ

13,33*6+1,88+3,09=84,95

укупно I - VI спрат и поткровље: 3735,31

укупно ламела Ф2: 4037,06

ламела Ф3

приземље

стан С1-просторије 1,3,4,5,6

7,76+5,13+19,60+10,54+19,87=62,90

стан С2-просторије 1,3,4,5

2,99+4,36+20,22+9,41=36,98

стан С3-просторије 1,3,4,5

2,99+4,36+20,22+9,41=36,98

3,75+7,37+32,83+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26+2,

27=100,46*7=703,22

стан С11,С21,С31,С41,С51,С61,С71-

просторије:1,3,4,5

стан С10,С20,С30,С40,С50,С60,С70-

просторије:1,4,5,6,7

стан С15,С25,С35,С45,С55,С65,С75-

просторије:1,3,4,5

стан С12,С22,С32,С42,С52,С62,С72-

просторије:1,3,4,5

стан С13,С23,С33,С43,С53,С63,С73-

просторије:1,3,4,5

стан С17,С27,С37,С47,С57,С67,С77-просторије: 

1,4,5,6,8,9,10,12

стан С9,С19,С29,С39,С49,С59,С69-

просторије:1,3,4,5

стан С14,С24,С34,С44,С54,С64,С74-

просторије:1,4,5,6,7

стан С16,С26,С36,С46,С56,С66,С76-

просторије:1,3,4,5
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С4-просторије 1,3,4,5

5,19+3,15+19,74+12,68=40,76

стан С5-просторије 1,3,4,5,6

5,75+6,15+18,97+7,28+12,01=50,16

стан С6-просторије 1,3,4

3,66+4,35+23,84=31,85

стан С7-просторије 1,3,4,5,6

3,40+5,40+20,44+1,66+11,46=42,36

стан С8-просторије 1,3,4,5,7,8,9

3,35+4,50+20,66+4,86+12,04+12,41+9,41=67,23

стан С9-просторије 1,3,4

3,68+4,34+24,29=32,31

укупно приземље: 401,53

I - VI спрат и поткровље

3,67+4,32+23,84=31,83*7=222,81

3,40+5,40+20,45+1,66+11,47=42,38*7=296,66

3,68+47,34+23,91=74,93*7=524,51

8,21+5,31+19,00+9,59+12,22=54,33*7=380,31

5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14

2,99+4,37+20,23+9,42=37,01*7=259,07

8,74+5,24+30,95+11,55+10,52=67,00*7=469,00

2,99+4,37+20,23+9,42=37,01*7=259,07

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-

просторије:1,4,5,6,7

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-

просторије:1,3,4,5

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-

просторије:1,3,4,5,6,7,8,9

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-

просторије:1,3,4,5,6

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-

просторије:1,3,4

3,03+4,50+20,86+4,72+12,04+12,41+9,14=66,70*7

=466,90

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-

просторије:1,4,5,6,7

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-

просторије:1,3,4,5

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-

просторије:1,3,4

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-

просторије:1,3,4,5
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14

8,21+5,34+19,02+9,59+12,44=54,60*7=382,30

просторија: ПБ

3,84=

укупно I - VI спрат и поткровље: 3866,65

укупно ламела Ф3: 4268,18

укупно м2 11.680,99

Обрачун по м2.

ламела Ф1

купатила

приземље

стан С1-просторија 2

8,90*2,75=24,48

стан С2-просторија 2

8,50*2,75=23,38

стан С3-просторија 2

8,39*2,75=23,07

стан С4-просторија 2

8,50*2,75=23,38

стан С5-просторија 2

8,46*2,75=23,27

укупно купатила приземље: 

I - VI спрат и поткровље 

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2

8,50*2,75=23,38*7=163,63

19.

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-

просторије:1,4,5,6,7

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-

просторије:1,3,4,5

Набавка материјала и малтерисање зидова 

цементним малтером размере 1:3, као подлоге за 

лепљење керамичких плочица у мокрим 

чворовима. 

Пре малтерисања зидне површине добро очистити 

и испрскати цементним млеком. 

Нанети слој малтера справљен са просејаним 

шљунком, „јединицом“ и цементом и изравнати 

га. Малтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 43



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2

8,46*2,75=23,27*7=162,86

стан С8;С19;С30;С41;С52;С63;С74-просторија 2

10,34*2,75=28,44*7=199,05

стан С9;С20;С31;С42;С53;С64;С75-просторија 2

9,04*2,75=24,86*7=174,02

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 2

8,50*2,75=23,38*7=163,63

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 2

8,50*2,75=23,38*7=163,63

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2, 

(8,54+8,27)*2,75=46,23*7=323,59

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 2

8,45*2,75=23,24*7=162,66

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 2

8,90*2,75=24,48*7=171,33

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 2

8,50*2,75=23,38*7=163,63

стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82-просторија 2

8,39*2,75=23,07*7=161,51

укупно купатила 

WC-и и трокадера

приземље

локал Л1 просторија 2, 3

(8,36+7,31)*3,50=54,85

локал Л2 просторија 2, 3

(5,66+6,66)*3,50=43,12

локал Л3 просторија 2, 3

(5,77+6,70)*3,50=43,65

I -VI спрат и поткровље

стан С8,С19,С30,С41,С52,С63,С74-просторија 2

6,51*2,75=17,90*7=125,32

просторија ТР

5,43*4,25=23,08

укупно ламела Ф1: 2417,08

ламела Ф2

купатила

приземље
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С1-просторија 2

8,50*2,75=23,38

стан С2-просторија 2

8,50*2,75=23,38

стан С3-просторија 2

8,77*2,75=24,12

стан С4-просторија 2

9,30*2,75=25,58

стан С5-просторија 2

8,50*2,75=23,38

стан С6-просторија 2

8,50*2,75=23,38

стан С7-просторија 2, 7

(9,31+7,91)*2,75=47,36

I - VI спрат и поткровље 

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 2, 

(7,30+10,12)*2,75=47,91*7=335,34

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 2

9,18*2,75=25,25*7=176,72

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 2

8,50*2,75=23,38*7=163,63

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 2, 

(8,67+7,98)*2,75=45,79*7=320,51

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 2

8,50*2,75=23,38*7=163,63

стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 2

9,18*2,75=25,25*7=176,72

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64:С74-просторија 2, 

(7,30+10,12)*2,75=47,91*7=335,34

стан С15; С25; С35; С45; С55; С65; С75-

8,50*2,75=23,38*7=163,63

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 2

8,50*2,75=23,38*7=163,63

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 7, 

(9,86+8,30)*2,75=49,94*7=349,58

WC-и и трокадера

приземље

локал Л4 просторија 2, 3

(7,58+7,57)*3,50=53,03
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

локал Л5 просторија 2, 3

(15,72+6,62)*3,50=78,19

I -VI спрат и поткровље

стан С17,С27,С37,С47,С57,С67,С77-просторија 2

5,71*2,75=15,70*7=109,92

просторија ТР

5,84*4,25=24,82

укупно ламела Ф2: 2805,19

ламела Ф3

купатила

приземље

стан С1-просторија 2,7

(9,31+7,91)*2,75=47,36

стан С2-просторија 2

8,50*2,75=23,38

стан С3-просторија 2

8,50*2,75=23,38

стан С4-просторија 2

9,18*2,75=25,25

стан С5-просторија 2

8,82*2,75=24,26

стан С6-просторија 2

8,90*2,75=24,48

стан С7-просторија 2

8,45*2,75=23,24

стан С8-просторија 2,6

(9,31+8,21)*2,75=48,18

стан С9-просторија 2

8,92*2,75=24,53

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2

8,78*2,75=24,15*7=169,02

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2

8,45*2,75=23,24*7=162,66

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија 

(8,70+8,27)*2,75=46,67*7=326,67

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2

8,92*2,75=24,53*7=171,71
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 

(7,30+10,12)*2,75=47,91*7=335,34

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 2

9,04*2,75=24,86*7=174,02

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 2

8,50*2,75=23,38*7=163,63

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 

(8,67+7,98)*2,75=45,79*7=320,51

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 2

8,50*2,75=23,38*7=163,63

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 2

9,04*2,75=24,86*7=174,02

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 

(7,30+10,02)*2,75=47,63*7=333,41

WC-и и трокадера

поткровље

просторија ТР

5,59*4,25=23,76

укупно ламела Ф3: 2782,39

укупно м2 8.004,66

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

просторије: А2;А3;А4;А5;С3-5

20.

Набавка материјала и малтерисање зидова у 

ходницима и степеништу продужним малтером 

1:2:5, у два слоја, преко камене вуне, мрежне 

арматуре и рабиц плетива (посебно обрачунато).

Рабицирану површину испрскати два пута 

цементним млеком, а затим нанети слој густог 

малтера да обухвати мрежу и рабиц плетиво. 

Грунт справити од просејаног шљунка, 

„јединице“, цемента и креча, и нанети на зидове.

Други слој справити са ситним и чистим песком, 

"дунавац" (без примеса муља и органских 

материја), цемента и креча.

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. 

Малтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

(3,84*2)*2,75+(15,31+1,58+1,11+1,00+14,18+0,84+

0,84+3,94+1,00+1,61+1,61+7,98+2,12)*2,75+3,47*

2,75+2,62*2,75+4,38*2,75-1,00*2,15*5=185,24
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

I - VI спрат 

просторије: А1;А2;А3;С16,С27,С38,С49,С60,С71-

поткровље

просторије: А1;А2;А3;С82-5

укупно ламела Ф1: 1537,70

ламела Ф2

приземље

просторије: Б2;Б3;Б4;С3-6

I - VI спрат 

просторије: Б1;С8,С18,С28,С38,С48,С58-6;оставе

поткровље

просторије: Б1;С68-6; оставе

укупно ламела Ф2: 1532,08

ламела Ф3

приземље

просторије: В2;В3;В4;В5;С6-4

I - VI спрат 

просторије: В1;В2;В3;С10,С21,С32,С43,С54,С65-

поткровље

просторије: В1;В2;В3;С10,

укупно ламела Ф3: 1642,91

укупно м2 4.712,69

(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*2,75+3,4

5*2,75+2,80*2,75+3,98*2,75-

1,00*2,15*11=183,23*6=1099,38

(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*4,65+3,4

5*4,65+2,80*4,65+3,98*4,65-1,00*2,15*11=326,17

(5,23+2,23+28,69+1,52+21,90+1,91)*4,65+4,38*4,6

5+4,07*4,65-1,00*2,15*10=303,67

(1,21+2,75+0,74+0,90+0,30+1,65+0,77)*2,75+(16,8

0+1,85+5,05+5,45+1,80+3,63+6,94+17,47+1,50)*2,

75+3,47*2,75+2,78*2,75+3,98*2,75=217,36

(1,65+0,30+0,90+0,74+2,75+1,21)*2,75+(1,50+3,75

+1,80+2,58+6,49+17,47+16,80+1,90+4,85)*2,75+2,

78*2,75+4,51*3,55+4,23*2,75-1,00*2,15*7=198,14

(17,40+1,80+3,20+22,71+3,73+1,80+7,98+2,10)*4,6

5+3,38*4,65+3,38*4,65+2,62*4,65+4,38*4,65-

1,00*2,15*11=322,68

(5,23+2,23+28,69+1,52+21,90+1,91)*2,75+4,38*2,7

5+4,07*2,75-1,00*2,15*10=170,81*6=

(17,40+1,72+3,20+22,71+3,73+1,80+7,98+1,85)*2,7

5+3,63*2,75+2,61*2,75+4,38*2,75-

1,00*2,15*11=171,63*6=1029,78
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по м2.

ламела Ф1

I -поткровље 

(8,10+7,80+8,96+3,30)*0,75*7=147,84

ламела Ф2

I -поткровље 

(9,90+8,93+3,84+3,84)*0,75*7=139,18

ламела Ф3

I -поткровље 

(3,84+6,76+8,33+7,91+3,84)*0,75*7=161,07

укупно м2 448,09

Набавка материјала и малтерисање фасадних 

зидова од клима блокова, бетонских кецеља, 

бетонских атика са спољних страна, чела балкона, 

подгледа балкона, вентилација ван крова и 

зиданих балконских ограда, јаким продужним 

малтером 1:2:5 у два слоја, укупне дебљине 2,0 

цм. 

Набавка материјала и малтерисање фасадног 

венца - "кецељице" за ношење фасадне облоге 

продужним малтером 1:2:5, у два слоја, преко 

камене вуне, мрежне арматуре и рабиц плетива 

(посебно обрачунато).

Рабицирану површину испрскати два пута 

цементним млеком, а затим нанети слој густог 

малтера да обухвати мрежу и рабиц плетиво. 

Грунт справити од просејаног шљунка, 

„јединице“, цемента и креча, и нанети на зидове.

Други слој справити са ситним и чистим песком, 

"дунавац" (без примеса муља и органских 

материја), цемента и креча.

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. 

Малтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

22.

21.

Пре малтерисања фасадне површине очистити и 

подлогу испрскати цементним млеком размере 

1:1, справљеним са оштрим песком - "јединицом" 

и цементом, дебљине слоја 4 -5 мм. 

Први слој, грунт, радити продужним малтером од 

просејаног шљунка, "јединице". 

Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и 

нарезати га. 

Други слој справити са ситним чистим песком -

"дунавац", цемента и креча, и нанети преко првог 

слоја. 

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве.

Све вертикалне и видљиве хоризонталне спојнице 

измеду А.Б. елемената и зидова рабицирати ради 

спречавања појаве пукотина, што улази у цену.

Малтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

зидови од клима блока д= 10 цм и бетонске 

ламела Ф1

приземље

(0,98*5+3,95)*3,25=28,76

I спрат

II -VI спрат

поткровље

укупно Ф1: 1464,10

ламела Ф2

приземље

(0,98*6+3,41*2)*3,25+1,20*3,50=45,48

I спрат

II -VI спрат

поткровље

укупно Ф2: 1363,62

ламела Ф3

приземље

(0,98*10+3,41*2)*3,25+1,20*3,50=58,22

I спрат

(0,87+10,00+8,48+16,37+18,17+8,48+4,80+6,74)*3,

42-1,50*2,50*15+3,00*15=241,52

(0,87+10,00+8,48+16,37+18,17+8,48+4,80+6,74)*2,

95-1,50*2,50*15+3,00*15=206,78*5=1033,90

(8,18+6,76+6,55+8,10+7,71+8,75+6,76+3,09)*2,05+

2,56*2,50+0,95*2,40*13+3,87*2,40=159,92

22.

(4,47+3,40+9,82+16,33+18,14+6,57+3,40+4,47+5,2

7)*3,64-1,50*2,50*15+3,00*15=250,36

(6,80+7,14)*3,42+(10,62+10,17+4,47+5,28+4,47+3,

40+7,03)*3,64-1,50*2,50*15+3,00*15=201,83

(6,80+7,14+10,62+10,17+4,47+5,28+4,47+3,40+7,0

3)*2,95-1,50*2,50*15+3,00*15=163,92*6=983,52

(5,94+6,30+9,78+8,55+3,40+3,55+5,25+3,55+3,41+

6,15)*2,05+0,95*2,40*8=132,79

Пре малтерисања фасадне површине очистити и 

подлогу испрскати цементним млеком размере 

1:1, справљеним са оштрим песком - "јединицом" 

и цементом, дебљине слоја 4 -5 мм. 

Први слој, грунт, радити продужним малтером од 

просејаног шљунка, "јединице". 

Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и 

нарезати га. 

Други слој справити са ситним чистим песком -

"дунавац", цемента и креча, и нанети преко првог 

слоја. 

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве.

Све вертикалне и видљиве хоризонталне спојнице 

измеду А.Б. елемената и зидова рабицирати ради 

спречавања појаве пукотина, што улази у цену.

Малтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

II -VI спрат

поткровље

укупно Ф3: 1665,76

укупно: 4493,48

кровне баџе

ламела Ф1

(4,98+8,32+5,07+2,99+7,27+7,00+4,45)*1,05=42,08

ламела Ф2

(6,16+5,20+13,63+13,63)*1,05=40,55

ламела Ф3

(13,63+7,10+3,00+8,15+13,63)*1,05=40,55

укупно: 123,18

балконске ограде

ламела Ф1

приземље

(4,11+2,11+0,50+4,18)*(1,00+1,35)=25,62

ламела Ф2

приземље

ламела Ф3

приземље

укупно: 159,35

чела балкона

ламела Ф1

I -VI спрат и поткровље

(3,50+6,05+6,31+2,03+4,11+3,49+4,08)*0,30*7=62,

ламела Ф2

I -VI спрат и поткровље

(5,24+4,28+3,97+6,31+5,27+6,06+3,97)*0,30*7=73,

ламела Ф3

I -VI спрат и поткровље

(6,11+0,50+3,11+0,50+6,30+2,19+1,85+0,50+3,31+

0,50+6,11+0,50)*(1,00+1,35)=73,98

(5,27+6,31+3,97+6,14+2,03+2,03+3,97+6,32)*0,30*

7=75,68

(3,55+3,41+8,12+6,55+8,10+7,71+8,73+4,90+3,41+

3,55+5,27)*2,05+0,95*2,40*10=152,57

(4,47+3,40+9,82+16,33+18,14+6,57+3,40+4,47+5,2

7)*2,95-1,50*2,50*15+3,00*15=200,77*6=1204,62

(4,44+3,36+0,50+6,21+0,50+6,11+0,50+3,31+0,50)*

(1,00+1,35)=59,76
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно: 211,49

зид атике

ламела Ф1

кров

(4,64+7,20+7,17+3,19+5,27+8,51+5,18)*1,05=43,22

ламела Ф2

кров

(6,40+5,43+13,87+13,87)*1,05=41,55

ламела Ф3

кров

(13,86+7,30+3,19+8,35+13,86)*1,05=48,89

укупно: 133,65

вентилациони канали изван крова

ламела Ф1

кров

ламела Ф2

кров

ламела Ф2

кров

укупно: 227,61

подгледи балкона

ламела Ф1

I -VI спрат и поткровље

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 5

2,56*7=17,92

стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74-просторија 8

4,46*7=31,22

стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75-просторија 6

5,63*7=39,41

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 6

3,02*7=21,14

(3,76+2,76+2,55+2,62+2,78+2,11+4,23+2,54+3,64+

3,64+2,63+2,63+2,61+2,55+2,55+2,43+2,83+2,55+2

,63+2,63+2,70)*1,10=65,31

(3,40+2,43+2,43+2,63+2,63+2,43+2,50+2,43+2,56+

2,56+2,82+2,43+2,42+2,73+2,43+2,75+2,43+2,62+2

,51+2,72+2,49+2,45+2,49+1,60+3,46)*1,10=70,79

(2,63+2,51+2,86+2,95+2,61+3,16+2,23+2,61+2,79+

2,53+21,82+2,63+2,63+2,50+2,82+2,63+2,55+2,55+

2,63+2,63+2,55+2,43+2,55+3,40)*1,10=91,52
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 

6,02*7=42,14

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 7

3,09*7=21,63

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 5

2,76*7=19,32

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82-просторија 6

2,95*7=20,79

укупно I - VI спрат и поткровље: 276,85

ламела Ф2

I -VI спрат и поткровље

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 8

4,23*7=29,61

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 6

5,63*7=39,41

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 8

6,64*7=46,48

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 6

5,63*7=39,41

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64-просторија 8

4,23*7=29,61

стан С15;С25;С35;С45;С55;С65;С75-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 

8,80*7=61,60

укупно I - VI спрат и поткровље: 330,68

ламела Ф3

I -VI спрат и поткровље
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 5

2,69*7=18,83

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 7

3,09*7=21,63

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија 

6,02*7=42,14

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 5

2,76*7=19,32

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 8

4,23*7=29,61

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 6

5,63*7=39,41

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 8

6,64*7=46,48

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 6

5,63*7=39,41

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 8

4,23*7=29,61

укупно I - VI спрат и поткровље: 328,72

укупно: 939,25

укупно м2 6.288,01

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље:162,77

23.

Набавка материјала и израда микро армиране 

цементне кошуљице дебљине 5,0 цм, као подлоге 

за подове од паркета. 

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3. 

Армирање кошуљице извести полипропиленским  

влакнима, а у свему према упутству произвођача.

Кошуљицу неговати док не очврсне.

Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак 

од  минимално С20 према СРПС ЕН 13813.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

I  - VI  спрат: 405,55*6=1622,64

поткровље: 458,61

укупно ламела Ф1:  3055,02

ламела Ф2

приземље: 268,30

I  - VI  спрат: 444,82*6=2668,92

поткровље: 445,02

укупно ламела Ф2:  3382,24

ламела Ф3

приземље: 358,84

I  - VI  спрат: 444,50*6=2667,00

поткровље: 444,50

укупно ламела Ф3:  3470,34

укупно м2 9.907,60

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

кухиње: 20,26

ходници: 90,52

локали: 321,74

укупно приземље: 432,52

I  - VI  спрат

кухиње: 308,10

ходници: 434,76

укупно I  - VI  спрат: 742,86

поткровље: 

кухиње: 51,35

ходници: 64,29

укупно поткровље: 115,64

24.

Набавка материјала и израда микро армиране 

цементне кошуљице дебљине 6 цм, као подлоге за 

подове од керамике у кухињама, заједничким 

ходницима и локалима. 

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3. 

Армирање кошуљице извести полипропиленским  

влакнима, а у свему према упутству произвођача.

Кошуљицу неговати док не очврсне.

Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак 

од  минимално С20 према СРПС ЕН 13813.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно ламела Ф1: 1291,02

ламела Ф2

приземље

кухиње: 33,92

ходници: 128,07

локали: 133,68

укупно приземље: 295,67

I  - VI  спрат

кухиње: 306,96

ходници: 650,88

укупно I  - VI  спрат: 957,84

поткровље: 

кухиње: 51,16

ходници: 99,10

укупно поткровље: 150,26

укупно ламела Ф2: 1403,77

ламела Ф3

приземље

кухиње: 44,76

ходници: 128,07

укупно приземље: 172,83

I  - VI  спрат

кухиње: 321,66

ходници: 441,96

укупно I  - VI  спрат: 736,62

поткровље: 

кухиње: 53,61

ходници: 64,57

укупно поткровље: 118,18

укупно ламела Ф3: 1054,63

укупно м2 3.749,42

25.

Набавка материјала и израда микро армиране 

цементне кошуљице у паду, дебљине 4,5-6,0 цм, 

као подлоге за подове од керамике у мокрим 

чворовима. 

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3. 

Армирање кошуљице извести полипропиленским  

влакнима, а у свему према упутству произвођача.

Кошуљицу неговати док не очврсне.

Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак 

од  минимално С20 према СРПС ЕН 13813.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље: 32,29

I  - VI  спрат и поткровље: 287,93

укупно ламела Ф1: 320,52

ламела Ф2

приземље: 43,80

I  - VI  спрат и поткровље: 328,15

укупно ламела Ф2: 371,95

ламела Ф3

приземље: 34,47

I  - VI  спрат и поткровље: 328,27

укупно ламела Ф3: 362,74

укупно м2 1.055,21

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље: 14,47

I  - VI  спрат и поткровље: 276,85

укупно ламела Ф1: 291,32

ламела Ф2

приземље: 31,06

I  - VI  спрат и поткровље: 330,68

укупно ламела Ф2: 361,74

Набавка материјала и израда микро армиране 

цементне кошуљице у паду,  дебљине 3,0-5,0 цм, 

као подлоге за подове од керамике на лођама.

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3. 

Армирање кошуљице извести полипропиленским  

влакнима, а у свему према упутству произвођача.

Кошуљицу неговати док не очврсне.

Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак 

од  минимално С20 према СРПС ЕН 13813.

26.

25.

Набавка материјала и израда микро армиране 

цементне кошуљице у паду, дебљине 4,5-6,0 цм, 

као подлоге за подове од керамике у мокрим 

чворовима. 

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3. 

Армирање кошуљице извести полипропиленским  

влакнима, а у свему према упутству произвођача.

Кошуљицу неговати док не очврсне.

Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак 

од  минимално С20 према СРПС ЕН 13813.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф3

приземље: 38,65

I  - VI  спрат и поткровље: 328,72

укупно ламела Ф3: 367,37

укупно м2 1.020,43

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

подрум

просторије: ТЈ1, Ј1

8,41+7,04=15,45

ламела Ф2

подрум

просторије: ТЈ2, Ј2

8,54+7,04=15,58

ламела Ф3

подрум

просторије: ТЈ3, Ј3

5,76+3,80=9,56

укупно м2 40,59

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

28.

27.

Набавка материјала и израда микро армиране 

цементне кошуљице ,  дебљине 8,5 цм, као 

подлоге за подове од керамике у гаражи.

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3. 

Армирање кошуљице извести полипропиленским  

влакнима, а у свему према упутству произвођача.

Кошуљицу неговати док не очврсне.

Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак 

од  минимално С20 према СРПС ЕН 13813.

Набавка материјала и израда микро армиране 

цементне кошуљице ,  дебљине 10,5 цм, као 

подлоге за подове од керамике у гаражи.

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3. 

Армирање кошуљице извести полипропиленским  

влакнима, а у свему према упутству произвођача.

Кошуљицу неговати док не очврсне.

Кошуљица мора бити класе чврстоће на притисак 

од  минимално С20 према СРПС ЕН 13813.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

подрум

просторије: ПС1, Т1, ТПС, ТИС1

7,35+14,99+30,92+13,70=66,96

ламела Ф2

подрум

просторије: Х1,Т2, ЕС1

9,00+23,00+18,20=50,20

ламела Ф3

подрум

просторије: Т3, Х3

17,87+7,08=24,95

Анекс гараже

просторије: ЕС2, ПС2

6,82+6,82=13,64

укупно м2 155,75

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

19,00=

ламела Ф2

24,00=

ламела Ф3

24,00=

укупно ком 67,00

30

Набавка материјала и уградња репаратурног малтера 

уз сву потребнупредходну припрему подлоге, на 

вертикалним бетонским елеменима и кецељама, где је 

дошло до сагрегације.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт

Обрачун по м2

м2 10,00

УКУПНО  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ:

Израда завршних поклопних капа на 

вентилационим каналима, од натур бетона, 

просечне величине 0,90 м2. 

По детаљима и упутству пројектанта урадити 

оплату за завршне  капе и армирати их. 

Завршне капе бетонирати ситнозрним бетоном. 

Унутрашњу страну  капе обрадити. 

У цену улазе и израда, обрада и помоћна скела.

29.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

V ТЕСАРСКИ  РАДОВИ

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

ламела Ф1

737,00=

ламела Ф2

749,00+75,00=824,00

ламела Ф3

722,00+75,00=797,00

укупно м2 2.358,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

15,00=

ламела Ф2

14,00=

ламела Ф3

15,00=

укупно ком 44,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини.

3.

1.

2.

Набавка материјала и израда кровне конструкције 

преко косе армирано бетонске конструкције. 

Конструкција је дрвена са неносећим дрвеним 

гредама 10*16 цм у подужном и попречном 

правцу и израђена је од суве четинарске грађе II 

класе.

Кров израдити у свему према пројекту и 

детаљима. 

На местима ослонаца поставити слој Крабероида 

и греде анкеровати. 

Ценом је обухваћена и израда потребних вексли.

Урадити све прописане тесарске везе кровних 

елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 

завртњева, кламфи и слично. 

Набавка материјала и израда потконструкције за 

кровне  прозоре од суве четинарске грађе. 

Потконструкцију прозора извести у свему према 

пројекту и детаљима са свим потребним 

тесарским везама.

Набавка материјала и постављање дашчане 

подлоге преко кровне конструкције. 

Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне 

јелове грађе, оптималне дужине поставити на 

додир и заковати. 
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

781,00=

ламела Ф2

874,00=

ламела Ф3

844,00=

укупно м2 2.499,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини.

ламела Ф1

781,00=

ламела Ф2

874,00=

ламела Ф3

844,00=

укупно м2 2.499,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

ламела Ф2

ламела Ф3

4.

(5,91+5,88+9,40+8,47+3,33+4,93+3,33+6,03)*0,60=

28,37

(5,02+3,28+4,80+8,42+7,36+7,75+6,23+8,04+3,28)*

0,60=32,51

3.

(7,78+7,36+8,40+6,70+3,02+2,81+8,11+6,70+6,20)*

0,60=34,25

Набавка материјала  и израда дашчаног корита за 

лежеће хоризонталне олуке са потребним 

падовима. 

Корита урадити од ОСБ плоча дебљине 18мм са 

падовима предвиђеним по пројекту.

Извести у свему према пројекту и детаљима. 

Набавка материјала и летвисање крова летвом 

24/48 мм.

Летвисање крова летвама 24/48 мм, низ рогове,  за 

стварање ваздушног простора за вентилисани 

кров. 

Летвисање извести сувим, правим и квалитетним 

јеловим летвама, оптималне дужине.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно м2 95,12

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

ламела Ф1

737,00=

ламела Ф2

749,00+75,00=824,00

ламела Ф3

722,00+75,00=797,00

укупно м2 2.358,00

Ценом је обухваћена и нумерација остава.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

подрум

(5,70+1,65+1,95+0,45+1,65*5+2,05*2)*2,20=48,62

ламела Ф2

I спрат - поткровље

(4,07*2+1,12*4)*2,20=27,76*7=194,32

укупно м2 242,94

5.

Набавка материјала  и израда заштитног премаза 

дрвених елемената кровне конструкције. 

Дрвене елементе конструкције крова заштити од 

инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три 

премаза хемијским средством BELOCID или 

одоварајуће.

УКУПНО  ТЕСАРСКИ  РАДОВИ:

6.

Израда станарских остава од обрађене 

(дихтоване) јелове грађе. 

Конструкције станарских остава урадити од 

штафли 5*8 цм са испуном од летви пресека 

24*48 мм. 

На сваку поставити врата димензија 80*200 цм, 

израђених од летви, са шаркама и резом за 

катанац.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

VI

ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

темељне плоче

ламела Ф1

727,78+(3,10*2+3,91*2)*1,23=745,02

ламела Ф2

846,27+(3,91*2+4,06*2)*1,23=865,88

ламела Ф3

813,28+(3,90*2+3,91*2)*1,23=832,49

Гаража 

603,39=

Анекс гараже

115,77=

пожарно степениште

ламела Ф1

13,10=

укупно м2 128,87

1.

Набавка материјала и израда хоризонталне  

хидроизолације темељне плоче.

Изолацију израдити од следећих слојева:

-Хладан премаз битуменском емулзијом.

-Високо флексибилна СБС битуменска трака са 

улошком од полиестера, минималне дебљине 5 

мм са финим посипом  тип Bauder PYE PV 200 S 5 

или одговарајуће.

-Високо еластична маса  на бази каучук-битумена 

тип KOSTER KBE Liquid film  или одговарајуће.

-Два слоја полиетиленске фолије.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 

подлоге. 

Битуменску емулзију нанети четком или 

прскањем, на температури вишој од 10 степени. 

Варење СБС битуменских трака извести 

загревањем траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем битуменске масе 

површине која се лепи и слепљивањем 

сопственом масом за подлогу. СБС битуменску 

траку залепити целом површином, са преклопима 

минимално15 цм, посебну пажњу посветити 

варењу спојева. 

Преко СБС битуменске траке нанети каучук-

битуменски премаз и положити 2 слоја ПЕ 

фолије.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

(39,80+18,40+5,60)*1,04=66,35

укупно ламела Ф1: 66,35

ламела Ф2

(18,48+6,06+5,50)*1,04=31,24

укупно ламела Ф2: 31,24

ламела Ф3

5,50*1,04+(38,75+1,25+1,25+33,90)*1,04=83,88

укупно ламела Ф3: 83,88

Гаража 

(37,80+16,00)*1,04=216,81

укупно гаража: 55,95

Анекс гараже

(7,80+16,10+7,80)*1,04=32,97

укупно Анекс гараже: 32,97

укупно м2 32,97

2.

Набавка материјала и израда вертикалне  

хидроизолације темељне плоче.

Изолацију израдити од следећих слојева:

-Хладан премаз битуменском емулзијом.

-Високо флексибилна СБС битуменска трака са 

улошком од полиестера, минималне дебљине 5 

мм са финим посипом  тип Bauder PYE PV 200 S 5 

или одговарајуће.

-Високо еластична маса  на бази каучук-битумена 

тип KOSTER KBE Liquid film  или одговарајуће.

-Два слоја полиетиленске фолије.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 

подлоге. 

Битуменску емулзију нанети четком или 

прскањем, на температури вишој од 10 степени. 

Варење СБС битуменских трака извести 

загревањем траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем битуменске масе 

површине која се лепи и слепљивањем 

сопственом масом за подлогу. СБС битуменску 

траку залепити целом површином, са преклопима 

минимално15 цм, посебну пажњу посветити 

варењу спојева. 

Преко СБС битуменске траке нанети каучук-

битуменски премаз и положити 2 слоја ПЕ 

фолије.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

спринклер базен

(5,10*2+5,95*2)*3,40

шахт у подстаници

0,80*4*0,90*2=5,76

зидови улазне рампе ка ламели Ф1

(2,51+12,87+9,18+12,87)*3,44=128,76

зидови пожарног степеништа

22,00=

укупно ламела Ф1: 475,78

ламела Ф2

шахт у подстаници

0,80*4*0,90=2,88

укупно ламела Ф2: 269,09

ламела Ф3

шахт у подстаници

0,80*4*0,90=2,88

укупно ламела Ф3: 349,91

Гаража 

(37,80+16,00)*2,99=160,86

3.

(18,48+6,06+5,50)*3,38+34,54*3,94+(18,40+23,55)

*0,75=269,09

Набавка материјала и израда вертикалне 

хидроизолације зидова у земљи.

Изолацију израдити од следећих слојева:

-Дубоко пенетрирајући ниско вискозни прајмер, 

на полимер-силикатној основи тип KOSTER 

Polysil TG-500 или одговарајуће.

-Двокомпонентни, еластични, полимер-

модификовани, тиксотропни, битуменски премаз 

за хидроизолацију тип KOSTER Deuxan 

Professional или одговарајуће.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 

подлоге. 

(39,80+18,40+5,60)*3,38+18,46*4,98+16,70*0,75=3

86,45

5,50*4,42+(38,75+1,25+1,25+33,90)*3,94+(4,85+16

,10+18,40)*0,75=349,91

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 65



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

зидови излазне рампе из гараже

(16,11+4,20+16,11+10,38)*3,44=160,99

укупно гаража: 321,85

Анекс гараже

(7,80+16,10+7,80)*3,74=118,56

укупно Анекс гараже:118,56

укупно м2 500,00

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф2

пасаж

95,00=

изнад колског прилаза

32,00=

ламела Ф3

пасаж

95,00=

4.

Набавка материјала и израда хоризонталне  

хидроизолације кровне плоче гараже и анекса 

гараже..

Изолацију израдити од следећих слојева:

-Хладан премаз битуменском емулзијом.

-Високо флексибилна СБС битуменска трака са 

улошком од полиестера, минималне дебљине 5 

мм са финим посипом  тип Bauder PYE PV 200 S 

5т или одговарајуће.

-Високо еластична маса  на бази каучук-битумена 

тип KOSTER KBE Liquid film  или одговарајуће.

-Два слоја полиетиленске фолије.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 

подлоге. 

Битуменску емулзију нанети четком или 

прскањем, на температури вишој од 10 степени. 

Варење СБС битуменских трака извести 

загревањем траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем битуменске масе 

површине која се лепи и слепљивањем 

сопственом масом за подлогу. СБС битуменску 

траку залепити целом површином, са преклопима 

минимално15 цм, посебну пажњу посветити 

варењу спојева. 

Преко СБС битуменске траке нанети каучук-

битуменски премаз и положити 2 слоја ПЕ 

фолије.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Гаража 

661,00=

Анекс гараже

97,00=

укупно м2 980,00

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

улаз А1

10,63=

стан С1-5;С2-6;С3-6;С4-6;С5-5

2,76+3,01+2,89+3,10+2,71=14,47

I -VI спрат и поткровље

стан С6,С17,С28,С39,С50,С61,С72- просторија 6

3,02*7=

стан С7,С18,С29,С40,С51,С62,С73- просторија 5

2,76*7=

стан С8,С19,С30,С41,С52,С63,С74- просторија 8

4,46*7=

стан С9,С20,С31,С42,С53,С64,С75- просторија 6

5,63*7=

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76- просторија 6

3,02*7=

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77- просторија 6

3,02*7=

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78- просторија 

6,02*7=

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79- просторија 7

3,09*7=

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80- просторија 5

2,76*7=

5.

Набавка материјала и израда  хидроизолације 

лођа и улаза двокомпонентним еластичним 

премазом тип KOSTER 21 или одговарајуће.  

Премаз нанети у два слоја са утискивањем  

арматурне мрежице у први слој.

За ојачавање холкера користити траке за 

заптивање спојева тип KOSTER Flex Tape K-120. 

Уз зидове изолацију подићи минимум 20 цм што 

улази у цену.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81- просторија 6

3,02*7=

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82- просторија 6

2,95*7=

укупно ламела Ф1: 303,35

ламела Ф2

приземље

улаз Б1

27,81=

стан С1-6;С2-6;С3-7;С4-6;С5-6;С6-6;С7-8,9

3,01+3,01+4,23+5,79+3,10+3,10+3,28+5,63=31,15

I -VI спрат и поткровље

стан С8,С18,С28,С38,С48,С58,С68- просторија 8

4,23*7=29,61

стан С9,С19,С29,С39,С49,С59,С69- просторија 6

5,63*7=39,41

стан С10,С20,С30,С40,С50,С60,С70- просторија 6

3,02*7=21,14

стан С11,С21,С31,С41,С51,С61,С71- просторија 8

6,64*7=46,48

стан С12,С22,С32,С42,С52,С62,С72- просторија 6

3,02*7=21,14

стан С13,С23,С33,С43,С53,С63,С73- просторија 6

5,63*7=39,41

стан С14,С24,С34,С44,С54,С64,С74- просторија 8

4,23*7=29,61

стан С15,С25,С35,С45,С55,С65,С75- просторија 6

3,02*7=21,14

стан С16,С26,С36,С46,С56,С66,С76- просторија 6

3,02*7=21,14

стан С17,С27,С37,С47,С57,С67,С77- просторија 

8,80*7=61,60

укупно ламела Ф2: 389,64

ламела Ф3

приземље

улаз В1

27,61=

стан С1-8,9;С2-6;С3-6;С4-6;С5-7;С6-5;С7-7,С8-

10;С9-5
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76- просторија 5

2,69*7=

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77- просторија 7

3,09*7=

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78- просторија 

6,02*7=

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79- просторија 5

2,76*7=

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80- просторија 8

4,23*7=

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81- просторија 6

5,64*7=

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82- просторија 6

3,02*7=

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83- просторија 8

6,64*7=

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84- просторија 6

3,02*7=

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85- просторија 6

5,63*7=

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86- просторија 8

4,23*7=

укупно ламела Ф3: 398,31

укупно м2 1.091,30

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

хидроизолација подова

6.

стан С1-8,9;С2-6;С3-6;С4-6;С5-7;С6-5;С7-7,С8-

10;С9-5

3,27+5,61+3,01+3,01+5,64+3,40+2,64+3,29+6,02+6

,02=41,91

Набавка материјала и израда  хидроизолације 

подова и зидова мокрих чворова  еластичним 

премазом тип KOSTER BD 50 или одговарајуће. 

За ојачавање холкера користити траке за 

заптивање спојева тип KOSTER Flex Tape K-120.

Уз зидове хоризонталну изолацију подићи 

минимум 20 цм а што улази у цену, иза када 100-

150 цм а иза туш када 200 цм.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

приземље

3,34+2,77+2,81+4,48+4,28+4,21+4,25+4,15=30,29

I - VI спрат и поткровље

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2

4,15*7=29,05

стан С8;С19;С30;С41;С52;С63:С74-просторија 2, 

(2,40+5,59)*7=55,93

стан С9;С20;С31;С42;С53;С64;С75-просторија 2

4,41*7=30,87

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76- просторија 2

4,28*7=29,96

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77- просторија 2

4,28*7=29,96

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2, 

(3,82+3,90)*7=54,04

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 2

4,40*7=30,08

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 2

4,48*7=31,36

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С16;С27;С38; С49; С60; С71,С82-просторија 

4,21*7=29,47

просторија ТР

1,70=

укупно ламела Ф1: 412,63

ламела Ф2

приземље

I - VI спрат и поткровље

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 2,3

(3,07+5,28)*7=

локал Л1-3;Л2-3;Л3-3; 

стан С1-5;С2-6;С3-6;С4-6;С5-5

3,33+2,51+4,28+4,28+4,13+4,38+4,24+4,28+4,65+3

,65=39,73

локал Л4-3;Л5-3

стан С1-2;С2-2;С3-2;С4-2;С5-2;С6-2;С7-2,7
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 2

4,50*7=

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 2

4,33*7=

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 

(4,23+3,59)*7=

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 2

4,28*7=

стан С13;С23:С33;С43;С53;С63;С73-просторија 2

4,50*7=

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74-просторија 

(3,07+5,28)*7=

стан С15;С25:С35;С45;С55;С65;С75-просторија 2

4,28*7=

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 2

4,28*7=

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 

(2,06+4,07+4,20)*7=

просторија ТР

1,95=

укупно ламела Ф2: 468,82

ламела Ф3

приземље

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2

4,34*7=30,38

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2

4,40*7=30,80

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија 

(3,95+3,90)*7=54,95

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2

4,49*7=31,43

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 

(3,07+5,12)*7=57,33

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 2

стан С1-2,7;С2-2;С3-2;С4-2;С5-2;С6-2;С7-2,С8-

2,6;С9-2

4,56+3,63+4,27+4,27+4,50+4,20+4,42+4,40+3,84+3

,82+4,48=46,39
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

4,41*7=30,87

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 

(4,23+3,59)*7=54,74

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 2

4,41*7=30,87

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 

(3,07+5,12)*7=57.33

просторија ТР

1,79=

укупно ламела Ф3: 486,80

укупно м2 1.368,25

хидроизолација зидова

ламела Ф1

приземље

стан С1-5

(0,50+1,00+0,95)*2,00=4,90

стан С2-6

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18

стан С3-6

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18

станС4-6

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18

станС5-5

(0,25+1,00+0,95)*2,00=4,40

I - VI спрат и поткровље

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2

(0,25+1,00+0,95)*2,00=4,40*7=17,60

стан С8;С19;С30;С41;С52;С63:С74-просторија 2, 

(0,32+1,65+0,75)*1,50=4,08*7=16,32

стан С9;С20;С31;С42;С53;С64;С75-просторија 2

(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73*7=18,90

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76- просторија 2
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77- просторија 2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2, 

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,72

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 2

(0,32+1,00+0,95)*2,00= 4,54*7=18,16

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,72

стан С16;С27;С38; С49; С60; С71,С82-просторија 

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,72

укупно ламела Ф1: 256,73

ламела Ф2

приземље

стан С1-2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18

стан С2-2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18

стан С3-2

(0,55+0,95+0,95)*2,00=4,90

стан С4-2

(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73

стан С5-2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18

стан С6-2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18

стан С7-2,7

(0,75+1,70+0,75)*1,50+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,53

I - VI спрат и поткровље

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 2,3

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 2

(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73*7=18,90

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70

(0,75+1,65+0,75)*1,50+(0,32+0,95+0,95)*2,00=9,17

*7=36,66

(0,75+1,65+0,75)*1,50+(0,32+0,95+0,95)*2,00=9,17

*7=36,66
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70

стан С13;С23:С33;С43;С53;С63;С73-просторија 2

(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73*7=18,92

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74-просторија 

стан С15;С25:С35;С45;С55;С65;С75-просторија 2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 2

(0,75+1,95+0,75)*1,50= 5,18*7=20,70

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 

укупно ламела Ф2: 323,37

приземље

стан С1-2,7

(0,75+1,70+0,75)*1,50+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,53

стан С2-2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18

стан С3-2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18

стан С4-2

(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73

стан С5-2

(0,95+0,95+0,32)*2,00=4,44

стан С6-2

(0,55+1,00+0,90)*2,00=4,90

стан С7-2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18

стан С8-2,6

(0,32+1,00+0,90)*2,00+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,17

стан С9-2

(0,95+0,95+0,32)*2,00=4,44

I -VI спрат и поткровље

(0,95+1,05+0,95)*2,00+(0,90+1,75+0,90)*2,00=13,0

0*7=52,00

(0,75+1,65+0,75)*1,50+(0,35+1,00+0,95)*2,00=9,33

*7=37,30

(0,75+1,65+0,75)*1,50+(0,35+0,95+0,95)*2,00=9,23

*7=36,90
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2

(0,32+1,05+0,95)*2,00=4,64*7=18,56

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2

(0,75+1,85+0,75)*1,50=5,03*7=20,10

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија 

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2

(0,32+0,95+0,95)*2,00=4,44*7=17,76

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 2

(0,75+1,70+0,75)*1,50=4,80*7=19,20

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 2

(0,75+1,95+0,75)*1,50=5,18*7=20,70

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 2

(0,75+1,65+0,75)*1,50=4,73*7=18,90

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 

укупно ламела Ф3: 336,75

укупно м2 916,85

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

1,50*0,13*5+5,50*0,62=4,39

(0,32+1,00+0,95)*2,00+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,27

*7=37,06

7.

(0,38+1,00+0,95)*2,00+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,39

*7=37,54

(0,32+0,95+0,95)*2,00+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,17

*7=36,66

(0,34+0,95+0,95)*2,00+(0,75+1,65+0,75)*1,50=9,21

*7=36,82

Набавка материјала и израда хоризонталне 

хидроизолације солбанака од Aquapanel  Outdoor 

плоча на прозорима приземља и АБ фасадне 

клупице.

Изолацију израдити високо еластичном масом  на 

бази каучук-битумена тип KOSTER KBE Liquid 

film  или одговарајуће.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф2

приземље

1,50*0,13*5+1,00*0,13*4+5,02*0,13+3,40*0,62*2=

6,32

ламела Ф2

приземље

укупно м2 21,04

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

(1,46+6,00+4,60+6,00)*0,75=13,55+18 м2 31,55

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

168,00=

ламела Ф2

149,00=

ламела Ф3

165,00=

Гаража

64,00=

Анекс гараже

42,00=

укупно м1 42,00

9.

8.

1,50*0,13*11+1,00*0,13*4+3,40*0,62*2+5,50*0,62

=10,29

Набавка материјала и израда хидроизолације 

жардињере на  плочи изнад улазне рампе у 

гаражу.

Хидроизолацију извести од високо еластичне 

битумен/гуме, течна мембрана "Koster KBE Liquid 

Film" преко претходно припремљене, равне, суве 

и чисте подлоге. 

Материјал се наноси машинским прскањем у два 

слоја са утапањем стаклене мрежице између 

слојева. 

Набавка материјала и постављање бубреће траке  

на конструкцијским спојевима у бетону у 

подруму. 

KOSTER бубрећу траку или одговарајуће 

причврстити ексерима у постојећи спој пре 

уградње свежег бетона.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

хоризонталне дилатације

21,65=

вертикалне дилатације

23,40=

ламела Ф2

хоризонталне дилатације

24,00=

вертикалне дилатације

15,50=

Гаража

хоризонталне дилатације

124,00=

вертикалне дилатације

23,80=

Анекс гараже

хоризонталне дилатације

27,10=

вертикалне дилатације

13,90=

укупно м1 41,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

10.

11.

Набавка материјала и израда термо и звучне 

изолације пливајућих подова. 

Плоче експандираног полистирена  (ЕПС) 

самогасив и еластифициран, дебљине 2 цм, 

тежине 20-25 кг/м³  поставити као термо и звучну 

изолацију испод пливајућих подова, а у свему 

према пројекту и упутствима произвођача.

Набавка материјала и постављање еластичне 

хидроизолационе термопластичне траке за 

заптивање подних и зидних дилатационих  

спојева  у подруму. 

Термопластичне траке типа KOSTER Joint Tape 

30 или одговарајуће, поставити у свему према 

упутствима произвођача, уз коришћење KOSTER 

Joint Sealant FS-H за хоризонталне дилатације и 

KOSTER Joint Sealant FS-V за вертикалне 

дилатације.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

приземље

стан С1;С2;С3;С4;С5

36,34+40,51+40,17+40,87+37,31=195,20

локал Л1;Л2;Л3

7,46+4,50+4,60=16,56

укупно приземље: 211,76

I -VI спрат и поткровље

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72

40,90*7=286,30

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73

37,76*7=264,32

стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74

65,64*7=459,48

стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75

47,49*7=332,43

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76

40,50*7=283,50

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77

40,51*7=283,57

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78

74,51*7=521,57

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79

46,46*7=325,22

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80

36,45*7=255,15

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81

40,51*7=283,57

стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82

40,25*7=281,75

укупно I - VI спрат и поткровље: 3576,86

укупно ламела Ф1: 3788,62

ламела Ф2

приземље

стан С1;С2;С3;С4;С5;С6;С7

40,90+40,65+54,31+47,62+41,25+41,27+70,09=336,

локал Л4;Л5

5,53+13,44=18,97
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно приземље: 355,06

I -VI спрат и поткровље

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68

62,49*7=437,43

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69

47,52*7=332,64

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70

41,28*7=288,96

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71

64,50*7=451,50

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72

41,29*7=289,03

стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73

47,53*7=332,71

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74

62,88*7=440,16

стан С15;С25;С35;С45;С55;С65;С75

40,18*7=281,26

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76

40,72*7=285,04

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77

40,65*7=284,55

укупно I - VI спрат и поткровље: 3423,28

укупно ламела Ф2: 3778,34

ламела Ф3

приземље

стан С1;С2;С3;С4;С5;С6;С7;С8;С9

укупно приземље: 448,95

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76

36,05*7=252,35

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77

46,78*7=327,46

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78

74,59*7=522,13

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79

70,09+41,26+41,26+47,56+54,36+36,15+46,76+74,7

2+36,79=448,95
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

36,42*7=254,94

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80

62,51*7=437,57

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81

47,53*7=332,71

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82

41,28*7=288,96

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83

64,50*7=451,50

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84

41,78*7=292,46

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85

47,53*7=332,71

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86

62,94*7=440,58

укупно I - VI спрат и поткровље: 3933,37 

укупно ламела Ф3: 4382,32

укупно м2 11.949,28

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

стан С1;С2;С3;С4;С5

36,34+40,51+40,17+40,87+37,31=195,20

локал Л1;Л2;Л3

7,46+4,50+4,60=16,56

укупно приземље: 211,76

I -VI спрат и поткровље

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72

40,90*7=286,30

12.

Набавка материјала и израда  звучне изолације 

пливајућих подова. 

Траке termosilent -а, дебљине 1 цм,  поставити као 

звучну изолацију испод пливајућих подова, а у 

свему према пројекту и упутствима произвођача.

Тermosilent  подићи уз зид по ободу просторија за 

8 цм као слој за раздвајање, а што улази у цену.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73

37,76*7=264,32

стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74

65,64*7=459,48

стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75

47,49*7=332,43

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76

40,50*7=283,50

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77

40,51*7=283,57

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78

74,51*7=521,57

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79

46,46*7=325,22

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80

36,45*7=255,15

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81

40,51*7=283,57

стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82

40,25*7=281,75

укупно I - VI спрат и поткровље: 3576,86

укупно ламела Ф1: 3788,62

ламела Ф2

приземље

стан С1;С2;С3;С4;С5;С6;С7

40,90+40,65+54,31+47,62+41,25+41,27+70,09=336,

локал Л4;Л5

5,53+13,44=18,97

укупно приземље: 355,06

I -VI спрат и поткровље

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68

62,49*7=437,43

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69

47,52*7=332,64

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70

41,28*7=288,96

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71

64,50*7=451,50
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72

41,29*7=289,03

стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73

47,53*7=332,71

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74

62,88*7=440,16

стан С15;С25;С35;С45;С55;С65;С75

40,18*7=281,26

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76

40,72*7=285,04

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77

40,65*7=284,55

укупно I - VI спрат и поткровље: 3423,28

укупно ламела Ф2: 3778,34

ламела Ф3

приземље

стан С1;С2;С3;С4;С5;С6;С7;С8;С9

укупно приземље: 448,95

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76

36,05*7=252,35

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77

46,78*7=327,46

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78

74,59*7=522,13

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79

36,42*7=254,94

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80

62,51*7=437,57

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81

47,53*7=332,71

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82

41,28*7=288,96

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83

64,50*7=451,50

70,09+41,26+41,26+47,56+54,36+36,15+46,76+74,7

2+36,79=448,95
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84

41,78*7=292,46

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85

47,53*7=332,71

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86

62,94*7=440,58

укупно I - VI спрат и поткровље: 3933,37 

укупно ламела Ф3: 4382,32

укупно м2 11.949,28

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ознака СФЗ 1; СФЗ 1.2; СФЗ 1.3; СФЗ 2.1

ламела Ф1

приземље

(0,46*5+1,83)*3,05=12,60

I спрат

II - VI спрат

поткровље

укупно ламела Ф1: 803,27

13.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

проиузвођача.

(0,46*12+1,86)*2,75+(8,57+7,16+6,55+1,31+8,75+7

,16+3,48)*1,76=95,94

(0,46+0,46+8,57+0,46+0,46+7,16+0,46+0,46+6,55+

0,46+1,31+8,75+0,46+0,46+7,16+0,46+0,46+3,48+0

,46+1,86)*2,95-1,00*2,15*2-

(0,46+0,46+8,57+0,46+0,46+7,16+0,46+0,46+6,55+

0,46+1,31+8,75+0,46+0,46+7,16+0,46+0,46+3,48+0

,46+1,86)*3,40-1,00*2,15*2-1,50*2,15*10=134,67

Набавка материјала и постављање хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне,  дебљине 80 

мм на фасадни зид. 

Фасадне плоче NaturBoard VENTI PLUS од 

камене вуне поставити као термо и звучну 

изолацију фасаде на слоју полимер цементног  

лепка ROFIX Unistar Basic  и анкеровати их 

специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²).  

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф2

приземље

(0,46*6+3,25*2)*3,05-1,00*1,50*4=23,04

I спрат

II - VI спрат

поткровље

укупно ламела Ф2: 608,97

ламела Ф3

приземље

(0,46*10+3,25*2)*3,05-1,00*1,50*4=28,66

I спрат

II - VI спрат

поткровље

укупно ламела Ф3: 621,06

укупно м2 2.033,30

14.

(6,30+0,46+0,46+6,30+6,05+0,46+0,46+5,25+0,46+

3,25+0,46+0,46+3,25+0,46+6,55)*2,95-1,50*2,15*8-

1,00*2,15*4-0,80*2,50=83,46*5=417,29

(0,46+3,25+0,46+8,50+0,46+0,46+1,70+0,46+0,46+

1,31+8,75+0,46+0,46+5,25+0,46+3,25+0,46+5,35)*

3,40-1,50*2,15*10-1,00*2,15*4=101,81

Набавка материјала и постављање хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне,  дебљине 30 

мм на кутију за ролетне. 

Фасадне плоче NaturBoard VENTI PLUS од 

камене вуне поставити као термо и звучну 

изолацију фасаде на слоју полиуретанске пене за 

лепљење тип ТEKAPUR, Ceresit или Wurth.

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

проиузвођача.

(0,46*5+3,25*2)*2,75+(6,30+6,30+6,05+5,25+6,55)

*1,75-1,00*2,15*4-0,80*2,50=66,89

(6,30+0,46+0,46+6,30+6,05+0,46+0,46+5,25+0,46+

3,25+0,46+0,46+3,25+0,46+6,55)*3,40-1,50*2,15*8-

1,00*2,15*4-0,80*2,50=101,74

(0,46*10+3,25*2)*2,75+(8,50+1,70+1,31+8,75+5,25

+5,35)*1,75-1,00*2,15*4=75,93

(0,46+3,25+0,46+8,50+0,46+0,46+1,70+0,46+0,46+

1,31+8,75+0,46+0,46+5,25+0,46+3,25+0,46+5,35)*

2,95-1,50*2,15*10-1,00*2,15*4=82,93*5=414,66
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

I - VI спрат

1,00*0,30*2+1,50*0,30*10=5,10*6=30,60

укупно ламела Ф1: 30,60

ламела Ф2

приземље

1,00*0,30*4=1,20

I - VI спрат

1,00*0,30*4+1,50*0,30*8=4,80*6=28,80

поткровље

1,00*0,30*4=1,20

укупно ламела Ф2: 31,20

ламела Ф3

приземље

1,00*0,30*4=1,20

I - VI спрат

1,00*0,30*4+1,50*0,30*10=5,70*6=34,20

поткровље

1,00*0,30*4=1,20

укупно ламела Ф3: 36,60

укупно м2 98,40

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ознака СФЗ 4; СФЗ 4.1

14.

15.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

проиузвођача.

Набавка материјала и постављање хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне,  дебљине 90 

мм, на вентилисаној фасади. 

Фасадне плоче NaturBoard VENTI PLUS од 

камене вуне поставити као термо и звучну 

изолацију вентилисане фасаде на слоју полимер 

цементног  лепка ROFIX Unistar Basic  и 

анкеровати их специјалним челичним типловима 

(6-8 ком/м²).  

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

приземље

ламела Ф2

приземље

ламела Ф3

приземље

укупно м2 255,61

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ознака СФЗ 2; СФЗ 5; СФЗ 6

ламела Ф1

приземље

I спрат

II - VI спрат

поткровље

16.

Набавка материјала и постављање хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне, дебљине 110 

мм на фасадни зид. 

Фасадне плоче NaturBoard VENTI PLUS од 

камене вуне поставити као термо и звучну 

изолацију фасаде на слоју полимер цементног  

лепка ROFIX Unistar Basic  и анкеровати их 

специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²).  

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

произвођача.

(1,70+2,57+5,50+2,67+2,60+5,25)*3,41-2,20*2,40-

3,10*2,40-1,80*2,40-1,50*1,30*2=48,25

(8,10+6,40)*1,75+3,24*2,56+5,50*2,40-1,50*1,95*2-

1,35*2,50=37,64

(1,60+2,67+5,50+2,67+8,12+3,27+1,65+1,26+3,75+

5,25+3,84)*3,41-1,80*2,40-3,10*2,40-2,20*2,40-

1,50*1,30*6=106,23

(11,80+24,85+18,40+3,24)*3,41+5,40*3,05-

4,15*2,95-4,50*2,95-5,00*2,95-5,35*2,95-5,20*2,95-

1,50*2,95*2-5,60*2,95-1,35*1,60=116,32

(8,10+6,40+3,24)*3,40+5,50*2,95-1,50*1,95*3-

1,35*2,50=64,39

(3,24+3,48+7,17+8,75)*3,41-

1,50*1,30*5+(3,57+3,82)*3,05+(5,98+7,92+4,67)*0,

60+(0,64+1,00+1,00+1,00+1,80+1,00+0,45)*3,00=1

(8,10+6,40+3,24+5,50)*2,95-1,50*1,95*3-

1,35*2,50=56,41*5=282,05
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно ламела Ф1: 500,41

ламела Ф2

приземље

I спрат

II - VI спрат

поткровље

(3,73+3,68+3,73+3,08+1,40+3,73)*1,75=33,86

укупно ламела Ф2: 432,42

ламела Ф3

приземље

I спрат

II - VI спрат

поткровље

укупно ламела Ф3: 660,18

укупно м2 1.593,00

Набавка материјала и постављање  хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне,  дебљине 90 

мм на  фасадни зид на лођама.

Фасадне плоче FKD-S Thermal KNAUF 

INSULATION, од камене вуне поставити као 

термо и звучну изолацију фасаде на слоју 

полимер цементног  лепка ROFIX Unistar Basic и 

анкеровати их специјалним челичним типловима 

(6-8 ком/м²). 

17.

(3,73+3,68+3,73+3,08+1,40+3,73)*3,40-

1,50*1,95*4=54,09

(3,73+3,68+3,73+3,08+1,40+3,73)*2,95-

1,50*1,95*4=45,38*5=226,90

(6,45+6,45+3,73+6,55+6,45+6,46)*3,41-

1,50*1,30*4=115,27

(3,08+3,73+6,55+6,40+6,40+1,40)*3,40+5,50*2,95-

1,50*1,95*5-1,30*2,50=92,05

(3,08+3,73+6,55+6,40+6,40+1,40+5,50)*2,95-

1,50*1,95*5-1,30*2,50=79,65*5=398,25

(18,40+9,78+3,68+3,73+6,45+6,45+3,73+1,18)*3,41-

5,05*2,95-5,20*2,95-4,70*2,95-5,05*2,50-

1,50*1,30*4=117,57

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

(3,08+3,73+6,55+6,40+6,40+1,40+5,50)*1,75-

1,30*2,50=54,61
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ознака СФЗ 3

ламела Ф1

приземље

I -VI спрат

поткровље

укупно ламела Ф1: 648,54

ламела Ф2

приземље

I -VI спрат

поткровље

укупно ламела Ф2: 872,55

ламела Ф3

приземље

I -VI спрат

поткровље

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

проиузвођача.

(8,40+3,73+5,12+5,41+3,56+5,76+5,59+4,787+0,56

+5,41+5,12+3,73)*2,95-1,60*2,15*6-0,80*2,15*4-

2,40*2,15*5-1,35*1,20=113,73*6=682,38

(3,73+5,12+5,42+3,56+5,76+5,59+4,78+5,41+5,12+

3,73+0,56)*2,95+(9,14+8,90)*3,75-1,60*2,15*4-

0,80*2,15*4-2,40*2,15*5-1,35*1,20=163,46

(9,12+3,73+3,73+5,41+5,12+3,73+8,40+1,58+3,73+

5,12+6,41)*2,95-0,80*2,15*6-1,60*2,15*8-

2,40*2,15*4=106,96*6=641,76

(3,73+3,73+5,32+5,11+3,73+3,73+5,12+5,42)*2,95+

(9,14+8,90)*3,75-1,60*2,15*4-0,80*2,15*4-

2,40*2,15*4=132,25

(3,56+3,73+4,98+3,73+3,47+0,56)*2,95-

0,80*2,15*4-1,60*2,15*5=35,01

(9,12+3,73+3,73+5,41+5,12+3,73+8,40+1,58+3,73+

5,12+6,41)*2,80-0,80*2,15*6-1,60*2,15*8-

2,40*2,15*4=98,54

(6,56+5,49+3,73+3,73+5,76+5,59+3,56+3,73+4,88+

3,73+1,81+0,56)*2,80-0,60*2,15-2,40*2,15*3-

0,80*2,15*8-1,60*2,15*7-1,35*1,20=81,33

(8,40+3,73+5,12+5,41+3,56+5,76+5,59+4,787+0,56

+5,41+5,12+3,73)*2,80-1,60*2,15*6-0,80*2,15*4-

2,40*2,15*5-1,35*1,20=105,165

(6,56+5,49+3,73+3,73+5,76+5,59+3,56+3,73+4,88+

3,73+1,81+0,56)*2,95-0,60*2,15-2,40*2,15*3-

0,80*2,15*8-1,60*2,15*7-
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно ламела Ф3: 951,00

укупно м2 2.472,09

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ознака УП3 2; УП3 2.1; УП3 2.3; УП3 3

ламела Ф1

приземље

просторије: А2;А3;А4;А5;С3-5

I - VI спрат 

просторије: А1;А2;А3;С16,С27,С38,С49,С60,С71-

поткровље

просторије: А1;А2;А3;С82-5

укупно ламела Ф1: 1537,70

ламела Ф2

приземље

просторије: Б2;Б3;Б4;С3-6

19.

(17,40+1,80+3,20+22,71+3,73+1,80+7,98+2,10)*4,6

5+3,38*4,65+3,38*4,65+2,62*4,65+4,38*4,65-

1,00*2,15*11=322,68

(1,65+0,30+0,90+0,74+2,75+1,21)*2,75+(1,50+3,75

+1,80+2,58+6,49+17,47+16,80+1,90+4,85)*2,75+2,

78*2,75+4,51*3,55+4,23*2,75-1,00*2,15*7=198,14

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

проиузвођача.

(8,40+3,73+5,12+5,41+3,56+5,76+5,59+4,787+0,56

+5,41+5,12+3,73)*2,80-1,60*2,15*6-0,80*2,15*4-

2,40*2,15*5-1,35*1,20=105,165

Набавка материјала и постављање хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне, дебљине 80 

мм на зидове ходника и степеништа

Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од 

камене вуне поставити као термо и звучну 

изолацију степенишних зидова на слоју полимер 

цементног  лепка ROFIX Unistar Basic и 

анкеровати их специјалним челичним типловима 

(6-8 ком/м²). 

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

(3,84*2)*2,75+(15,31+1,58+1,11+1,00+14,18+0,84+

0,84+3,94+1,00+1,61+1,61+7,98+2,12)*2,75+3,47*

2,75+2,62*2,75+4,38*2,75-1,00*2,15*5=185,24

(17,40+1,72+3,20+22,71+3,73+1,80+7,98+1,85)*2,7

5+3,63*2,75+2,61*2,75+4,38*2,75-

1,00*2,15*11=171,63*6=1029,78
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

I - VI спрат 

просторије: Б1;С8,С18,С28,С38,С48,С58-6;оставе

поткровље

просторије: Б1;С68-6; оставе

укупно ламела Ф2: 1532,08

ламела Ф3

приземље

просторије: В2;В3;В4;В5;С6-4

I - VI спрат 

просторије: В1;В2;В3;С10,С21,С32,С43,С54,С65-

поткровље

просторије: В1;В2;В3;С10,

укупно ламела Ф3: 1642,91

укупно м2 4.712,69

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

просторије: А1, А2, А3

10,63+12,21+2,48=

20.

(5,23+2,23+28,69+1,52+21,90+1,91)*2,75+4,38*2,7

5+4,07*2,75-1,00*2,15*10=170,81*6=

(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*2,75+3,4

5*2,75+2,80*2,75+3,98*2,75-

1,00*2,15*11=183,23*6=1099,38

(21,90+1,85+5,45+1,80+3,63+28,85+1,52)*4,65+3,4

5*4,65+2,80*4,65+3,98*4,65-1,00*2,15*11=326,17

(1,21+2,75+0,74+0,90+0,30+1,65+0,77)*2,75+(16,8

0+1,85+5,05+5,45+1,80+3,63+6,94+17,47+1,50)*2,

75+3,47*2,75+2,78*2,75+3,98*2,75=217,36

Набавка материјала и постављање хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне, дебљине 140 

мм на плафоне улаза, ветробрана и пасажа.

Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од 

камене вуне поставити као термо и звучну 

изолацију плафона на слоју полимер цементног  

лепка ROFIX Unistar Basic и анкеровати их 

специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). 

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

(5,23+2,23+28,69+1,52+21,90+1,91)*4,65+4,38*4,6

5+4,07*4,65-1,00*2,15*10=303,67

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

произвођача.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно ламела Ф1: 25,32

ламела Ф2

приземље

просторије: Б1, Б2, пасаж

27,81+13,95+79,87=

укупно ламела Ф2: 121,63

ламела Ф3

приземље

просторије: В1, В2, пасаж

27,61+14,01+79,87=121,49

укупно ламела Ф3:121,49

укупно м2 268,44

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

локал Л1, просторије:1, 2, 3

133,50+4,29+3,34=141,13

локал Л2, просторије:1, 2, 3

100,02+2,03+2,67=104,72

локал Л3, просторије:1, 2, 3

84,38+1,79+2,81=88,98

укупно ламела Ф1: 334,83

ламела Ф2

приземље

локал Л4, просторије:1, 2, 3

61,68+3,20+3,23=68,11

локал Л5, просторије:1, 2, 3

21.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

произвођача.

Набавка материјала и постављање хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне, дебљине 80 

мм на плафоне локала.

Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од 

камене вуне поставити као термо и звучну 

изолацију плафона на слоју полимер цементног  

лепка ROFIX Unistar Basic и анкеровати их 

специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). 

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

72,14+10,93+2,51=85,58

укупно ламела Ф2:153,69

укупно м2 488,52

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

локал Л1

2,50+4,50=7,00

локал Л2

2,50+2,00+1,50=6,00

локал Л3

3,00=

ламела Ф2

приземље

локал Л5

6,00=

укупно м2 22,00

22.

23.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

произвођача.

Набавка материјала и постављање  хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне, дебљине 140 

мм на спољашњи зид кровне баџе. 

Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од 

камене вуне поставити као термо и звучну 

изолацију  зидова на слоју полимер цементног  

лепка ROFIX Unistar Basic и анкеровати их 

специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). 

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

Набавка материјала и постављање хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне, дебљине 240 

мм на плафоне локала, на делу испод лођа  I 

спрата.

Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од 

камене вуне поставити као термо и звучну 

изолацију плафона на слоју полимер цементног  

лепка ROFIX Unistar Basic и анкеровати их 

специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). 

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

произвођача.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

кров

3,80*1,08*2*14=114,91

ламела Ф2

кров

3,80*1,08*2*10=82,08

ламела Ф3

кров

3,80*1,08*2*10=82,08

укупно м2 279,07

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

81,31=

укупно ламела Ф1: 81,31

ламела Ф2

приземље

67,48=

укупно ламела Ф2: 67,48

ламела Ф3

приземље

110,88=

укупно ламела Ф3: 110,88

укупно м2 259,67

23.

24.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

проиузвођача.

Набавка материјала и постављање 

термоизолационих плоча, Styrodur 4000 CS BASF, 

дебљине 9 цм, од екструдиране полистиролске 

пене, масе 35 кг/м³.  на вентилисаној фасади 

приземља до коте + 90 цм.

Tермоизолационe плочe, Styrodur 4000 CS BASF 

поставити као термо и звучну изолацију 

вентилисане фасаде на слоју полимер цементног  

лепка ROFIX Unistar Basic   и анкеровати их 

специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²).  

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

између ламела Ф1 и Ф2

53,98=

између ламела Ф2 и Ф3

44,93=

укупно м2 9,89

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

656,00+211,00=

ламела Ф2

765,00+205,00=

ламела Ф3

732,00+198,00=

укупно м2 2.767,00

27.

Набавка материјала и постављање изолације од 

минералне вуне, дебљине 120+160 мм на кровној 

плочи. 

Плоче од камене минералне вуне NaturBoard FIT 

PLUS  KNAUF INSULATION  и стаклене 

минералне вуне UNIFIT 035  поставити као термо 

и звучну изолацију кровне плоче.

26.

25.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

проиузвођача.

Набавка материјала и постављање  хидрофобних 

изолационих ламела од камене вуне,  дебљине 80 

мм на плафон гараже и бетонске зидове гараже 

висине 1.00 м. 

Ламеле од камене минералне вуне CLT C-1 

KNAUF INSULATION, засечених ивица са 

силикатним премазом поставити као термо и 

звучну изолацију гараже на слоју полимер 

цементног лепка ROFIX Unistar Basic.

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.040 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

Набавка материјала и постављање  у  дилатационе 

зидове термоизолационих плоча од тврдих плоча 

стиропора дебљине 10 цм, тип Austrotherm EPS 

A120 или одговарајуће.

Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и 

упутству произвођача.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини.

ламела Ф1

781,00=

ламела Ф2

874,00=

ламела Ф3

844,00=

укупно м2 2.499,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини.

ламела Ф1

92,00*0,28=25,76

ламела Ф2

87,00*0,28=24,36

ламела Ф3

101,00*0,28=28,28

укупно м2 78,40

29.

28.

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.037 W/мК и λD = 0.035 W/мК, класе 

реакције на пожар А1 - негорив материјал.

Набавка материјала и постављање хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне,  дебљине 20 

мм на АБ стубове  на лођама. 

Фасадне плоче FKD-S Thermal KNAUF 

INSULATION од камене вуне поставити као 

термо и звучну изолацију АБ стубова  на слоју 

полимер цементног  лепка ROFIX Unistar Basic  и 

анкеровати их специјалним челичним типловима 

(6-8 ком/м²).  

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

проиузвођача.

Набавка материјала и постављање изолације од 

минералне вуне, дебљине 50-150 мм испод 

лежећих олука на крову.

Плоче од камене минералне вуне NaturBoard FIT 

PLUS  KNAUF INSULATION поставити као 

термо  изолацију кровне плоче.

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.037 W/мК, класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

1,01*2*2,70*2=10,91

I - VI спрат и поткровље 

1,01*2*2,70*4=21,82*7=152,71

укупно ламела Ф1:163,62

ламела Ф2

приземље

1,01*2*2,70*3=16,36

I - VI спрат и поткровље 

1,01*2*2,70*3+1,30*2,70=19,87*7=139,10

укупно ламела Ф2:155,47

ламела Ф3

приземље

1,01*2*2,70*3=16,36

I - VI спрат и поткровље 

1,01*2*2,70*3+1,30*2,70=19,87*7=139,10

укупно ламела Ф3:155,47

укупно м2 474,56

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

I -поткровље 

(8,10+7,80+8,96+3,30)*0,75*7=147,84

30.

Набавка материјала и постављање хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне,  дебљине 40 

мм на АБ фасадне венце - "кецељице". 

Фасадне плоче FKD-S Thermal KNAUF 

INSULATION од камене вуне поставити као 

термо и звучну изолацију АБ фасадних венаца  на 

слоју полимер цементног  лепка ROFIX Unistar 

Basic  и анкеровати их специјалним челичним 

типловима (6-8 ком/м²).  

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

проиузвођача.

29.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф2

I -поткровље 

(9,90+8,93+3,84+3,84)*0,75*7=139,18

ламела Ф3

I -поткровље 

(3,84+6,76+8,33+7,91+3,84)*0,75*7=161,07

укупно м2 448,09

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини.

ламела Ф1

808,00=

ламела Ф2

901,00=

ламела Ф3

875,00=

укупно м2 2.584,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

(0,86*5+2,26)*2,95=19,35

I -VI спрат

поткровље

укупно Ф1: 1139,51

(8,41+7,00+14,65+16,46+7,00+3,32)*1,70+3,16*1,8

6+0,76*2,80*13+2,16*2,80=136,22

(0,88+9,73+8,32+16,17+17,98+8,32+4,64+5,22)*2,9

5-1,00*2,15*2-1,50*2,15*13=163,99*6=983,94

31.

32.

Набавка материјала и постављање KNAUF 

Homeseal LDS 5 SILK фолије у фасадном сендвич 

зиду.

KNAUF Homeseal LDS 5 SILK се састоји од два 

слоја пресованог, полипропиленског, нетканог 

текстила.  

Поставти у свему по упутствима произвођача.

Набавка материјала и постављање KNAUF 

Homeseal LDS 5 SILK фолије као парне бране на 

АБ косој кровној плочи. 

KNAUF Homeseal LDS 5 SILK се састоји од два 

слоја пресованог, полипропиленског, нетканог 

текстила.  

Поставти у свему по упутствима произвођача.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф2

приземље

I -VI спрат

поткровље

укупно Ф2: 909,18

ламела Ф3

приземље

I -VI спрат

поткровље

укупно Ф3: 1075,41

укупно м2 3.124,10

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

111,32+125,24+3,90=240,46

ламела Ф2

49,67+95,46+4,68+3,48=153,29

Набавка материјала и постављање KNAUF 

Homeseal LDS 0,02 UV FixPlus фолије у  

вентилисаном зиду.

KNAUF Homeseal LDS 0,02 UV FixPlus  се састоји 

од два слоја пресованог, полипропиленског, 

нетканог текстила са микропорозним слојем 

између.  

Поставти  и фиксирати помоћу EJOT insulation 

support anchor DH у свему по упутствима 

произвођача.

33.

(3,65+8,34+14,65+16,46+5,09+3,65+2,58)*1,70+0,7

6*2,60*9+3,25*2,95*2-1,00*2,15*4=120,87

(4,31+3,24+9,65+16,17+17,98+6,40+3,24+4,39+5,4

0)*2,95-1,50*2,15*15-

(0,86+3,25+0,94+2,48+0,86*7+3,25)*2,95-

1,00*1,50*4=37,68

(0,86+0,86+1,16+3,25+0,86+0,86+3,25+0,86)*2,95-

1,00*1,50*4=29,28

(6,06+16,08+8,77+5,27+3,65+4,63)*1,70+1,80*2,85

+0,76*2,95*13+3,25*2*2,95-0,80*2,50-

као позиције Керамичарских радова :

X13, X14, X15, X16

(6,72+17,60+10,17+3,24+4,31+4,31+3,24+6,93+5,4

0)*2,95-1,50*2,15*14-1,00*2,15*4-

0,80*2,50=126,91*6=761,46
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф3

140,04+159,77+8,58+3,48=311,87

укупно м2 705,62

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини.

ламела Ф1

781,00=

ламела Ф2

874,00=

ламела Ф3

844,00=

укупно м2 2.499,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини.

ламела Ф1

825,00=

ламела Ф2

913,00+48,00=

ламела Ф3

883,00+48,00=

укупно м2 2.717,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

36.

Набавка и постављање једног слоја PVC  фолије 

преко слојева звучне изолације у пливајућим 

подовима. 

Фолију поставити слободним полагањем, са 

преклопима од 30 цм.

Набавка материјала и постављање паропропусне 

водонепропусне кровне фолије KNAUF Homeseal 

LDS 0,02 преко рогова и термо изолације крова. 

Кровну фолију поставити  прикивањем уз горњу 

ивицу траке нерђајућим ексерима са широком 

главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. 

Поставти у свему по упутствима произвођача.

34.

35.

Набавка материјала и постављање прикивањем 

кровне подлоге од тер папира 100/100, кровног 

папира са 500 гр/м² битумена. 

Тер папир поставити преко дашчане подлоге 

прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим 

ексерима са широком главом. 

Прикована ивица се преклапа 15 цм. 

Наставке трака поставити наизменично, померене 

најмање за 50 цм
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

као позиције: IV-20;  IV-21;  IV-22

3055,02+1291,02+320,52=4666,56

ламела Ф2

као позиције: IV-20;  IV-21;  IV-22

3382,24+1403,77+371,95=5157,96

ламела Ф3

као позиције: IV-20;  IV-21;  IV-22

3470,34+1054,63+328,27=4853,24

укупно м2 14.677,76

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф2

48,00=

ламела Ф3

48,00=

укупно м2 96,00

38.

37.

Набавка материјала и постављање  хидрофобних 

изолационих плоча од камене вуне, дебљине 120 

мм на  зидове постоља за кровне вентилаторе. 

Плоче FKD-S Thermal KNAUF INSULATION, од 

камене вуне поставити као термо и звучну 

изолацију  зидова на слоју полимер цементног  

лепка ROFIX Unistar Basic и анкеровати их 

специјалним челичним типловима (6-8 ком/м²). 

Плоче су коефицијента топлотне проводљивости 

λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - 

негорив материјал.

У цену су урачунате  почетне и угаоне лајсне и 

анкери.

У свему према пројекту, детаљима и упутствима 

произвођача.

Набавка материјала и израда хоризонталне 

хидроизолације лежећих олука на крову, преко 

ОСБ табли. 

Изводи се ПВЦ мембраном типа MAPEPLAN M 

15 дебљине 1,5 мм, слободно положене, на 

преклопима заварене врелим ваздухом. Мембрана 

се механички фиксира шрафовима са подлошком. 

Сви детаљи (продори и слично) морају се 

адекватно обрадити. 

Мембрана се поставља преко претходно 

положеног слоја геотекстила 300 г/м2 што улази у 

цену позиције.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

лежећи олуци РШ 90 цм

ламела Ф1

ламела Ф2

ламела Ф3

лежећи олуци из атике РШ 140 цм

ламела Ф1

ламела Ф2

(5,34+4,44+12,57+12,57+4,93)*1,40=55,79

ламела Ф3

(5,02+12,87+12,84+7,32+6,30+2,13)*1,40=65,07

укупно м2 311,41

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

Ø 50 мм, дужина 200 мм

2,00= ком 2,00

Ø 80 мм, дужина 200 мм

2,00= ком 1,00

Ø 100 мм, дужина 200 мм

2,00= ком 2,00

39.

38.

(7,78+7,36+8,40+6,70+3,02+2,81+8,11+6,70+6,20)*

0,90=51,37

(2,13+6,41+4,27+6,15+7,49+4,12+3,62)*1,40=47,87

(5,91+5,88+9,40+8,47+3,33+4,93+3,33+6,03)*0,90=

42,55

(5,02+3,28+4,80+8,42+7,36+7,75+6,23+8,04+3,28)*

0,90=48,76

Набавка материјала и заптивање отвора око 

хилзни у армирано бетонским зидовима д= 20 цм, 

у просторијама спринклерских инсталација. 

Заптивање извести трајно пластичном масом за 

заптивање тип KÖSTER KB-Flex 200 или 

одговарајуће.

Као додатно осигурање, изложени заптивач 

затворити брзосушећим цементом KÖSTER KB-

Fix 5.

Заптиванње отвора у потпуности извести према 

упутствима произвођача.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ø 130 мм, дужина 200 мм

2,00= ком 1,00

Ø 190 мм, дужина 200 мм

2,00= ком 2,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ширина шпалетне 25 цм

ламела Ф1

приземље

ламела Ф2

приземље

ширина шпалетне 17 цм

ламела Ф1

приземље

I - VI спрат 

40.

Набавка материјала и постављање 

термоизолационих плоча, Styrodur 4000 CS BASF, 

дебљине 2 цм, од екструдиране полистиролске 

пене, масе 35 кг/м³.  на бетонским површинама 

прозорских шпалетни.

Tермоизолационe плочe, Styrodur 4000 CS BASF 

поставити као термо и звучну изолацију на слоју 

полимер цементног  лепка ROFIX Unistar Basic   и 

анкеровати их специјалним челичним типловима 

(6-8 ком/м²).  

У цену су урачунате угаоне лајсне и анкери.

(1,50+2,95*2+5,60+2,95*2+1,50+2,95*2+4,16+4,50

+2,95+5,00+5,35+2,95+5,20+2,95+4,55+2,95)*0,25

=16,72

(5,05+2,95+5,05+2,95*2+4,70+2,95*2+5,05+2,50)*

0,25=9,28

(1,50*2+0,80*2+2,35*2+1,60*2+1,60*2+0,80*2+2,3

5*2+1,50*2+1,50*2+0,80*2+2,35*2+1,60*2+1,35*2

+1,60*2+1,50*2+0,80*2+2,35*2+1,60*2+1,60*2+1,

50*4)*0,17=11,07

(2,40*2+0,60*2+2,35+1,00*2+2,15+1,50*2+1,00*2

+2,15+0,80*2+2,35+2,40*2+1,60*2+0,80*2+2,35+1

,50*2+1,50*2+0,80*2+2,35+1,60*2+2,40*2+1,50*2

+2,15+1,50*2+1,50*2+2,15*2+1,35*2+0,80*2+2,35

+1,50*2+2,15*2+1,50*2+2,15*2+1,50*2+0,80*2+2,

35+1,60*2+1,60*2+0,80*2+2,35+1,50*2+1,50*2+0,

80*2+2,35+1,60*2+1,35*2+2,50*2+1,50*2+0,80*2+

2,35*2+1,60*2+1,60*2+2,35+1,50*2+2,15*2)*0,17=

26,13*6=156,78
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

поткровље

ламела Ф2

приземље

I - VI спрат 

поткровље

ламела Ф3

приземље

I - VI спрат 

(1,50*2+1,50*2+2,15+1,50*2+2,15*2+0,80*2+2,35

+1,60*2+2,40*2+1,00*2+2,15*2+1,00*2+2,15+2,40

*2+1,50*2+2,15+1,50*2+1,35*2+2,50*2+1,60*2+0,

80*2+2,35+1,50*2+1,50*2+2,15*2+0,80*2+2,35+1,

35*2+1,50*2+2,15*2+1,50*2+2,15*2+1,50*2+2,15*

2+2,40*2+1,60*2+0,80*2+2,35+1,50*2+1,50*2+1,5

0*2+2,40*2+1,00*2,+2,15+1,00*2+2,15*2+2,40*2+

1,60*2+0,80*2+2,35+1,50*2+2,15*2+1,60*2+2,35+

1,60*2)*0,17=28,68*6=172,08

(1,50*4+0,80*2+2,35*2+1,60*2+1,60*2+0,80*2+2,3

5*2+1,50*4+2,20+2,42+3,10+2,42+1,80+2,42+2,40

+2,35+1,00*2+1,50+1,00*2+1,50*2+2,40*2+1,60*2

+0,80*2+2,35*2+1,50*4+1,50*4+0,80*2+2,35*2+1,

60*2+2,40*2+1,00*2+1,50*2+1,00*2+1,50+2,40*2+

1,50*2+1,50*2)*0,17=20,15

(1,50*4+0,80*2+2,35*2+1,60*2+2,40*2+1,00*2+1,5

0*2+1,00*2+1,50+2,40*2+1,50*3+1,50*2+1,35*2+1

,60*2+1,60*2+0,80*2+2,35*2+1,50*2+1,50*2+1,50

*4+0,80*2+2,35*2+1,35*2+1,50*4+1,50*4+1,50*4+

2,40*2+1,60*2+0,80*2+2,35*2+1,50*2+2,20+2,42+

3,10+2,42+2,40*2+1,0*2+1,50+1,00*2+1,50*2+2,40

*2+1,60*2+0,80*2+2,35*2+1,50*4)*0,17=26,61

(1,50*2+1,50*2+0,80*2+2,35+1,60*2+2,35+1,60*2

+0,80*2+2,35+1,50*2+1,50*2+1,50*2+1,50*2+2,15

*2+0,80*2+2,35+1,60*2+1,60*2+0,80*2+2,35+1,50

*2+2,15*2+1,50*2+1,50*2+2,15+2,40*2+1,00*2+2,

15+1,00*2+2,15*2+2,40*2+1,60*2+0,80*2+2,35+1,

50*2+2,15*2+1,60*2+2,35+1,60*2+1,50*2+1,50*2+

2,15+1,50*2+2,15*2+0,80*2+2,35+1,60*2+2,40*2+

1,00*2+2,15+1,00*2+2,15+2,40*2+1,50*2+2,15+1,5

0*2+0,80*2+2,50*2)*0,17=28,42*6=170,52

(2,40*2+2,40*2+1,60*2+0,80*2+1,85+0,80*2+1,85

+1,60*2+2,40*2+0,80*2+0,80*2+1,85+0,80*2+1,85

+1,60*2+1,60*2+0,80*2+1,85+0,80*2+1,85+1,60*2

+1,35*2+2,50*2+0,80*2+1,85+1,60*2+1,60*2)*0,17

=11,94

(0,80*2+1,85+1,60*2+2,35+1,60*2+0,80*2+1,85+0,

80*2+1,85+1,60*2+1,60*2+0,80*1,85+2,40*2+1,00

*2+2,15+1,00*2+2,15*2+2,40*2+1,60*2+0,80*2+1,

85+1,60*2+1,60*2+0,80*2+1,85+1,60*2+2,40*2+1,

00*2+2,15+1,00*2+2,15+2,40*2+0,80*2+2,50*2)*0,

17=15,51
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

поткровље

укупно м2 626,11

41

Набавка материјала и уграђивање хоризонталне и 

вертикалне хидроизолације резервоара за воду у 

ламели Ф1, као и око продора металних хилзни 

кроз, типа KOSTER NB Elastic White или 

одговарајући истих или бољих 

карактеристика.Пре уградње хидроизолације 

извршити сву потребну припрему (подлоге, 

прајмери...), као што је дато у техничком листу-

упуству произвођача.Посебно обратити пажњу на 

обраду око продора хилзни кроз зид.

Ценом обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

укупно м2 135,00

42

Набавка материјала и уграђивање хидроизолације 

вентилационог платоа ван кровне равни на 

ламелама Ф2 и Ф3, типа Sikaplan® SGmA-15 или 

одговарајуци истих или бољих карактеристика. 

Пре уградње хидроизолације извршити сву 

потребну припрему (подлоге, прајмери...), као 

што је дато у техничком листу-упуству 

произвођача.

Ценом обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

укупно м2 235,00

(0,80*2+1,85+1,60*2+2,40*2+1,00*2+2,15*2+1,00*

2+2,15+2,40*2+1,35*2+2,50*2+1,60*2+0,80*2+1,8

5+0,80*2+1,85+0,80*2+2,40*2+1,60*2+0,80*2+1,8

5+2,40*2+1,00*2+2,15*2+1,00*2+2,15+2,540*2+1,

60*2+0,80*2+1,85+1,60*2+1,60*2)*0,17=15,46

УКУПНО  ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ:
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

VII
ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини.

ламела Ф1

735,70=

ламела Ф2

836,76=

ламела Ф3

802,32=

укупно м2 2.374,78

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

31,50+12,22*2=55,94

ламела Ф2

9,20+31,20+5,25+12,84=58,49

ламела Ф3

5,25+30,50+12,22*2=60,19

укупно м1 174,62

3.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

1.

Набавка материјала и покривање кровних 

површина самоуклапајућим челично 

поцинкованим пластифицираним лимом, дебљине 

0,60 мм, систем PIANO   ИНМ Ариље.

Покривање извести у тракама међусобно 

спојеним  у правцу пада крова.

Радове  извести по пројекту, детаљима и 

Техничким прописима за ову врсту радова.

Набавка материјала, израда и монтажа опшива 

увале  за самоуклапајуће лимове систем PIANO. 

Опшив увале од челично поцинкованог 

пластифицираног лима,  дебљине 0,60 мм, 

поставити по пројекту, детаљима и Техничким 

прописима за ову врсту радова.

Набавка материјала, израда и монтажа слемених 

покривача за самоуклапајуће лимове систем 

PIANO. 

Слемене покриваче од челично поцинкованог 

пластифицираног лима,  дебљине 0,60 мм, 

поставити по пројекту, детаљима и Техничким 

прописима за ову врсту радова.

2.
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ламела Ф2

11,80= м1 11,80

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

7,78+7,36+8,40+6,70+3,02+2,81+8,11+6,70+6,20=5

ламела Ф2

5,91+5,88+9,40+8,47+3,33+4,93+3,33+6,03=47,28

ламела Ф3

5,02+3,28+4,80+8,42+7,36+7,75+6,23+8,04+3,28=5

укупно м1 158,54

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

13,00=

ламела Ф2

11,00=

ламела Ф3

12,00=

укупно ком 36,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

9,00=

ламела Ф2

Набавка материјала, израда и и монтажа типских 

снегобрана за самоуклапајуће лимове систем 

PIANO. 

Снегобране поставити по пројекту, детаљима и 

5.

6.

Набавка материјала, израда и монтажа 

водоскупљача од челично поцинкованог 

пластифицираног лима,  дебљине 0,60 мм, по 

пројекту, детаљима и Техничким прописима за 

ову врсту радова. 

Набавка материјала, израда и монтажа штуцне, 

чауре за пролаз олучних цеви, од челично 

поцинкованог пластифицираног лима,  дебљине 

0,60 мм, по пројекту, детаљима и Техничким 

прописима за ову врсту радова. 

Штуцна мора бити шира од олучне цеви за 

најмање 10 мм.

4.
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9,00=

ламела Ф3

8,00=

укупно ком 26,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

олук Ø150

21,70*4=86,08 м1 86,08

олук Ø100

21,70*3+2,00*7=79,10 м1 79,10

ламела Ф2

олук Ø160

21,70*2=43,40 м1 43,40

олук Ø150

21,70*5=108,50 м1 108,50

олук Ø100

21,70*1+2,00*4=29,70 м1 29,70

ламела Ф3

олук Ø160

21,70*2=43,40 м1 43,40

олук Ø150

21,70*5=108,50 м1 108,50

олук Ø100

2,00*5=10,00 м1 10,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

опшивка развијене ширине до 30 цм

ламела Ф1

ламела Ф2

8.

7.

Набавка материјала, израда и монтажа опшивки 

кровних надзидака-атика од челично 

поцинкованог пластифицираног лима,  дебљине 

0,60 мм. 

Опшивке  извести по пројекту, детаљима и 

Техничким прописима за ову врсту радова.

Набавка материјала, израда и монтажа 

вертикалних олука од челично поцинкованог 

пластифицираног лима,  дебљине 0,60 мм. 

Олуке извести по пројекту, детаљима и 

Техничким прописима за ову врсту радова.

4,50+8,18+7,07+6,76+7,33+6,55+8,10+3,05+7,71+8

,75+5,13+6,73+8,38+3,08+5,04+3,05=99,41
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ламела Ф3

укупно м1 300,65

опшивка развијене ширине до 55 цм

ламела Ф1

4,06*2+4,43*2*6=61,28

ламела Ф2

4,43*2*4+18,40=53,84

ламела Ф3

4,06*2+4,43*2*4+18,40=61,96

укупно м1 177,08

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

177,00=

ламела Ф2

209,00=

ламела Ф3

192,00=

укупно м1 578,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

ламела Ф2

5,24+3,66+13,73+4,85+8,19+8,77+7,71+3,05+8,10+

6,55+7,16+8,10+13,73+3,66+5,25=107,75

9.

10.

Набавка материјала, израда и монтажа опшивки 

уз зид од челично поцинкованог пластифицираног 

лима, развијене ширине  (РШ) 45-85 цм, дебљине 

0,60 мм. 

Опшивке извести по пројекту, детаљима и 

Техничким прописима за ову врсту радова.

6,15+13,73+3,72+5,15+5,15+3,75+13,73+8,50+5,36

+9,75+6,30+6,26+5,94=93,49

Набавка материјала, израда и монтажа опшивки 

димњака-вентилација од челично поцинкованог 

пластифицираног лима,  дебљине 0,60 мм. 

Опшивке развијене ширине РШ 40 цм извести по 

пројекту, детаљима и Техничким прописима за 

ову врсту радова.

3,75+2,76+2,56+2,63+2,78+4,23+2,54+3,64*2+2,63

*2+2,54+2,61+2,54+2,43+2,83+2,54+2,63*2=54,54

2,62+2,81+2,86+2,95+3,64+2,22+2,61+2,53+2,63+2

,82+2,63+2,50+2,82+2,63+2,54+2,55+2,63*4+2,65+
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ламела Ф3

укупно м1 178,73

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

спрат I-VI ,  поткровље

ламела Ф1

ламела Ф2

ламела Ф3

укупно м1 699,86

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

приземље

5,00=

ламела Ф2

приземље

8,00=

кров

1,00=

ламела Ф3

приземље

10,00=

2,03+6,31+4,11+6,05+2,07+0,35+4,03+3,54=28,49*

7=199,43

5,24+0,25+3,42+0,63+0,34+6,14+5,35+0,34+6,14+0

,25+3,42+0,63+4,28=36,43*7=255,01

Набавка материјала израда и монтажа  балконске 

луле од челично поцинкованог пластифицираног 

лима,  дебљине 0,60 мм. 

Лулу пречника Ø50 мм, дужине 25 цм и са 

шајбном 30x30 цм, извести по пројекту, детаљима 

и Техничким прописима за ову врсту радова.

11.

6,14+0,34+0,63+3,42+0,25+2,03+6,14+0,25+3,41+0

,63+6,13+0,34+5,35=35,06*7=245,42

Набавка материјала, израда и монтажа типских 

опшивки балконских ивица од бојених 

алуминијумских профила тип Cerfix®Protec 

CPBV- Profilpas или одговарајуће.

Опшивке развијене ширине  извести по пројекту, 

детаљима и упутству произвођача.

10.

3,40+2,43*2+2,63+2,49+2,43+2,56*2+2,82+2,44+2,

73+2,76+2,41+2,43*2+2,62+2,51+2,49+2,71+2,45+

2,49+1,60+3,46=59,28

2,62+2,81+2,86+2,95+3,64+2,22+2,61+2,53+2,63+2

,82+2,63+2,50+2,82+2,63+2,54+2,55+2,63*4+2,65+

2,55+2,43+3,40=64,91
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кров

1,00=

укупно ком 25,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

приземље

5,00=

ламела Ф2

приземље

8,00=

ламела Ф3

приземље

10,00=

укупно ком 30,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

солбанци ширине 25 цм

ламела Ф1

л=150 цм

234,00=

л=135 цм

8,10=

л=100 цм

24,00=

укупно ламела Ф1: 270,90

ламела Ф2

л=150 цм

252,00=

Набавка материјала израда и монтажа  кровне 

преливне луле  од челично поцинкованог 

пластифицираног лима,  дебљине 0,60 мм. 

Лулу пречника Ø50 мм, дужине 32 цм и са 

шајбном 30x30 цм, извести по пројекту, детаљима 

и Техничким прописима за ову врсту радова.

Набавка материјала, израда и монтажа опшивки 

прозорских и подпрозорских банака од челично 

поцинкованог пластифицираног лима,  дебљине 

0,60 мм. 

Опшивке развијене ширине РШ до 25 цм и 50 цм 

извести по пројекту, детаљима и Техничким 

прописима за ову врсту радова.

Монтажу извести без бушења столарије.

Испод лима поставити слој "Изолим" траке, који 

улази у цену опшивања.

12.

13.
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л=100 цм

56,00=

л=80 цм

4,80=

укупно ламела Ф2: 312,80

ламела Ф3

л=150 цм

198,00=

л=135 цм

8,10=

л=100 цм

56,00=

укупно ламела Ф3: 262,10

укупно м1 845,80

солбанци ширине 50 цм

ламела Ф1

л=100 цм

6,00= м1 6,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

дилатација између ламеле Ф1 и Ф2

19,90=

дилатација између ламеле Ф2 и Ф3

17,10=

укупно м1 37,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

дилатација између ламеле Ф1 и Ф2

23,90*2=47,80

Израда и монтажа хоризонталне дилатације  на 

крову, од челично поцинкованог 

пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 

50 цм, дебљине 0,60 мм. 

Хоризонталну дилатацију извести по детаљима и 

упутству пројектанта и Техничким прописима за 

ову врсту радова..

Израда и монтажа вертикалне дилатације од 

челично поцинкованог пластифицираног лима, 

развијене ширине (РШ) до 50 цм, дебљине 0,60 

мм. Вертикалну дилатацију извести по детаљима 

и упутству пројектанта и Техничким прописима 

за ову врсту радова.

14.

15.
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дилатација између ламеле Ф2 и Ф3

20,50*2=41,00

укупно м1 88,80

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

7,00=

ламела Ф3

8,00=

укупно ком 15,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

 ламела  Ф2

48,00=

 ламела  Ф3

48,00=

укупно м2 96,00

Израда и монтажа вентилационе цеви Ø110 мм, 

дужине 350 мм, од челично поцинкованог 

пластифицираног лима дебљине 0,60 мм. 

На фасади поставити гравитациону вентилациону 

решетку 150*150 мм, од челично поцинкованог 

пластифицираног лима.

Вентилациону цев и решетку извести по пројекту  

и Техничким прописима за ову врсту радова.

17.

Израда и монтажа опшивке зидова постоља за 

кровне вентилаторе, од челично поцинкованог 

пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм. 

Опшивање извести по детаљима и упутству 

пројектанта и Техничким прописима за ову врсту 

радова..

16.

УКУПНО  ЛИМАРСКИ  РАДОВИ:
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

VIII СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ

Обрачун по м2.

Висина спуштања плафона на типским 

спратовима је 27цм, а у поткровљу од 45цм до 

250цм.
ламела Ф1

приземље

просторије: А2,А3,А4,А5

12,21+56,52+8,26+3,51=80,50

I -VI спрат

просторије: А1,А2,А3

58,16+8,48+3,51=70,15*6=420,90

поткровље

53,10+8,49+13,30=70,89

укупно ламела Ф1: 576,29

ламела Ф2

приземље

просторије: Б2,Б3,Б4,Б5

13,95+71,96+8,89+5,84=100,64

I -VI спрат 

Б1,Б2,Б3

77,10+9,83+5,84=92,77*6=556,62

поткровље

Б1,Б2,Б3

71,36+9,53+15,72=

укупно ламела Ф2: 753,87

ламела Ф3

приземље

просторије: В2,В3,В4,В5

14,01+71,09+6,05+3,51=94,66

1.

Набавка материјала и израда спуштеног плафона 

са челичном потконструкцијом и облагање гипс 

картонским плочама GKB 12,5 мм, систем 

KNAUF D112, у ходницима. 

Двоструку потконструкцију израдити од носивих 

и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 

мм причвршћених висилицама за носиви плафон 

и обложити гипс картонским плочама, по 

пројекту и упутству произвођача. 

Саставе обрадити масом за испуну и бандаж 

тракама по упутству призвођача. 

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

I -VI спрат

просторије: В1,В2,В3

62,04+5,87+3,51=71,42*6=428,52

поткровље

56,14+5,87+13,34=75,35

укупно ламела Ф3: 598,53

укупно м2 1.928,69

Обрачун по м1.

ламела Ф1

приземље и I -VI спрат

(2,62+1,34)*7=27,72

ламела Ф2

приземље и I -VI спрат

(2,62+2,10)*7=33,04

ламела Ф3

приземље и I -VI спрат

(2,62+1,34)*7=27,72

укупно м1 88,48

2.

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и израда  вертикалне 

денивелације спуштеног плафона - каскаде, 

висине 200 мм  са израдом додатне  

потконструкције и облагање гипс картонским 

плочама GKB 12,5 мм, систем KNAUF D112, у 

ходницима. 

Потконструкцију израдити од носивих и 

монтажних профила CD 60x27 мм причвршћених 

Нониус елементима и директним држачима за 

носиви плафон и обложити гипс картонским 

плочама, по пројекту и упутству произвођача.

Саставе обрадити масом за испуну и бандаж 

тракама по упутству призвођача. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

3.

Набавка материјала и израда спуштеног плафона 

са челичном потконструкцијом и облагање 

водоотпорним плочама Aquapanel  Outdoor  12,5 

мм,  на отвореним улазима у објекат

Двоструку потконструкцију израдити од носивих 

и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 

мм причвршћених висилицама за носиви плафон 

и обложити водоотпорним плочама Aquapanel   

Outdoor  12,5 мм, по пројекту и упутству 

произвођача. 

Обрачун по м2.

Висина спуштања плафона је 28цм.

ламела Ф1

приземље

просторије: А1

10,74=

ламела Ф2

приземље

просторије: Б1 и пасаж

28,36+96,61=124,97

ламела Ф3

приземље

просторије: В1 и пасаж

28,08+96,61=124,69

укупно м2 260,40

4.

Набавка материјала и израда фасадне 

подконструкције за ношење гранитне керамике. 

Потконструкцију израдити од алуминијумских 

профила и обложити водоотпорним плочама 

Aquapanel  Outdoor  12,5 мм.

Потконструкцију израдити од носивих и 

монтажних алуминијумских профила, у свему по 

пројекту, детаљима (Д29) и упутству произвођача.  

Aquapanel  Outdoor  12,5 мм  плоче поставити 

шрафљењем Aquapanel Maxi SN шрафовима

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Саставе обрадити Aquapanel Fugenspachtel масом 

за испуну и Aquapanel Fugenband бандаж тракама 

по упутству прoизвођача. 

На овако припремљену подлогу нанети Aquapanel 

Klebe und Armiermortel preko cele površine а затим 

утиснути  један слој мрежице за армирање 

Aquapanel Gewebe aussen и фино загладити.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

приземље до коте + 90

укупно ламела Ф1: 154,99

ламела Ф2

приземље до коте + 90

укупно ламела Ф2: 101,34

ламела Ф3

приземље до коте + 90

укупно ламела Ф3:110,56

укупно м2 366,88

5.

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Саставе обрадити Aquapanel Fugenspachtel  масом 

за испуну и Aquapanel Fugenband бандаж тракама 

по упутству прoизвођача. 

На овако припремљену подлогу нанети 

Aquapanel Klebe und Armiermortel  preko cele 

površine а затим утиснути  један слој мрежице за 

армирање Aquapanel Gewebe aussen  и фино 

загладити. 

(3,63+3,25+6,46+8,02+7,65+8,70+4,89+3,63)*1,80+

(13,67+7,10+3,00+8,15+13,65)*0,60=110,56

Набавка материјала и израда фасадне 

подконструкције за ношење гранитне керамике.

Потконструкцију израдити од носивих и 

монтажних алуминијумских  профила, у свему по 

пројекту, детаљима (Д29) и упутству произвођача.  

(40,18+18,65+8,75+6,76+3,08+2,56)*1,80+(5,07+8,

32+4,98)*0,60=154,99

Обрачун по м2 без одбијања отвора и без 

развијања шпалетни.

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

(18,57+9,72+3,63+3,63+3,63+6,25)*1,80+(5,24+13,

70+13,67)*0,60=101,34

Обрачун по м2 без одбијања отвора и без 

развијања шпалетни.

фасада у зони степенишног језгра и улаза у 

приземљу
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

приземље изнад коте + 90

(40,18+18,65+8,75+6,76+3,08+2,56)*1,60=127,97

улаз А1

3,70*2,95*2=21,83

степенишно језгро

4,04*22,15=89,49

укупно ламела Ф1: 239,29

ламела Ф2

приземље изнад коте + 90

(18,57+9,72+3,63+3,63+3,63+6,25)*1,60=72,69

улаз Б1

(8,11+2,33+5,50+2,48+3,10)*3,10=66,71

укупно ламела Ф2: 139,40

ламела Ф3

приземље изнад коте + 90

улаз В1

(8,11+2,33+5,50+2,48+3,10)*3,10=66,71

степенишно језгро

4,08*22,15=90,37

укупно ламела Ф3: 231,05

укупно 609,74

6.

Набавка материјала и израда спуштеног плафона 

са челичном потконструкцијом и облагање  

влагоотпорним гипс картонским плочама GKB-I 

12,5 мм, систем KNAUF D112 , у купатилима и 

WC-има. 

Двоструку потконструкцију израдити од носивих 

и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 

мм причвршћених висилицама за носиви плафон 

и обложити гипс картонским плочама, по 

пројекту и упутству произвођача.

Саставе обрадити одговарајућом масом за испуну 

и бандаж тракама по упутству произвођача. 

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

(3,63+3,25+6,46+8,02+7,65+8,70+4,89+3,63)*1,60=

73,97
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по м2.

Висина спуштања плафона је 27цм.

ламела Ф1

приземље

локал Л1-просторија 2, 3

4,12+3,34=7,46

локал Л2-просторија 2, 3

1,73+2,77=4,50

локал Л3-просторија 2, 3

1,79+2,81=4,60

стан С1-просторија 2

4,48=

стан С2-просторија 2

4,28=

стан С3-просторија 2

4,21=

стан С4-просторија 2

4,25=

стан С5-просторија 2

4,15=

укупно приземље: 37,93

I -VI спрат и поткровље

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2

4,15*7=29,05

стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74-просторија 

2,40+5,59=7,99*7=55,93

стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75-просторија 2

4,41*7=30,87

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2, 

3,82+3,90=7,62*7=5,34
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 2

4,40*7=30,80

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 2

4,48*7=31,36

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82-просторија 2

4,21*7=29,47

просторија ТР

1,70=

укупно I - VI спрат и поткровље: 382,36

укупно ламела Ф1: 420,29

ламела Ф2

приземље

локал Л4 просторија 2, 3

3,20+2,33=5,53

локал Л5 просторија 2, 3

10,93+2,51=13,44

стан С1-просторија 2

4,28=

стан С2-просторија 2

4,28=

стан С3-просторија 2

4,13=

стан С4-просторија 2

4,38=

стан С5- просторија 2

4,24=

стан С6-просторија 2

4,28=

стан С7-просторија 2, 7

4,65+3,65=8,30

укупно приземље: 52,86

I -VI спрат и поткровље

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 2, 
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Свега

3,07+5,28=8,35*7=58,45

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 2

4,50*7=31,50

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 2

4,33*7=30,31

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 2, 

4,23+3,59=7,82*7=54,74

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 2

4,50*7=31,50

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74-просторија 2, 

3,07+5,28=8,35*7=58,45

стан С15;С25;С35;С45;С55;С65;С75-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 2

4,28*7=29,96

2,06+4,07+4,20=10,33*7=72,31

просторија ТР

1,95=

укупно I - VI спрат и поткровље: 429,09

укупно ламела Ф2: 481,95

ламела Ф3

приземље

стан С1-просторија 2,7

4,56+3,63=8,19

стан С2-просторија 2

4,27=

стан С3-просторија 2

4,27=

стан С4-просторија 2

4,50=

стан С5-просторија 2

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 

2,7,11
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4,20=

стан С6-просторија 2

4,42=

стан С7-просторија 2

4,40=

стан С8-просторија 2,6

3,84+3,82=

стан С9-просторија 2

4,48=

укупно приземље: 

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2

4,34*7=30,38

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2

4,40*7=30,80

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија 

3,95+3,90=7,85*7=54,95

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2

4,49*7=31,43

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 

3,07+5,12=8,19*7=57,33

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 2

4,41*7=30,87

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 

4,23+3,59=7,82*7=54,74

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 2

4,41*7=30,87

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 

3,07+5,12=8,19*7=57,33

просторија ТР

1,79=
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укупно I - VI спрат и поткровље: 440,41

укупно ламела Ф3: 483,80

укупно м2 1.389,04

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

просторије:С3-2

1,64*2,75=4,51

I - VI спрат 

просторије:С16,С27,С38,С49,С60,С71-2

1,64*2,75=4,51*6=27,06

поткровље

просторије:С82-2

1,64*4,65=7,63

укупно ламела Ф1: 39,20

ламела Ф2

приземље

просторије:С3-2

0,96*2,75=2,64

I - VI спрат 

просторије:С8,С18,С28,С38,С48,С58-2

(1,48+0,11)*2,75=4,37*6=26,22

поткровље

просторије:С68-2

(1,48+0,11)*4,65=7,39

7.

Набавка материјала и облагање зидова 

двоструким влагоотпорним гипс картонским 

плочама GKB-I дебљине 2x12,5 мм, систем 

KNAUF W623, са израдом металне 

потконструкције причвршћене за зид.  

Укупна дебљина облоге је 10,5 цм.

Металну потконструкцију израдити од 

поцинкованих профила CD 60x27 мм, а по 

пројекту и упутству произвођача. 

Зид обложити минералном вуном дебљине 80 мм, 

а затим поставити и причврстити два слоја гипс 

картонских плоча. 

Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по 

упутству призвођача. 

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.
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укупно ламела Ф2: 36,25

ламела Ф3

приземље

просторије:С6-2

2,70*2,75=7,43

I - VI спрат 

просторије:С10,С21,С32,С43,С54,С65-2

2,70*2,75=7,43*6=

поткровље

просторије:С76-2

2,70*4,65=12,56

укупно ламела Ф3: 64,57

укупно м2 140,02

Обрачун по комаду.

димензије  60*60 цм

ламела Ф1

приземље

1,00=

I - VI спрат 

1,00*6=6,00

поткровље

1,00=

укупно ламела Ф1: 8,00

ламела Ф2

приземље

1,00=

I - VI спрат 

1,00*6=6,00

поткровље

1,00=

8.

Набавка и уградња ревизионих отвора у 

спуштеном плафону ходника, са скривеним 

системом за затварање, са уграђеном  

гипскартонском плочом дебљине GKB 12,5 мм.

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.
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укупно ламела Ф2: 8,00

ламела Ф3

приземље

1,00=

I - VI спрат 

1,00*6=6,00

поткровље

1,00=

укупно ламела Ф3: 8,00

укупно ком 24,00

Обрачун по м1.

ламела Ф3

подрум

прострија: гаража

5,50+3,75= м1 9,25

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

9.

УКУПНО  СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ:

Набавка материјала и израда противдимне 

баријере -"кецеље" (Ф30 минута) између зона за 

одимљавање на плафону гараже. 

Баријера је континуална и затвара противдимне 

секторе тако да спречава пролаз дима из сектора у 

сектор. 

Висина баријере је 75 цм од плафона гараже. 

Баријеру радити по систему: типску челичну 

подконструкцију произвођача анкеровати за 

армирано бетонску таваницу гараже и прописно 

је укрутити. 

Потконструкција обострано двоструко обложена 

гипскартонским плочама д=2x1,25цм. 

Профили су за плафон учвршћени путем 

одговарајућих металних завртњева.

Изолациони слој од камене вуне 40 кг/м3, 

д=75мм. Укупна дебљина "кецеље" д=12,5цм.

Баријеру монтирати након уградње елемената 

свих пројектованих инсталација и посебну пажњу 

посветити противдимној обради око свих отвора. 

а за стабилност баријере одговара извођач. 

Радити у свему по пројекту и детаљу произвођача. 
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цена
Свега

IX ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

стан С1-просторије 1, 4

3,67+23,96=27,63

стан С2-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06

стан С3-просторије 1, 4, 5 

2,99+19,65+9,27=31,91

стан С4-просторије 1, 4, 5

2,99+19,94+9,42=32,35

стан С5-просторије 1, 4

3,25+26,31=29,56

укупно  приземље: 163,51

I спрат

стан С6- просторије 1, 4, 5

2,99+19,94+9,42=32,35

стан С7- просторије 1, 4

3,25+26,22=29,47

1.

Набавка и постављање готовог трослојног 

ламелираног храстовог паркета, дебљине 14 мм, 

лепљењем за подлогу. 

Трослојни паркет димензија 14х120х500 -1200 мм 

(дужине 700 - 1200 мм са уклапањем - 

максимално. 20% дасака дужина 500 мм) тип 

ЛАМАР. 

Хабајући слој је натур храст (славонски) дебљине 

3,8-4 мм. 

Завршна обрада паркета је фабричко лакирање у 6 

слојева, лаком на воденој основи, у натур нијанси, 

са нивоом сјаја - полу сјај. 

Изведена подлога за паркет мора бити чврста, 

равна, фино пердашена, сува и чиста. 

Ламелирани паркет унети, распаковати и оставити 

24 часа да се аклиматизује у атмосфери 

просторије. 

Паркет поставити на слоју двокомпонентног 

епоксидно-полиуретанског лепка за полагање  

паркета MAPEI Ultrabond P913 2K уз претходни 

премаз подлоге MAPEI Eco Prim PU 1K основним 

премазом а у свему према упутствима 

произвођача. 

Паркет поставити подужно, као бродски под, 

пажљиво и лепак очистити. 
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цена
Свега

стан С8- просторије 1, 5, 6, 7

8,63+19,42+12,73+11,86=52,64

стан С9- просторије 1, 4, 5

5,26+19,61+13,20=38,07

стан С10- просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06

стан С11- просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06

стан С12- просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

3,03+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=62,22

стан С13- просторије 1, 4, 5, 6

3,51+20,20+1,66+11,47=36,84

стан С14- просторије 1, 4

3,67+23,96=27,63

стан С15- просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06

стан С16- просторије 1, 4, 5

2,99+19,66+9,29=31,94

укупно I спрат: 407,34

II и III спрат

стан С17,С28-просторије 1, 4, 5

2,99+19,94+9,42=32,35*2=64,70

стан С18,С29-просторије 1, 4

3,25+26,22=29,47*2=58,94

стан С19,С30-просторије 1, 5, 6, 7

8,69+19,42+12,73+11,86=52,70*2=105,40

стан С20,С31-просторије 1, 4, 5

5,26+19,61+13,22=38,09*2=76,18

стан С21,С32-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06*2=64,12

стан С22,С33-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06*2=64,12

стан С23,С34-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

3,03+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=62,22*2=124,4

стан С24,С35-просторије 1, 4, 5, 6

3,51+20,20+1,66+11,47=36,84*2=73,68

стан С25,С36-просторије 1, 4
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3,67+23,96=27,63*2=55,26

стан С26,С37-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06*2=64,12

стан С27,С38-просторије 1, 4, 5

2,99+19,66+9,29=31,94*2=63,88

укупно II и III  спрат: 814,84

IV - VI спрат

стан С39;С50;С61-просторије 1, 4, 5

2,99+19,94+9,42=32,35*3=97,05

стан С40;С51;С62-просторије 1, 4

3,25+26,22=29,47*3=88,41

стан С41;С52;С63-просторије 1, 4, 5

8,63+19,42+12,73+11,86=52,64*3=157,92

стан С42;С53;С64-просторије 1, 4, 5

5,26+19,61+13,22=38,09*3=114,27

стан С43;С54;С65-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06*3=96,18

стан С44;С55;С66-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06*3=96,18

стан С45;С56;С67-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

3,03+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=62,22*3=186,6

стан С46;С57;С68-просторије 1, 4, 5, 6

3,51+20,20+1,66+11,47=36,84*3=110,52

стан С47;С58;С69-просторије 1, 4

3,67+23,96=27,63*3=82,89

стан С48;С59;С70-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06*3=96,18

стан С49;С60;С71-просторије 1, 4, 5

2,99+19,66+9,29=31,94*3=95,82

укупно III - VI спрат: 1222,08

поткровље

стан С72-просторије 1, 4, 5

2,99+19,94+9,42=32,35

стан С73-просторије 1, 4

3,25+26,22=29,47

стан С74-просторије 1, 5, 6, 7

8,63+19,42+12,73+11,86=52,64
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стан С75-просторије 1, 4, 5

5,26+19,61+13,22=38,09

стан С76-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06

стан С77-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06

стан С78-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

3,03+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=62,22

стан С79-просторије 1, 4, 5, 6

3,51+20,20+1,66+11,47=36,84

стан С80-просторије 1, 4

3,67+23,96=27,63

стан С81-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06

стан С82-просторије 1, 4, 5

2,99+19,66+9,29=31,94

укупно поткровље: 407,36

укупно ламела Ф1  :  3015,13

ламела Ф2

приземље

стан С1-просторије 1, 4, 5

2,99+19,94+9,41=32,34

стан С2-просторије 1, 4, 5

2,99+19,61+9,41=32,01

стан С3-просторије 1, 4, 5, 6 

5,60+19,11+7,28+11,67=43,66

стан С4-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,94=37,91

стан С5-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64

стан С6-просторије 1, 4

2,99+20,23+9,41=32,63

стан С7-просторије 1, 4, 5, 6

7,65+19,61+10,54+18,95=56,75

укупно  приземље: 267,94

I спрат
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стан С8-просторије 1, 5, 6, 7

8,21+19,02+12,09+9,59=48,91

стан С9-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89

стан С10-просторије 1, 4, 5

3,03+20,20+9,35=32,58

стан С11-просторије 1, 5, 6, 7

8,74+20,95+11,55+10,52=51,76

стан С12-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64

стан С13-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89

стан С14-просторије 1, 5, 6, 7

8,21+19,00+9,59+12,44=

стан С15- просторије 1, 4, 5

2,76+19,38+9,42=31,56

стан С16-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06

стан С17-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

3,75+32,83+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26=90,82

укупно I спрат: 445,35

II и III спрат

стан С18,С28-просторије 1, 5, 6, 7

8,21+19,02+12,09+9,59=48,91*2=97,82

стан С19,С29-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89*2=75,78

стан С20,С30-просторије 1, 4, 5

3,03+20,20+9,35=32,58*2=65,16

стан С21,С31-просторије 1, 5, 6, 7

8,74+20,95+11,55+10,52=51,76*2=103,52

стан С22,С32-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64*2=65,28

стан С23,С33-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89*2=75,78

стан С24,С34-просторије 1, 5, 6, 7

8,21+19,00+12,44+9,59=49,24*2=98,48

стан С25,С35-просторије 1, 4, 5
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

2,76+19,38+9,42=31,56*2=63,12

стан С26,С36-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06*2=64,12

стан С27,С37-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

укупно II и III спрат: 890,78

IV - VI спрат

стан С38,С48,С58-просторије 1, 5, 6, 7

8,25+19,07+12,09+9,59=49,00*3=147,00

стан С39,С49,С59-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89*3=113,67

стан С40,С50,С60-просторије 1, 4, 5

3,03+20,20+9,35=32,58*3=97,74

стан С41,С51,С61-просторије 1, 5, 6, 7

8,74+20,95+11,55+10,52=51,76*3=155,28

стан С42,С52,С62-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64*3=97,92

стан С43,С53,С63-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89*3=113,67

стан С44,С54,С64-просторије 1, 5, 6, 7

8,25+19,07+9,59+12,44=49,35*3=148,05

стан С45,С55,С65-просторије 1, 4, 5

2,76+19,38+9,42=31,56*3=94,68

стан С46,С56,С66-просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06*3=96,18

стан С47,С57,С67-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

укупно III-VI спрат: 1336,56

поткровље

стан С68- просторије 1, 5, 6, 7

8,25+19,07+12,09+9,59=49,00

стан С69- просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89

стан С70- просторије 1, 4, 5

3,03+20,20+9,35=32,58

3,72+32,83+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26=90,79*3

=272,37

3,72+32,90+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26=90,86*2

=181,72
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С71- просторије 1, 5, 6, 7

8,74+20,95+11,55+10,52=51,76

стан С72- просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64

стан С73- просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89

стан С74- просторије 1, 5, 6, 7

8,25+19,07+9,59+12,44=49,35

стан С75- просторије 1, 4, 5

2,76+19,38+9,42=31,56

стан С76- просторије 1, 4, 5

2,99+19,65+9,42=32,06

стан С77- просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

3,75+32,83+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26=90,82

укупно поткровље: 445,55

укупно Ф2:  3386,18

ламела Ф3

приземље

стан С1-просторије 1, 4, 5, 6

7,76+19,60+10,54+16,05=53,95

стан С2-просторије 1, 4, 5

2,99+20,22+9,41=32,62

стан С3-просторије 1, 4, 5

2,99+20,22+9,41=32,62

стан С4-просторије 1, 4, 5

5,19+19,74+12,98=37,91

стан С5-просторије 1, 4, 5, 6

5,75+18,97+7,28+12,01=44,01

стан С6-просторије 1, 4

3,66+23,84=27,50

стан С7-просторије 1, 4, 5, 6

3,40+20,44+1,66+11,46=36,96

стан С8-просторије 1, 4, 5, 7, 8, 9

3,35+20,66+4,86+12,04+12,41+9,41=62,73

стан С9-просторије 1, 4

3,68+24,29=27,97

укупно  приземље: 356,27
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

I спрат

стан С10-просторије 1, 4

3,67+23,84=27,51

стан С11-просторије 1, 4, 5, 6

3,40+20,45+1,66+11,47=36,98

стан С12-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

3,03+20,86+4,72+12,04+12,41+9,14=62,20

стан С13-просторије 1, 4

3,68+23,91=27,59

стан С14-просторије 1, 5, 6, 7

8,21+19,00+9,59+12,22=49,02

стан С15-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89

стан С16-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64

стан С17-просторије 1, 5, 6, 7

8,74+20,95+11,55+10,52=51,76

стан С18-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64

стан С19- просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89

стан С20- просторије 1, 5, 6, 7

8,21+19,02+9,59+12,44=49,26

укупно I спрат: 445,38

II и III спрат

стан С21,С32-просторије 1, 4

3,67+23,84=27,51*2=

стан С22,С33-просторије 1, 4, 5, 6

3,40+20,45+1,66+11,47=36,98*2=73,96

стан С23,С34-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

3,03+20,86+4,72+12,04+12,41+9,14=62,20*2=124,4

стан С24,С35-просторије 1, 4

3,68+23,91=27,59*2=55,18

стан С25,С36-просторије 1, 5, 6, 7

8,21+19,00+9,59+12,22=49,02*2=98,04

стан С26,С37-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89*2=75,78
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С27,С38-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64*2=65,28

стан С28,С39-просторије 1, 5, 6, 7

8,74+20,95+11,55+10,52=51,31*2=103,52

стан С29,С40-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64*2=65,28

стан С30,С41-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89*2=75,78

стан С31,С42-просторије 1, 5, 6, 7

8,21+19,02+9,59+12,44=49,26*2=98,52

укупно II и III спрат: 890,76

IV - VI спрат

стан С43,С54,С65-просторије  1, 4

3,67+23,84=27,51*3=82,53

стан С44,С55,С66-просторије 1, 4, 5, 6

3,40+20,45+1,66+11,47=36,98*3=110,94

стан С45,С56,С67-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

3,03+20,86+4,80+12,04+12,41+9,14=62,28*3=186,8

стан С46,С57,С68-просторије 1, 4

3,68+23,91=27,59*3=82,77

стан С47,С58,С69-просторије 1, 5, 6, 7

8,25+19,07+9,59+12,22=49,13*3=147,39

стан С48,С59,С70-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89*3=113,67

стан С49,С60,С71-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64*3=97,92

стан С50,С61,С72-просторије 1, 5, 6, 7

8,74+20,95+11,55+10,52=51,76*3=155,28

стан С51,С62,С73-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64*3=97,92

стан С52,С63,С74-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89*3=113,67

стан С53,С64,С75-просторије 1, 5, 6, 7

8,21+19,02+9,59+12,44=49,26*3=147,78

укупно IV - VI спрат: 1336,71

поткровље
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С76-просторије 1, 4

3,67+23,84=27,51

стан С77-просторије 1, 4, 5, 6

3,40+20,45+1,66+11,47=36,98

стан С78-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

3,03+20,86+4,80+12,04+12,41+9,14=62,28

стан С79-просторије 1, 4

3,68+23,91=27,59

стан С80-просторије 1, 5, 6, 7

8,25+19,07+9,59+12,22=49,13

стан С81-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89

стан С82- просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64

стан С83-просторије 1, 5, 6, 7

8,74+20,95+11,55+10,52=51,76

стан С84-просторије 1, 4, 5

2,99+20,23+9,42=32,64

стан С85-просторије 1, 4, 5

5,30+19,67+12,92=37,89

стан С86-просторије 1, 5, 6, 7

8,21+19,02+9,59+12,44=49,26

укупно поткровље: 445,57

укупно ламела Ф3:3474,69

укупно м2 9.876,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

приземље

стан С1-просторије 1, 4

8,24+20,86-1,00-0,80*2=26,50

2.

Набавка, транспорт и постављање паркет лајсни.

Поред зидова поставити паркет лајсне димензија 

8*1,20 цм, од чамовине фурниране храстовим 

фурниром и на сваких 80 цм причврстити их за 

зид. 

Завршна обрада лајсни је иста као и паркет.

Сучељавања геровати.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С2-просторије 1, 4, 5

7,20+18,16+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,01

стан С3-просторије 1, 4, 5 

7,20+18,16+12,94-1,00-0,90*2-0,80*2=33,90

стан С4-просторије 1, 4, 5

7,20+18,56+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,41

стан С5-просторије 1, 4

10,30+22,31-1,00+0,80*2=33,21

укупно  приземље: 162,03

I спрат

стан С6-просторије 1, 4, 5

7,20+18,50+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,26

стан С7-просторије 1, 4

7,70+22,29-1,00-0,80*2=27,39

стан С8-просторије 1, 5, 6, 7

16,36+18,05+15,36+15,16-1,00-0,90*4-

стан С9-просторије 1, 4, 5

10,60+18,03+16,16-1,00-0,90*2-0,80=41,19

стан С10-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,32

стан С11-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,32

стан С12-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

стан С13-просторије 1, 4, 5, 6

7,76+18,27+5,70+13,55-1,00-1,05*2-0,80*2-

стан С14-просторије 1, 4

8,24+20,86-1,00-0,80*2=26,50

стан С15-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-0,9*2=34,32

стан С16-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,00-1,00-0,90*2-0,80*2=34,26

укупно I спрат: 433,47

II и III спрат

стан С17,С28-просторије 1, 4, 5

7,20+18,50+13,06-1,00-0,90*2-

7,04+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80-1,00-0,90*6-

1,05*2-0,80*3=69,30
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С18,С29-просторије 1, 4

7,70+22,29-1,00-0,80*2=27,39*2=54,78

стан С19,С30-просторије 1, 5, 6, 7

стан С20,С31-просторије 1, 4, 5

10,60+18,03+16,16-1,00-0,90*2-

стан С21,С32-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-

стан С22,С33-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-

стан С23,С34-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

стан С24,С35-просторије 1, 4, 5, 6

стан С25,С36-просторије 1, 4

8,24+20,86-1,00-0,80*2=26,50*2=53,00

стан С26,С37-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-

стан С27,С38-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,00-1,00-0,90*2-

укупно II и III  спрат: 866,94

IV - VI спрат

стан С39;С50;С61-просторије 1, 4, 5

7,20+18,50+13,06-1,00-0,90*2-

стан С40;С51;С62-просторије 1, 4

7,70+22,29-1,00-0,80*2=27,39*3=82,17

стан С41;С52;С63-просторије 1, 4, 5

стан С42;С53;С64-просторије 1, 4, 5

10,60+18,03+16,16-1,00-0,90*2-

стан С43;С54;С65-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-

стан С44;С55;С66-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-

16,36+18,05+15,36+15,16-1,00-0,90*4-

0,80*2=58,73*2=117,46

7,76+18,27+5,70+13,55-1,00-1,05*2-0,80*2-

0,90*2=38,78*2=77,56

16,36+18,05+15,36+15,16-1,00-0,90*4-

0,80*2=58,73*3=176,19

7,04+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80-1,00-0,90*6-

1,05*2-0,80*3=69,30*2=138,60
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С45;С56;С67-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

стан С46;С57;С68-просторије 1, 4, 5, 6

стан С47;С58;С69-просторије 1, 4

8,24+20,86-1,00-0,80*2=26,50*3=79,50

стан С48;С59;С70-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-

стан С49;С60;С71-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,00-1,00-0,90*2-

укупно III - VI спрат: 1300,41

поткровље

стан С72-просторије 1, 4, 5

7,20+18,50+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,36

стан С73-просторије 1, 4

7,70+22,29-1,00-0,80*2=27,39

стан С74-просторије 1, 5, 6, 7

16,36+18,05+15,36+15,16-1,00-0,90*4-

стан С75-просторије 1, 4, 5

10,60+18,03+16,16-1,00-0,90*2-0,80=41,19

стан С76-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,32

стан С77-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,32

стан С78-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

стан С79-просторије 1, 4, 5, 6

стан С80-просторије 1, 4

8,24+20,86-1,00-0,80*2=26,50

стан С81-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-0,9*2=34,32

стан С82-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,00-1,00-0,80*2-0,9*2=34,26

7,76+18,27+5,70+13,55-1,00-1,05*2-0,80*2-

0,90*2=38,78*3=116,34

7,04+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80-1,00-0,90*6-

1,05*2-0,80*3=69,30*3=207,90

7,04+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80-1,00-0,90*6-

1,05*2-0,80*3=69,30

7,76+18,27+5,70+13,55-1,00-1,05*2-0,80*2-

0,90*2=38,78
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно поткровље: 433,47

укупно ламела Ф1:  3196,32

ламела Ф2

приземље

стан С1-просторије 1, 4, 5

7,20+18,56+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,41

стан С2-просторије 1, 4, 5

7,20+18,56+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,41

стан С3-просторије 1, 4, 5, 6 

10,17+18,18+11,67+13,97-1,00-0,90*4-0,80=48,59

стан С4-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,89-1,00-0,90*2-0,80=41,09

стан С5-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,51

стан С6-просторије 1, 4

7,20+18,66+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,51

стан С7-просторије 1, 4, 5, 6

16,01+18,02+13,70+22,40-1,00-0,90*4-

укупно  приземље: 291,45

I спрат

стан С8-просторије 1, 5, 6, 7

14,54+18,13+14,28+13,14-1,00-0,80*2-

стан С9-просторије 1, 4, 5

10,76+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,09

стан С10-просторије 1, 4, 5

7,26+18,66+13,00-1,00-0,80*2-0,90*2=34,52

стан С11-просторије 1, 5, 6, 7

17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-

стан С12-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,52

стан С13-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,08

стан С14-просторије 1, 5, 6, 7

14,54+18,12+14,44+13,14-1,00-0,80*2-

стан С15-просторије 1, 4, 5

7,00+18,36+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,02

стан С16-просторије 1, 4, 5
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,32

стан С17-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

укупно I спрат: 488,23

II и III спрат

стан С18,С28-просторије 1, 5, 6, 7

стан С19,С29-просторије 1, 4, 5

10,76+18,05+15,88-1,00-0,80-

стан С20,С30-просторије 1, 4, 5

7,26+18,66+13,00-1,00-0,80*2-

стан С21,С31-просторије 1, 5, 6, 7

стан С22,С32-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,06-1,00-0,90*2-

стан С23,С33-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-

стан С24,С34-просторије 1, 5, 6, 7

стан С25,С35-просторије 1, 4, 5

7,00+18,36+13,06-1,00-0,80*2-

стан С26,С36-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-

стан С27,С37-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

укупно II и III спрат: 976,46

IV - VI спрат

стан С38,С48,С58-просторије 1, 5, 6, 7

стан С39,С49,С59-просторије 1, 4, 5

10,76+18,05+15,88-1,00-0,80-

стан С40,С50,С60-просторије 1, 4, 5

7,26+18,66+13,00-1,00-0,80*2-

17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-

0,90*4=58,15*2=116,30

14,54+18,12+14,44+13,14-1,00-0,80*2-

0,90*4=54,04*2=108,08

8,10+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,26+6,30-

1,00-0,80*4-0,90*8=102,60*2=205,20

8,10+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,26+6,30-

1,00-0,80*4-0,90*8=102,60

14,54+18,13+14,28+13,14-1,00-0,80*2-

0,90*4=53,89*2=107,78

14,54+18,13+14,28+13,14-1,00-0,80*2-

0,90*4=53,89*3=161,67
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С41,С51,С61-просторије 1, 5, 6, 7

стан С42,С52,С62-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,06-1,00-0,90*2-

стан С43,С53,С63-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-

стан С44,С54,С64-просторије 1, 5, 6, 7

стан С45,С55,С65-просторије 1, 4, 5

7,00+18,36+13,06-1,00-0,80*2-

стан С46,С56,С66-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-

стан С47,С57,С67-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

укупно III-VI спрат: 1464,69

поткровље

стан С68-просторије 1, 5, 6, 7

14,54+18,13+14,28+13,14-1,00-0,80*2-

стан С69-просторије 1, 4, 5

10,76+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,09

стан С70-просторије 1, 4, 5

7,26+18,66+13,00-1,00-0,80*2-0,90*2=34,52

стан С71-просторије 1, 5, 6, 7

17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-

стан С72-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,06-1,00-0,90*2-0,80*2=34,52

стан С73- просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,08

стан С74-просторије 1, 5, 6, 7

14,54+18,12+14,44+13,14-1,00-0,80*2-

стан С75-просторије 1, 4, 5

7,00+18,36+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,02

стан С76-просторије 1, 4, 5

7,20+18,46+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,32

8,10+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,26+6,30-

1,00-0,80*4-0,90*8=102,60*3=307,80

17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-

0,90*4=58,15*3=174,45

14,54+18,12+14,44+13,14-1,00-0,80*2-

0,90*4=54,04*3=162,12
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С77-просторије 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

укупно поткровље: 488,23

укупно ламела Ф2: 3709,06

ламела Ф3

приземље

стан С1-просторије 1, 4, 5, 6

16,01+18,02+13,70+20,26-1,00-0,90*4-

стан С2-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,51

стан С3-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,05-1,00-0,90*2-0,80*2=34,51

стан С4-просторије 1, 4, 5

10,95+18,08+15,87-1,00-0,90*2-0,80*2=40,50

стан С5-просторије 1, 4, 5, 6

10,37+18,13+11,67+14,14-1,00-0,90*4-0,80=48,91

стан С6-просторије 1, 4

8,24+20,70-1,00-0,80*2=26,34

стан С7-просторије 1, 4, 5, 6

7,68+18,34+5,70+13,55-1,00-1,05*2-0,80*2-

стан С8-просторије 1, 4, 5, 7, 8, 9

стан С9-просторије 1, 4

8,26+20,95-1,00-0,80*2=26,61

укупно  приземље: 389,20

I спрат

стан С10-просторије 1, 4

8,24+20,70-1,00-0,80*2=26,34

стан С11-просторије 1, 4, 5, 6

7,68+18,29+5,70+13,55-1,00-0,80*2-0,90*2=40,82

стан С12-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

стан С13-просторије 1, 4

8,26+20,74-1,00-0,80*2=26,40

стан С14-просторије 1, 5, 6, 7

7,04+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80-1,00-0,80*3-

0,90*6=70,80

8,10+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,26+6,30-

1,00-0,80*4-0,90*8=102,60

16,01+18,02+11,88+14,50+14,95+12,80-1,00-

1,05*2-0,90*6-0,80*3=77,26
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

14,45+18,13+13,14+14,34-1,00-0,80*2-

стан С15-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,08

стан С16-просторије 1, 4, 5

7,20+18,67+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,53

стан С17-просторије 1, 5, 6, 7

17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-

стан С18-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,52

стан С19-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00*0,80-0,90*2=42,08

стан С20-просторије 1, 5, 6, 7

14,54+18,13+13,14+14,44-1,00-0,80*2-

укупно I спрат: 486,23

II и III спрат

стан С21,С32-просторије 1, 4

8,24+20,70-1,00-0,80*2=26,34*2=52,68

стан С22,С33-просторије 1, 4, 5, 6

7,68+18,29+5,70+13,55-1,00-0,80*2-

стан С23,С34-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

стан С24,С35-просторије 1, 4

8,26+20,74-1,00-0,80*2=26,40*2=52,80

стан С25,С36-просторије 1, 5, 6, 7

стан С26,С37-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-

стан С27,С38-просторије 1, 4, 5

7,20+18,67+13,06-1,00-0,80*2-

стан С28,С39-просторије 1, 5, 6, 7

стан С29,С40-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,06-1,00-0,80*2-

стан С30,С41-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00*0,80-

7,04+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80-1,00-0,80*3-

0,90*6=70,80*2=141,60

17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-

0,*90*4=61,75*2=123,50

14,45+18,13+13,14+14,34-1,00-0,80*2-

0,90*4=53,86*2=107,72
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С31,С42-просторије 1, 5, 6, 7

укупно II и III спрат: 972,46

IV - VI спрат

стан С43,С54,С65-просторије  1, 4

8,24+20,70-1,00-0,80*2=26,34*3=79,02

стан С44,С55,С66-просторије 1, 4, 5, 6

стан С45,С56,С67-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

стан С46,С57,С68-просторије 1, 4

8,26+20,74-1,00-0,80*2=26,40*3=79,20

стан С47,С58,С69-просторије 1, 5, 6, 7

стан С48,С59,С70-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-

стан С49,С60,С71-просторије 1, 4, 5

7,20+18,67+13,06-1,00-0,80*2-

стан С50,С61,С72-просторије 1, 5, 6, 7

стан С51,С62,С73-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,06-1,00-0,80*2-

стан С52,С63,С74-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00*0,80-

стан С53,С64,С75-просторије 1, 5, 6, 7

укупно IV - VI спрат: 1458,69

поткровље

стан С76-просторије 1, 4

8,24+20,70-1,00-0,80*2=26,34

стан С77-просторије 1, 4, 5, 6

7,68+18,29+5,70+13,55-1,00-0,80*2-0,90*2=40,82

17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-

0,*90*4=61,75*3=185,25

14,54+18,13+13,14+14,44-1,00-0,80*2-

0,90*4=54,05*3=162,15

14,45+18,13+13,14+14,34-1,00-0,80*2-

0,90*4=53,86*3=161,58

7,68+18,29+5,70+13,55-1,00-0,80*2-

0,90*2=40,82*3=122,46

7,04+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80-1,00-0,80*3-

0,90*6=70,80*3=212,40

14,54+18,13+13,14+14,44-1,00-0,80*2-

0,90*4=54,05*2=108,10
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С78-просторије 1, 5, 6, 7, 8, 9

стан С79-просторије 1, 4

8,26+20,74-1,00-0,80*2=26,40

стан С80-просторије 1, 5, 6, 7

14,45+18,13+13,14+14,34-1,00-0,80*2-

стан С81-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00-0,80-0,90*2=41,08

стан С82-просторије 1, 4, 5

7,20+18,67+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,53

стан С83-просторије 1, 5, 6, 7

17,63+19,06+14,35+14,11-1,00-0,80*3-

стан С84-просторије 1, 4, 5

7,20+18,66+13,06-1,00-0,80*2-0,90*2=34,52

стан С85-просторије 1, 4, 5

10,75+18,05+15,88-1,00*0,80-0,90*2=42,08

стан С86-просторије 1, 5, 6, 7

14,54+18,13+13,14+14,44-1,00-0,80*2-

укупно поткровље: 486,23

укупно ламела Ф3: 3792,81

укупно м2 10.698,18

УКУПНО  ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ:

7,04+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80-1,00-0,80*3-

0,90*6=70,80
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

X КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

стан С1-просторија 3

8,62*0,70-0,80*0,70=5,47

стан С2-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31

стан С3-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31

стан С4-просторија 3

8,48*0,70-0,80*0,70=5,38

стан С5-просторија 3

8,52*0,70-0,80*0,70=5,40

укупно приземље: 26,87

I - VI спрат 

стан С6; С17; С28; С39; С50; С61-просторија 3

8,48*0,70-0,80*0,70=5,38*6=32,26

стан С6; С17; С29; С40; С51; С62-просторија 3

8,52*0,70-0,80*0,70=5,40*6=32,42

стан С6; С17; С30; С41; С52; С63-просторија 3

9,01*0,70=6,31*6=37,84

стан С6; С17; С31; С42; С53; С64-просторија 3

8,56*0,70=5,97*6=35,83

стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31*6=31,84

1.

Набавка, постављање и фуговање зидне гранитне 

керамике у кухињама.

Гранитну керамику I класе Essential of Cerim, 

димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје SOFT 

TAUPE LUCIDO , поставити на слоју 

одговарајућег лепка у слогу по избору 

инвеститора. 

Постављање керамике као трака ширине 70 цм,  

на висини од 80 цм до 150 цм од пода.

На угловима и ивицама поставити алуминијумске 

лајсне по избору инвеститора што улази у цену 

постављања керамике. 

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне и вертикалне.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31*6=31,86

стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 3

8,93*0,70-0,80*0,70=5,69*6=34,15

стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3

9,32*0,70-0,80*0,70=5,38*6=35,78

стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 3

8,62*0,70-0,80*0,70=5,47*6=32,84

стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31*6=31,86

стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31*6=31,86

укупно I - VI спрат: 368,54

поткровље

стан С72-просторија 3

8,48*0,70-0,80*0,70=5,38

стан С73-просторија 3

8,52*0,70-0,80*0,70=5,40

стан С74-просторија 3

9,01*0,70=6,31

стан С75-просторија 3

8,56*0,70=5,97

стан С76-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31

стан С77-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31

стан С78-просторија 3

8,93*0,70-0,80*0,70=5,69

стан С79-просторија 3

9,32*0,70-0,80*0,70=5,38

стан С80-просторија 3

8,62*0,70-0,80*0,70=5,47

стан С81-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31

стан С82-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно поткровље: 61,42

укупно Ф1:  456,83

ламела Ф2

приземље

стан С1-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31

стан С2-просторија 3

8,48*0,70-0,80*0,70=5,30

стан С3-просторија 3

9,50*0,70=6,65

стан С4-просторија 3

8,62*0,70=6,03

стан С5-просторија 3

8,57*0,70-0,80*0,70=5,36

стан С6-просторија 3

8,38*0,70-0,80*0,70=5,31

стан С7-просторија 3

8,62*0,70=6,03

укупно приземље: 39,99

I -VI спрат

стан С8; С18; С28; С38; С48; С58-просторија 4

8,83*0,70=6,18*6=37,09

стан С9; С19; С29; С39; С49; С59-просторија 3

8,61*0,70=6,03*6=36,16

стан С10; С20; С30; С40; С50; С60-просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,45*6=32,68

стан С11; С21; С31; С41; С51; С61-просторија 4

9,28*0,70-0,80*0,70=5,94*6=35,62

стан С12; С22; С32; С42; С52; С62-просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,47*6=32,68

стан С13; С23; С33; С43; С53; С63-просторија 3

8,61*0,70-0,80*0,70=5,47*6=32,80

стан С14; С24; С34; С44; С54; С64-просторија 4

8,92*0,70-0,80*0,70=5,68*6=34,10

стан С15; С25; С35; С45; С55; С65-просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,45*6=32,68

стан С16; С26; С36; С46; С56; С66-просторија 3
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

8,58*0,70-0,80*0,70=5,45*6=32,68

стан С17; С27; С37; С47; С57; С67-просторија 3

12,82*0,70-0,80*0,70=8,41*6=50,48

укупно I - VI спрат: 356,96

поткровље

стан С68-просторија 4

8,83*0,70=6,18

стан С69-просторија 3

8,61*0,70=6,03

стан С70-просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,45

стан С71-просторија 4

9,28*0,70-0,80*0,70=5,94

стан С72-просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,47

стан С73-просторија 3

8,61*0,70-0,80*0,70=5,47

стан С74-просторија 4

8,92*0,70-0,80*0,70=5,68

стан С75-просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,45

стан С76-просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,45

стан С77-просторија 3

12,82*0,70-0,80*0,70=8,41

укупно поткровље: 59,49

укупно ламела Ф2:  496,42

ламела Ф3

приземље

стан С1- просторија 3

8,66*0,70=6,06

стан С2- просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,37

стан С3- просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,37

стан С4- просторија 3

8,66*0,70=6,06
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С5- просторија 3

9,50*0,70=6,65

стан С6- просторија 3

8,62*0,70-0,80*0,70=5,39

стан С7- просторија 3

9,31*0,70-0,80*0,70=5,88

стан С8- просторија 3

8,92*0,70-0,80*0,70=5,60

стан С9- просторија 3

8,63*0,70-0,80*0,70=5,40

укупно приземље: 51,78

I -VI спрат

стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3

8,62*0,70-0,80*0,70=5,47*6=32,84

стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3

9,32*0,70-0,80*0,70=5,96*6=35,78

стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 4

8,93*0,70-0,80*0,70=5,69*6=34,15

стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3

8,64*0,70-0,80*0,70=5,49*6=32,93

стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 4

8,83*0,70=6,18*6=37,09

стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3

8,61*0,70=6,03*6=36,16

стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,45*6=32,68

стан С17; С28; С39; С50; С61; С72-просторија 4

9,28*0,70-0,80*0,70=5,94*6=35,62

стан С18; С29; С40; С51; С62; С73-просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,45*6=32,68

стан С19; С30; С41; С52; С63; С74-просторија 3

8,61*0,70=6,03*6=36,16

стан С20; С31; С42; С53; С64; С75-просторија 4

8,83*0,70=6,18*6=37,09

укупно I - VI спрат: 383,17

поткровље
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С76 - просторија 3

8,62*0,70-0,80*0,70=5,47

стан С77 - просторија 3

9,32*0,70-0,80*0,70=5,96

стан С78 - просторија 4

8,93*0,70-0,80*0,70=5,69

стан С79 - просторија 3

8,64*0,70-0,80*0,70=5,49

стан С80 - просторија 4

8,83*0,70=6,18

стан С81 - просторија 3

8,61*0,70=6,03

стан С82 - просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,45

стан С83 - просторија 4

9,28*0,70-0,80*0,70=5,94

стан С84 - просторија 3

8,58*0,70-0,80*0,70=5,45

стан С85 - просторија 3

8,61*0,70=6,03

стан С86 - просторија 4

8,83*0,70=6,18

укупно поткровље: 63,86

укупно ламела Ф3:  498,81

укупно м2 1.452,06

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

2.

Набавка, постављање и фуговање подне гранитне 

керамике у кухињама.

Гранитну керамику I класе Essential of Cerim, 

димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје MOKA 

NATURALE , поставити на слоју одговарајућег 

лепка у слогу по избору инвеститора. 

Плочице полагати са фугом ширине максимум 3 

мм.

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

приземље

стан С1- просторија 3

=4,23

стан С2 - просторија 3

=4,17

стан С3 - просторија 3

=4,17

стан С4 - просторија 3

=4,27

стан С5 - просторија 3

=4,22

укупно приземље: 22,06

I - VI спрат

стан С6; С17; С28; С39; С50; С61-просторија 3

4,27*6=25,62

стан С7; С18; С29; С40; С51; С62-просторија 3

5,34*6=32,04

стан С8; С19; С30; С41; С52; С63-просторија 4

5,40*6=32,40

стан С9; С20; С31; С42; С53; С64-просторија 3

5,04*6=30,24

стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3

4,27*6=25,62

стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3

4,27*6=25,62

стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 4

4,50*6=27,00

стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3

5,40*6=32,40

стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 3

4,32*6=25,92

стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3

4,27*6=25,62

стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3

4,27*6=25,62

укупно I - VI спрат: 308,10
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

поткровље

стан С72-просторија 3

=4,27

стан С73-просторија 3

=5,34

стан С74-просторија 4

=5,40

стан С75-просторија 3

=5,04

стан С76-просторија 3

=4,27

стан С77-просторија 3

=4,27

стан С78-просторија 4

=4,50

стан С79-просторија 3

=5,40

стан С80-просторија 3

=4,32

стан С81-просторија 3

=4,27

стан С82-просторија 3

=4,27

укупно поткровље: 51,35

укупно Ф1 :  380,51

ламела Ф2

приземље

стан С1-просторија 3

4,28=

стан С2-просторија 3

4,36=

стан С3-просторија 3

6,18=

стан С4-просторија 3

5,13=

стан С5-просторија 3

4,37=
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С6-просторија 3

4,30=

стан С7-просторија 3

5,13=

укупно приземље: 33,92

I -VI спрат

стан С8; С18; С28; С38; С48; С58-просторија 4

5,34*6=32,04

стан С9; С19; С29; С39; С49; С59-просторија 3

5,12*6=30,72

стан С10; С20; С30; С40; С50; С60-просторија 3

4,37*6=26,22

стан С11; С21; С31; С41; С51; С61-просторија 4

5,37*6=32,22

стан С12; С22; С32; С42; С52; С62-просторија 3

4,37*6=26,22

стан С13; С23; С33; С43; С53; С63-просторија 3

5,12*6=30,72

стан С14; С24; С34; С44; С54; С64-просторија 4

5,36*6=32,16

стан С15; С25; С35; С45; С55; С65-просторија 3

4,37*6=26,22

стан С16; С26; С36; С46; С56; С66-просторија 3

4,37*6=26,22

стан С17; С27; С37; С47; С57; С67-просторија 3

7,37*6=44,22

укупно I - VI спрат: 306,96

поткровље

стан С68-просторија 4

5,34=

стан С69-просторија 3

5,12=

стан С70-просторија 3

4,37=

стан С71-просторија 4

5,37=
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С72-просторија 3

4,37=

стан С73-просторија 3

5,12=

стан С74-просторија 4

5,36=

стан С75-просторија 3

4,37=

стан С76-просторија 3

4,37=

стан С77-просторија 3

7,37=

укупно поткровље: 51,16

укупно ламела Ф2:  392,04

ламела Ф3

приземље

стан С1 - просторија 3

5,13=

стан С2 - просторија 3

4,36=

стан С3 - просторија 3

4,36=

стан С4 - просторија 3

5,15=

стан С5 - просторија 3

6,15=

стан С6 - просторија 3

4,35=

стан С7 - просторија 3

5,40=

стан С8 - просторија 3

4,50=

стан С9 - просторија 3

5,36=

укупно приземље: 44,76

I -VI спрат

стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

4,32*6=25,92

стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3

5,40*6=32,40

стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 4

4,50*6=27,00

стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3

4,32*6=25,92

стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 4

5,36*6=32,16

стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3

5,12*6=30,72

стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3

4,37*6=26,22

стан С17; С28; С39; С50; С61; С72-просторија 4

5,37*6=32,22

стан С18; С29; С40; С51; С62; С73-просторија 3

4,37*6=26,22

стан С19; С30; С41; С52; С63; С74-просторија 3

5,12*6=30,72

стан С20; С31; С42; С53; С64; С75-просторија 4

5,36*6=32,16

укупно I - VI спрат: 321,66

поткровље

стан С76 - просторија 3

4,32=

стан С77 - просторија 3

5,40=

стан С78 - просторија 4

4,50=

стан С79 - просторија 3

4,32=

стан С80 - просторија 4

5,36=

стан С81 - просторија 3

5,12=

стан С82 - просторија 3

4,37=
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С83 - просторија 4

5,37=

стан С84 - просторија 3

4,37=

стан С85 - просторија 3

5,12=

стан С86 - просторија 4

5,36=

укупно поткровље: 53,61

укупно ламела Ф3: 420,03 

укупно м2 1.192,58

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

приземље

стан С1 - просторија 3

8,62-0,80=7,82

стан С2 - просторија 3

8,38-0,80=7,53

стан С3 - просторија 3

8,38-0,80=7,53

стан С4 - просторија 3

8,48-0,80=7,68

стан С5 - просторија 3

8,52-0,80=

укупно приземље: 37,84

I - VI спрат 

стан С6; С17; С28; С39; С50; С61-просторија 3

8,48-0,80=7,68*6=46,08

3.

Набавка, постављање и фуговање сокле од подне 

гранитне керамике у кухињама.

Гранитну керамику I класе Essential of Cerim, 

димензија 10*60 цм, дебљине 10 мм и боје MOKA 

NATURALE , поставити на слоју одговарајућег 

лепка. 

Соклу фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Сокла мора бити у потпуности равна. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С6; С17; С29; С40; С51; С62-просторија 3

8,52-0,80=7,72*6=46,32

стан С6; С17; С30; С41; С52; С63-просторија 3

9,01*6=54,06

стан С6; С17; С31; С42; С53; С64-просторија 3

8,56*6=51,36

стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3

8,38*0,80=7,58*6=45,48

стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3

8,38*-0,80=7,58*6=45,48

стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 3

8,93-0,80=8,13*6=48,78

стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3

9,32-0,80=8,52*6=51,12

стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 3

8,62-0,80=7,82*6=46,92

стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3

8,38-0,80=7,58*6=45,48

стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3

8,38-0,80=7,58*6=45,48

укупно I - VI спрат: 526,56

поткровље

стан С72 - просторија 3

8,48-0,80=7,68

стан С73 - просторија 3

8,52-0,80=7,32

стан С74 - просторија 3

9,01=

стан С75 - просторија 3

8,56=

стан С76 - просторија 3

8,38-0,80=7,58

стан С77 - просторија 3

8,38-0,80=7,58

стан С78 - просторија 3

8,93-0,80=8,13

стан С79 - просторија 3
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

9,32-0,80=

стан С80 - просторија 3

8,62-0,80=7,82

стан С81 - просторија 3

8,38-0,80=7,58

стан С82 - просторија 3

8,38-0,80=7,58

укупно поткровље: 87,36

укупно Ф1: 651,76 

ламела Ф2

приземље

стан С1 - просторија 3

8,38-0,80=7,58

стан С2 - просторија 3

8,48-0,80=7,68

стан С3 - просторија 3

9,50=

стан С4 - просторија 3

8,62=

стан С5 - просторија 3

8,57-0,80=7,77

стан С6 - просторија 3

8,38-0,80=7,58

стан С7 - просторија 3

8,62=

укупно приземље: 57,35

I -VI спрат

стан С8; С18; С28; С38; С48; С58-просторија 4

8,83*6=50,16

стан С9; С19; С29; С39; С49; С59-просторија 3

8,61*6=51,66

стан С10; С20; С30; С40; С50; С60-просторија 3

8,58-0,80=7,78*6=46,50

стан С11; С21; С31; С41; С51; С61-просторија 4

9,28-0,80=8,48*6=50,88

стан С12; С22; С32; С42; С52; С62-просторија 3

8,58-0,80=7,78*6=46,68
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С13; С23; С33; С43; С53; С63-просторија 3

8,61-0,80=7,81*6=

стан С14; С24; С34; С44; С54; С64-просторија 4

8,92*-0,80=8,12*6=

стан С15; С25; С35; С45; С55; С65-просторија 3

8,58-0,80=8,58*6=

стан С16; С26; С36; С46; С56; С66-просторија 3

8,58-0,80=8,58*6=

стан С17; С27; С37; С47; С57; С67-просторија 3

12,82-0,80=12,02*6=

укупно I - VI спрат: 516,54

поткровље

стан С68 - просторија 4

8,83=8,83

стан С69 - просторија 3

8,61=8,61

стан С70 - просторија 3

8,58-0,80=7,78

стан С71 - просторија 4

9,28-0,80=8,48

стан С72 - просторија 3

8,58-0,80=7,78

стан С73 - просторија 3

8,61-0,80=7,81

стан С74 - просторија 4

8,92*-0,80=8,12

стан С75 - просторија 3

8,58-0,80=7,78

стан С76 - просторија 3

8,58-0,80=7,78

стан С77 - просторија 3

12,82-0,80=

укупно поткровље: 84,99

укупно ламела Ф2: 658,88

ламела Ф3

приземље
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С1 - просторија 3

8,66=

стан С2 - просторија 3

8,58-0,80=7,78

стан С3 - просторија 3

8,58-0,80=7,78

стан С4 - просторија 3

8,66=

стан С5 - просторија 3

9,50=

стан С6 - просторија 3

8,62-0,80=7,82

стан С7 - просторија 3

9,31-0,80=8,51

стан С8 - просторија 3

8,92-0,80=8,12

стан С9 - просторија 3

8,63-0,80=7,83

укупно приземље: 74,66

I -VI спрат

стан С10; С21; С32; С43; С54; С65-просторија 3

8,62-0,80=7,82*6=

стан С11; С22; С33; С44; С55; С66-просторија 3

9,32-0,80=8,52*6=

стан С12; С23; С34; С45; С56; С67-просторија 4

8,93-0,80=8,13*6=

стан С13; С24; С35; С46; С57; С68-просторија 3

8,64-0,80=7,84*6=

стан С14; С25; С36; С47; С58; С69-просторија 4

8,83*6=

стан С15; С26; С37; С48; С59; С70-просторија 3

8,61*6=

стан С16; С27; С38; С49; С60; С71-просторија 3

8,58-0,80=7,78*6=

стан С17; С28; С39; С50; С61; С72-просторија 4

9,28-0,80=8,48*6=

стан С18; С29; С40; С51; С62; С73-просторија 3
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

8,58-0,80=7,58*6=

стан С19; С30; С41; С52; С63; С74-просторија 3

8,61*6=

стан С20; С31; С42; С53; С64; С75-просторија 4

8,83*6=

укупно I - VI спрат: 546,18

поткровље

стан С76 - просторија 3

8,62-0,80=7,82

стан С77 - просторија 3

9,32-0,80=8,52

стан С78 - просторија 4

8,93-0,80=8,13

стан С79 - просторија 3

8,64-0,80=7,84

стан С80 - просторија 4

8,83=

стан С81 - просторија 3

8,61=

стан С82 - просторија 3

8,58-0,80=7,78

стан С83 - просторија 4

9,28-0,80=8,48

стан С84 - просторија 3

8,58-0,80=7,78

стан С85 - просторија 3

8,61=

стан С86 - просторија 4

8,83=

укупно поткровље: 90,93

укупно ламела Ф3: 711,77 

укупно м1 2.022,41

4.

Набавка, постављање и фуговање зидне гранитне 

керамике у купатилима.

Гранитну керамику I класе Timeless of Cerim, 

димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје 

TRAVERTINO LUCIDO (само на једном зиду) и 

TRAVERTINO NATURALE (на осталим зидовима) 

поставити на слоју одговарајућег лепка у слогу по 

избору инвеститора. 

На угловима и ивицама поставити алуминијумске 

лајсне по избору инвеститора што улази у цену 

постављања керамике. 

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне и вертикалне.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

стан С1 - просторија 2

8,90*2,50-0,80*2,15=

стан С2 - просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=

стан С3 - просторија 2

8,39*2,50-0,80*2,15=

стан С4 - просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=

стан С5 - просторија 2

8,46*2,50-0,80*2,15=

укупно приземље: 98,28

I - VI спрат и поткровље 

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=175,77

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2

8,46*2,50-0,80*2,15=19,43*7=174,87

стан С8;С19;С30;С41;С52;С63;С74-просторија 2

10,34*2,50-0,80*2,15=24,13*7=217,17

стан С9;С20;С31;С42;С53;С64;С75-просторија 2

9,04*2,50-0,80*2,15=20,88*7=187,92

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=175,77

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=175,77

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2, 

(8,54+8,27)*2,50-0,80*2,15*2=38,59*7=347,27

4.

Набавка, постављање и фуговање зидне гранитне 

керамике у купатилима.

Гранитну керамику I класе Timeless of Cerim, 

димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје 

TRAVERTINO LUCIDO (само на једном зиду) и 

TRAVERTINO NATURALE (на осталим зидовима) 

поставити на слоју одговарајућег лепка у слогу по 

избору инвеститора. 

На угловима и ивицама поставити алуминијумске 

лајсне по избору инвеститора што улази у цену 

постављања керамике. 

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне и вертикалне.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 2

8,45*2,50-0,80*2,15=19,41*7=174,65

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 2

8,90*2,50-0,80*2,15=20,53*7=184,77

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=175,77

стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82-просторија 2

8,39*2,50-0,80*2,15=19,26*7=173,30

укупно I - VI спрат и поткровље: 2163,02

укупно ламела Ф1: 2261,30

ламела Ф2

приземље

стан С1 - просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53

стан С2 - просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53

стан С3 - просторија 2

8,77*2,50-0,80*2,15=20,21

стан С4 - просторија 2

9,30*2,50-0,80*2,15=21,53

стан С5 - просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53

стан С6 - просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53

стан С7 - просторија 2, 7

(9,31+7,91)*2,50-0,80*2,15*2=39,61

укупно приземље: 159,47

I - VI спрат и поткровље 

стан С8;С18;С28С38;С48;С58;С68-просторија 2, 3

(7,30+10,12)*2,50-0,80*2,15*2=40,11*7=280,77

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 2

9,18*2,50-0,80*2,15=21,23*7=148,61

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 2, 

(8,67+7,98)*2,50-0,80*2,15*2=38,19*7=267,30
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71

стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 2

9,18*2,50-0,80*2,15=21,23*7=148,61

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64:С74-просторија 2, 

(7,30+10,12)*2,50-0,80*2,15*2=40,11*7=280,77

стан С15; С25; С35; С45; С55; С65; С75-

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 7, 

(9,86+8,30)*2,50-0,80*2,15*2=41,96*7=293,72

укупно I - VI спрат и поткровље: 1966,62

укупно ламела Ф2: 2126,08

ламела Ф3

приземље

стан С1 - просторија 2,7

(9,31+7,91)*2,50-0,80*2,15*2=39,61

стан С2 - просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53

стан С3 - просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53

стан С4 - просторија 2

9,18*2,50-0,80*2,15=21,23

стан С5 - просторија 2

8,82*2,50-0,80*2,15=20,33

стан С6 - просторија 2

8,90*2,50-0,80*2,15=20,53

стан С7 - просторија 2

8,45*2,50-0,80*2,15=19,41

стан С8 - просторија 2,6

(9,31+8,21)*2,50-0,80*2,15*2=40,36

стан С9 - просторија 2

8,92*2,50-0,80*2,15=20,58

укупно приземље: 221,11

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

8,78*2,50-0,80*2,15=20,23*7=141,61

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2

8,45*2,50-0,80*2,15=19,41*7=131,84

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија 

(8,70+8,27)*2,50-0,80*2,15*2=38,99*7=272,90

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2

8,92*2,50-0,80*2,15=20,58*7=144,06

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 

(7,30+10,12)*2,50-0,80*2,15*2=40,11*7=280,77

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 2

9,04*2,50-0,80*2,15=20,88*7=146,16

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 

(8,67+7,98)*2,50-0,80*2,15*2=38,99*7=267,30

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 2

8,50*2,50-0,80*2,15=19,53*7=136,71

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 2

9,04*2,50-0,80*2,15=20,88*7=146,16

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 

(7,30+10,02)*2,50-0,80*2,15*2=39,86*7=279,02

укупно I - VI спрат и поткровље: 2087,23

укупно ламела Ф3: 2308,34

укупно м2 6.695,72

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

5.

Набавка, постављање и фуговање зидне гранитне 

керамике у WC-има и трокадерима.

Гранитну керамику I класе Timeless of Cerim, 

димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје 

TRAVERTINO NATURALE поставити на слоју 

одговарајућег лепка у слогу по избору 

инвеститора. 

На угловима и ивицама поставити алуминијумске 

лајсне по избору инвеститора што улази у цену 

постављања керамике. 

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне и вертикалне.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

приземље

локал Л1 - просторија 2, 3

(8,36+7,31)*2,50-0,80*2,15*3=34,02

локал Л2 - просторија 2, 3

(5,66+6,66)*2,50-0,80*2,15*3=25,64

локал Л3 - просторија 2, 3

(5,77+6,70)*2,50-0,80*2,15*3=26,02

I -VI спрат и поткровље

стан С8,С19,С30,С41,С52,С63,С74-просторија 2

6,51*2,50-0,80*2,15=14,56*7=101,92

просторија ТР

5,43*1,50-0,80*1,50=6,95

укупно ламела Ф1: 194,55

ламела Ф2

приземље

локал Л4 - просторија 2, 3

(7,58+7,57)*2,50-0,80*2,15*3=32,72

локал Л5 - просторија 2, 3

(15,72+6,62)*2,50-0,80*2,15*3=50,69

I -VI спрат и поткровље

стан С17,С27,С37,С47,С57,С67,С77-просторија 2

5,71*2,50-0,80*2,15=12,56*7=87,92

просторија ТР

5,84*1,50-0,80*1,50=7,56

укупно ламела Ф2: 179,89

ламела Ф3

поткровље

просторија ТР

5,59*1,50-0,80*1,50=7,19

укупно ламела Ф3: 7,19

укупно м2 381,63

6.

Набавка, постављање и фуговање подне гранитне 

керамике у купатилима и WC-има

Гранитну керамику I класе Timeless of Cerim, 

димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје 

TRAVERTINO NATURALE, поставити на слоју 

одговарајућег лепка у слогу по избору 

инвеститора. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

локал Л1 - просторија 2, 3

4,12+3,34=11,49

локал Л2 - просторија 2, 3

1,73+2,77=4,50

локал Л3 - просторија 2, 3

1,79+2,81=4,60

стан С1 - просторија 2

4,48-0,81=3,67

стан С2 - просторија 2

4,28-1,24=3,04

стан С3 - просторија 2

4,21-1,24=2,97

стан С4 - просторија 2

4,25-1,24=3,01

стан С5 - просторија 2

4,15-0,81=3,34

укупно приземље: 32,29

I -VI спрат и поткровље

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2

4,28-1,24=3,04*7=21,28

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2

4,15-0,81=3,34*7=23,38

стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74-просторија 

2,40+5,59-1,24=6,75*7=47,25

стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75-просторија 2

4,41-1,24=3,17*7=22,19

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 2

4,28-1,24=3,04*7=21,28

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 2

4,28-1,24=3,04*7=21,28

Плочице полагати са фугом максимум 3 мм.

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2, 

3,82+3,90-1,24-0,81=5,67*4=39,69

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 2

4,40-1,24=3,16*7=22,12

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 2

4,48-0,81=3,67*7=25,69

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 2

4,28-1,24=3,04*7=21,28

стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82-просторија 2

4,21-1,24=2,97*7=20,79

просторија ТР

1,70=

укупно I - VI спрат и поткровље: 287,93

укупно ламела Ф1 :  320,52

ламела Ф2

приземље

локал Л4 - просторија 2, 3

3,20+2,33=5,53

локал Л5 - просторија 2, 3

10,93+2,51=13,44

стан С1 - просторија 2

4,28-1,24=3,04

стан С2 - просторија 2

4,28-1,24=3,04

стан С3 - просторија 2

4,13-0,81=3,32

стан С4 - просторија 2

4,38-1,24=3,14

стан С5 - просторија 2

4,24-1,24=3,00

стан С6 - просторија 2

4,28-1,24=3,04

стан С7 - просторија 2, 7

4,65+3,65-1,24-0,81=6,25

укупно приземље: 43,80

I -VI спрат и поткровље
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 2, 

3,07+5,28-1,24-0,81=6,30*7=44,10

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 2

4,50-1,24=3,26*7=22,82

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 2

4,33-1,24=3,09*7=21,63

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 2, 

4,23+3,59-1,24-0,81=5,77*7=40,39

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 2

4,28-1,24=3,04*7=21,28

стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 2

4,50-1,24=3,26*7=22,82

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74-просторија 2, 

3,07+5,28-1,24-0,81=6,30*7=44,10

стан С15;С25;С35;С45;С55;С65;С75-просторија 2

4,28-1,24=3,04*7=21,28

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 2

4,28-1,24=3,04*7=21,28

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 

2,06+4,07+4,20-0,81=9,52*7=66,50

просторија ТР

1,95=

укупно I - VI спрат и поткровље: 328,15

укупно ламела Ф2: 371,95

ламела Ф3

приземље

стан С1 - просторија 2,7

4,56+3,63-1,24-1,24=5,71

стан С2 - просторија 2

4,27-1,24=3,03

стан С3 - просторија 2

4,27-1,24=3,03

стан С4 - просторија 2

4,50-1,24=3,26

стан С5 - просторија 2

4,20-0,81=3,39

стан С6 - просторија 2
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

4,42-0,81=3,61

стан С7 - просторија 2

4,40-1,24=3,16

стан С8 - просторија 2,6

3,84+3,82-0,81-1,24=5,61

стан С9 - просторија 2

4,48-0,81=3,67

укупно приземље: 34,47

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2

4,34-0,81=3,53*7=24,71

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2

4,40-1,24=3,16*7=22,12

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија 

3,95+3,90-0,81-1,24=5,80*7=40,60

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2

4,49-0,81=3,68*7=25,76

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 

3,07+5,12-1,24-0,81=6,14*7=42,98

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 2

4,41-1,24=3,17*7=22,19

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 2

4,28-1,24=3,04*7=21,28

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 

4,23+3,59-1,24-0,81=5,77*7=40,39

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 2

4,28-1,24=3,04*7=21,28

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 2

4,41-1,24=3,17*7=22,19

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 

3,07+5,12-1,24-0,81=6,14*7=42,98

просторија ТР

1,79=

укупно I - VI спрат и поткровље: 328,27

укупно ламела Ф3: 362,74

укупно м2 1.055,21
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

просторије: А1

6,20=

стан С1-5;С2-6;С3-6;С4-6;С5-5

2,76+3,01+2,89+3,10+2,71=14,47

укупно приземље: 20,67

I -VI спрат и поткровље

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 5

2,56*7=17,92

стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74-просторија 8

4,46*7=31,22

стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75-просторија 6

5,63*7=39,41

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 

6,02*7=42,14

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 7

3,09*7=21,63

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 5

2,76*7=19,32

7.

Набавка, постављање и фуговање подне гранитне 

керамике, противклизне у класи R11 и отпорне на 

мраз, на улазима и на лођама.

Гранитну керамику I класе Rethink of Cerim, 

димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје DARK 

GRAY , поставити на слоју одговарајућег лепка у 

слогу по избору инвеститора. 

Плочице полагати са фугом максимум 3 мм.

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82-просторија 6

2,95*7=20,79

укупно I - VI спрат и поткровље: 276,85

укупно ламела Ф1: 297,52

ламела Ф2

приземље

просторије: Б1

24,19=

стан С1-6 С2-6;С3-7 С4-6;С5-6;С6-6;С7-7

3,01+3,01+4,23+5,79+3,10+3,01+3,28+5,63=31,06

укупно приземље: 55,25

I -VI спрат и поткровље

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 8

4,23*7=29,61

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 6

5,63*7=39,41

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 8

6,64*7=46,48

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 6

5,63*7=39,41

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64-просторија 8

4,23*7=29,61

стан С15;С25;С35;С45;С55;С65;С75-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 

8,80*7=61,60

укупно I - VI спрат и поткровље: 330,68

укупно ламела Ф2: 385,93
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф3

приземље

просторије: В1

24,03=

укупно приземље: 62,68

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 5

2,69*7=18,83

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 7

3,09*7=21,63

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија 

6,02*7=42,14

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 5

2,76*7=19,32

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 8

4,23*7=29,61

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 6

5,63*7=39,41

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 8  

6,64*7=46,48

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 6

3,02*7=21,14

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 6

5,63*7=39,41

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 8

4,23*7=29,61

укупно I - VI спрат и поткровље: 328,72

укупно ламела Ф3: 391,40

укупно м2 1.074,85

стан С1-8,9;С2-6;С3-67;С4-6;С5-7;С6-5;С7-7;С8-

10;С9-5

3,27+5,61+3,01+3,01+5,64+3,40+2,64+3,29+6,02+2

,76=38,65
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

приземље

просторије: А1

4,16=

стан С1-5;С2-6;С3-6;С4-6;С5-5

6,44+6,77+6,89+6,78+6,41=33,29

укупно приземље: 37,45

I -VI спрат и поткровље

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 6

4,64*7=32,48

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 5

4,44*7=31,08

стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74-просторија 8

6,25*7=43,75

стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75-просторија 6

6,51*7=45,57

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 6

4,74*7=32,48

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 6

4,74*7=32,48

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 

6,77*7=46,69

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 7

5,07*7=35,49

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 5

4,47*7=31,29

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 6

4,64*7=32,48

8.

Набавка, постављање и фуговање сокле од подне 

гранитне керамике отпорне на мраз, на улазима и 

на лођама.

Гранитну керамику I класе Rethink of Cerim, 

димензија 10*60 цм, дебљине 10 мм и боје DARK 

GRAY,  поставити на слоју одговарајућег лепка. 

Соклу фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Сокла мора бити у потпуности равна. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82-просторија 6

4,58*7=32,06

укупно I - VI спрат и поткровље: 395,85

укупно ламела Ф1: 433,30

ламела Ф2

приземље

просторије: Б1

41,35=

стан С1-6;С2-6;С3-7;С4-6;С5-6;С6-6;С7-8,9

6,78+6,78+8,52+10,33+6,78+6,78+8,53+10,32=64,8

укупно приземље: 106,17

I -VI спрат и поткровље

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 8

5,13*7=35,91

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 6

6,15*7=43,05

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 6

4,63*7=32,414

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 8

7,67*7=53,69

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 6

4,64*7=32,48

стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 6

6,15*7=43,05

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74-просторија 8

5,13*7=35,91

стан С15;С25;С35;С45;С55;С65;С75-просторија 6

4,64*7=32,48

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 6

4,64*7=32,48

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 

8,80*7=61,60

укупно I - VI спрат и поткровље: 403,06

укупно ламела Ф2: 509,23

ламела Ф3

приземље

просторије: В1

41,35=
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

укупно приземље: 123,52

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 5

4,41*7=30,87

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 7

5,07*7=35,49

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија 

6,67*7=46,69

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 5

4,47*7=31,29

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 8

5,13*7=35,91

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 6

6,15*7=43,05

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 6

4,64*7=32,48

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 8

7,67*7=53,69

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 6

4,64*7=32,48

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 6

6,15*7=43,05

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 8

5,13*7=35,91

укупно I - VI спрат и поткровље: 420,91

укупно Ф3: 544,43

укупно м1 1.486,96

9.

стан С1-8,9;С2-6;С3-67;С4-6;С5-7;С6-5;С7-7;С8-

10;С9-5

8,53+10,29+6,78+6,78+10,33+8,53+6,55+7,10+10,8

4+6,44=82,17

Набавка, постављање и фуговање подне гранитне 

керамике, противклизне у класи R10, у ходницима 

и унутрашњим степеништима (подести).

Гранитну керамику I класе Rethink of Cerim, 

димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје 

WHITE , поставити на слоју одговарајућег лепка у 

слогу по избору инвеститора. 

Плочице полагати са фугом максимум 3 мм.

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

подрум

просторије: ТЈ1, Ј1, ПС1

8,41+7,04+7,35=22,80

приземље

просторије:  А2, А3, А4, А5

12,21+57,05+8,26+6,80=84,32

I спрат

просторије: А1, А2, А3

57,16+8,50+6,80=72,46

II спрат

просторије: А1, А2, А3

57,16+8,50+6,80=72,46

III-VI спрат

просторије: А1, А2, А3

(57,16+8,50+6,80)*4=289,84

поткровље

просторије: А1, А2, А3

52,30+8,49+3,50=64,29

укупно Ф1: 606,17

ламела Ф2

подрум

просторије: ТЈ2, Ј2, ЕС2

8,54+7,04+16,01=31,59

приземље

просторије: Б2, Б3, Б4, Б5

13,74+71,70+8,89+9,55=103,88

I спрат

просторије: Б1, Б2, Б3 и станарске оставе

76,16+9,54+9,55+13,23=108,48

II спрат

просторије: Б1, Б2, Б3 и станарске оставе

76,16+9,54+9,55+13,23=108,48

9.

Набавка, постављање и фуговање подне гранитне 

керамике, противклизне у класи R10, у ходницима 

и унутрашњим степеништима (подести).

Гранитну керамику I класе Rethink of Cerim, 

димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје 

WHITE , поставити на слоју одговарајућег лепка у 

слогу по избору инвеститора. 

Плочице полагати са фугом максимум 3 мм.

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

III-VI спрат

просторије: Б1, Б2, Б3 и станарске оставе

(76,16+9,54+9,55+13,23)*4=433,92

поткровље

просторије: Б1, Б2, Б3 и станарске оставе

70,48+9,54+5,85+13,23=99,10

укупно Ф2: 885,45

ламела Ф3

подрум

просторије: ТЈ3, Ј3, ПС2, ЕС2

5,76+6,80+3,87+3,87=20,30

приземље

просторије: В2, В3, В4, В5

13,66+70,31+5,99+6,80=96,76

I спрат

просторије: В1, В2, В3

61,04+5,82+6,80=73,66

II спрат

просторије: В1, В2, В3

61,04+5,82+6,80=73,66

III-VI спрат

просторије: В1, В2, В3

(61,04+5,82+6,80)*4=294,64

поткровље

просторије: В1, В2, В3

55,20+5,87+3,50=64,57

укупно Ф3: 623,59

Анекс гараже

просторије: ПС2; ЕС2

5,71*2+3,04*2=17,50

укупно м2 2.132,71

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Набавка, постављање и фуговање равне сокле од 

подне гранитне керамике у  ходницима и 

степеништима (подести).

Гранитну керамику I класе Rethink of Cerim, 

димензија 10*60 цм, дебљине 10 мм и боје 

WHITE,  поставити на слоју одговарајућег лепка. 

Соклу фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Сокла мора бити у потпуности равна. 

10.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по м1.

ламела Ф1

подрум

просторије: ТЈ1, Ј1, ПС1

приземље

просторије:  А2, А3, А4, А5

7,68+63,60+13,79+5,12-1,00*5-1,04-1,14=83,01

I-VI спрат

просторије: А1, А2, А3

поткровље

просторије: А1, А2

71,27-1,59-1,00*11+15,25-1,59-1,04-1,14=70,16

укупно ламела Ф1: 630,43

подрум

просторије: ТЈ2, Ј2, ЕС1

приземље

просторије: Б2, Б3, Б4, Б5

I-VI спрат

просторије: Б1, Б2, Б3 и станарске оставе

поткровље

просторије: Б1, Б2

укупно Ф2: 755,62

ламела Ф3

подрум

просторије: ТЈ3, Ј3

(10,94-1,00*2-1,04-1,14)+(5,52+5,12-1,00)=16,40

приземље

просторије: В2, В3, В4, В5

71,27-1,59-1,00*11+15,25-1,59-1,04-

1,14+5,12=75,28*6=451,68

17,00-1,80*2-3,10+74,18-1,80-1,00*7-3,18+12,35-

1,04-1,14+5,12=87,79

79,74-1,0*11-0,80-3,29+12,94-3,29-1,04-1,14+15,02-

1,00=86,14

17,00-1,80*2-3,10+78,18-1,80-2,20-1,63-

1,00*9+15,98-2,62-1,63-1,04-1,14+5,12=88,52

79,74-1,00*11-3,29+12,94-3,29-1,04-

1,14+5,12+15,02-1,00=92,06*6=552,36

(8,70-1,00*2-1,04-1,14)+(6,87+5,12-

1,00*2)+(6,47+2,62+3,98-1,00*2)=25,58

(12,30-1,00*3-1,04-1,14)+(7,12+5,12-

1,00)+(8,49+4,48-1,00*2)=29,33
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

I-VI спрат

просторије: В1, В2, В3

поткровље

просторије: В1, В2

укупно Ф3: 644,12

Анекс гараже

просторије: ПС2; ЕС2

12,00+12,00=24,00

укупно Анекс гараже: 24,00

укупно м1 2.054,17

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

улазно, главно и пожарно степениште

2,90*6+(22+18*7+19)*1,25=226,15

ламела Ф2

улазно, главно и евакуационо степениште

2,90*6+(22+18*7+18)*1,25=224,90

ламела Ф3

улазно, главно, пожарно и евакуационо 

2,90*6+(22+18*7)*1,25=202,40

Анекс гараже

пожарно и евакуационо степениште

(17*2)*1,15=39,10

укупно м1 692,55

75,94-1,63-1,00*11+15,76-2,62-1,63-1,04-

1,14+5,12+5,12=72,64*6=466,56

11.

75,94-1,63-1,00*11+15,76-2,62-1,63-1,04-

1,14+5,12=72,64*6=72,64

Набавка, постављање и фуговање облоге газишта 

и чела степеништа од гранитне керамике.

Гранитну керамику I класе Rethink of Cerim, 

димензија 30*60 цм, дебљине 10 мм и боје боје 

WHITE, противклизне у класи R10, поставити на 

слоју одговарајућег лепка. 

Газишта степеника урадити од плочица са 

усецима за противклизност и обореном ивицом 

газишта. 

Облогу фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

подрум

просторије: Ј1, ПС1

2,50*2+1,25*2+2,75*2=

приземље

просторије: А5

2,40*2=4,80

I-VI спрат

просторије: А3

2,40*2=4,80*6=28,80

ламела Ф2

подрум

просторије: Ј2, ЕС1

2,50*2+4,25*2=13,50

приземље

просторије: А5

2,40*2=4,80

I-VI спрат

просторије: А3

2,40*2=4,80*6=28,80

ламела Ф3

подрум

просторије: Ј3

2,50*2=5,00

приземље

просторије: А5

2,40*2=4,80

I-VI спрат

просторије: А3

2,40*2=4,80*6=28,80

Анекс гараже

просторије: ПС2; ЕС2

(7,00+2,31)*2=18,62

укупно м1 150,92

12.

Набавка, постављање и фуговање тестерасте 

сокле од подне гранитне керамике на 

степеништима.

Гранитну керамику I класе Rethink of Cerim, 

димензија 10*60 цм, дебљине 10 мм и боје 

WHITE,  поставити на слоју одговарајућег лепка. 

Соклу фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Сокла мора бити у потпуности равна. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

(4,76+8,20)*2,75=35,64

укупно ламела Ф1: 35,64

ламела Ф2

приземље

(2,19+3,79)*2,75=16,45

укупно ламела Ф2: 16,45

ламела Ф3

приземље

(2,19+3,89+6,35)*2,75=34,18

укупно ламела Ф3: 34,18

укупно м2 86,27

14.

Набавка, постављање и фуговање зидне гранитне 

керамике  на фасади приземља до коте + 90 цм.

Гранитну керамику I класе Floor Gres 

BUILDTECH димензија 40*80 цм, дебљине 10 мм 

и боје GG Coal natural/matte  поставити на слоју 

одговарајућег лепка, преко Аquapanel плоча на 

одговарајућој подконструкцији (посебно 

обрачунато), у слогу по избору инвеститора. 

На угловима и ивицама поставити алуминијумске 

лајсне по избору инвеститора што улази у цену 

постављања керамике. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне и вертикалне.

13.

Набавка, постављање  зидне гранитне керамике   

у зони степеништа и улаза у приземљу.

Глазирану гранитну керамику I класе Onyx of 

Cerim, димензија 60*60 цм, дебљине 10 мм и боје 

SAND LUCIDO поставити  на слоју одговарајућег 

лепка, у слогу по избору инвеститора. 

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање у боји по избору инвеститора и 

очистити. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне и вертикалне.

На угловима поставити металне заштитне лајсне, 

што улази у цену.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 стварно обложених повшина.

ламела Ф1

приземље

81,31=

укупно ламела Ф1:81,31

ламела Ф2

приземље

67,48=

укупно ламела Ф2: 67,48

ламела Ф3

приземље

110,88=

укупно ламела Ф3:110,88

укупно м2 259,67

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 стварно обложених повшина.

ламела Ф1

приземље

88,48=

степенишно језгро

4,04*22,15=89,49

укупно ламела Ф1: 177,97

ламела Ф2

приземље

87,82=

укупно ламела Ф2: 87,82

ламела Ф3

приземље

109,12=

14.

15.

Набавка и постављање  зидне гранитне керамике  

на фасади приземља изнад коте + 90 цм.

Гранитну керамику I класе Floor Gres 

BUILDTECH димензија 40*80 цм, дебљине 10 мм 

и боје GG Coal natural/matte  поставити на  

одговарајућој подконструкцији (посебно 

обрачунато), у слогу по избору инвеститора. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне и вертикалне.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

степенишно језгро

4,08*22,15=90,37

укупно ламела Ф3: 199,49

укупно м2 465,28

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

приземље

1,50*5=7,50

ламела Ф2

приземље

1,50*6=9,00

ламела Ф3

приземље

1,50*11=16,50

укупно м1 33,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

16.

17.

Набавка, постављање и фуговање солбанка  од 

зидне гранитне керамике  на фасади приземља.

Глазирану гранитну керамику I класе Floor Gres 

BUILDTECH димензија 40*80 цм, дебљине 10 мм 

и боје GG Coal natural/matte, исећи на 

одговарајуће димензије ширине 13 цм и 

поставити на слоју одговарајућег лепка, преко 

Аquapanel плоча на одговарајућој 

подконструкцији (посебно обрачунато), у слогу 

по избору инвеститора. 

Растер шпалетни мора одговарати растеру фасаде.

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне и вертикалне.

Набавка, постављање и фуговање подне керамике 

I класе, противклизне у класи R10, у техничким 

просторијама.

Подну керамику домаће производње поставити на 

слоју одговарајућег лепка у слогу по избору 

инвеститора. 

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање  и очистити.  

Димензије плочица 30*30 цм, дезен и боја 

фугомала по избору инвеститора. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф1

подрум

просторије: ТПС; Т1; ЕС1; Х1; станатске оставе

30,92+14,99+13,70+7,08+26,47=93,16

ламела Ф2

подрум

просторије: Т2; Х2

23,00+9,00=32,00

ламела Ф3

подрум

просторије: Т3; ЕС2; Х3

17,87+7,08=24,95

Гаража

просторије: ПС1

2,04=

укупно м2 152,15

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

подрум

просторије: ТПС; Т1; ЕС1; Х1; станарске оставе

22,40+15,50+16,50+12,48+25,45-1,90-

ламела Ф2

подрум

просторије: Т2; Х2

19,50+12,20-1,00*2=29,70

ламела Ф3

подрум

просторије: Т3; ЕС2; Х3

18,00+16,70+12,50-1,00*3=44,20

Гаража

просторије: ПС1

5,76-1,00=4,76

укупно м2 165,09

18.

Набавка, постављање и фуговање  сокле од подне  

керамике  у техничким просторијама.

Соклу висине 10 цм поставити на слоју 

одговарајућег лепка. 

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање  и очистити.  

Димензије и боја плочица и боја фугомала по 

избору инвеститора. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

поткровље

просторија: ПБ

2,71=

ламела Ф2

поткровље

просторија: ПБ

3,09=

ламела Ф3

поткровље

просторија: ПБ

3,49=

укупно м2 9,29

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

поткровље

просторија: ПБ

6,66-1,00=5,66

ламела Ф2

поткровље

просторија: ПБ

7,10-1,00=6,10

20.

Набавка, постављање и фуговање кисело отпорне 

подне керамике у техничким просторијама - 

просторије за батерије.

Подну керамику поставити на слоју одговарајућег 

лепка у слогу по избору инвеститора. 

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање  и очистити.  

Димензије и боја плочиоца и боја фугомала по 

избору инвеститора. 

Обложене површине морају бити у потпуности 

равне. 

19.

Набавка, постављање и фуговање  сокле од 

кисело отпорне подне  керамике  у техничким 

просторијама - просторије за батерије.

Соклу висине 10 цм поставити на слоју 

одговарајућег лепка. 

Керамику фуговати одговарајућом масом за 

фуговање  и очистити.  

Димензије и боја плочица и боја фугомала по 

избору инвеститора. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф3

поткровље

просторија: ПБ

7,54-1,00=6,54

укупно м1 18,30

УКУПНО  КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ:
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

XI
ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ

Извођач је у обавези да достави статички 

прорачун за уграђена ојачања и да достави на 

сагласност све потребне атесте.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

подрум

494,52-0,56*5-0,50=491,22

ламела Ф2

подрум

727,45-0,56*5-0,45*2-0,50=723,25

ламела Ф3

подрум

705,45-0,56*6-0,45*2-0,50=700,69

Гаража

498,02-0,16*8=496,74

Анекс гараже

97,48=

укупно м2 2.509,38

1.

Набавка материјала и израда Sikafloor®-3

QuartzTop пода у гаражи. 

Подлога за израду је армирано бетонска плоча

д=12 цм, од бетона С25/30, са додатком супер

пластификатора Sika Viscocrete®, микроармирана

челичним влакнима ( мин. 20 кг/м3), дужине 40

мм и дебљине 0,5-1,2 мм.

На свежу бетонску масу подне плоче, нанети

(посути) суву мешавину Sikafloor®-3 QuartzTop и

обраду извршити машинским ротационим

гладилицама, док се мешавина у потпуности не

утисне у подлогу, из које узима воду. 

Посипање и обраду вршити док се не утроши

предвиђена количина Sikafloor®-3 QuartzTop

посипа (5 кг/м²) и добије хоризонтална и глатка

површина. 

Под штитити од брзог сушења, промаје,

директног сунца или ниских температура. 

Дилатационе фуге ширине 6-8 мм и дубине до

1/3 дебљине пода резати по пројекту, 2-3 дана по

изради кошуљице. 

Фуге испунити Sikaflex PRO 3 трајно еластичним

китом. Под мора задовољити услове стандарда

СРПС ЕН 13892-2; СРПС ЕН 13892-3; СРПС ЕН

13892-4.

Под израдити у потпуности према упутствима

произвођача.

Набавка материјала и израда Sikafloor®-3  

QuartzTop пода у гаражи. 

Подлога за израду је армирано бетонска плоча у 

паду, у прелазном делу, просечне дебљине д = 20 

цм,  од бетона С25/30,  са додатком супер 

пластификатора Sika Viscocrete®, микроармирана 

челичним  влакнима ( мин. 20 кг/м3), дужине 40 

мм и дебљине 0,5-1,2 мм.

На свежу бетонску масу подне плоче, нанети 

(посути) суву мешавину Sikafloor®-3  QuartzTop  

и обраду извршити машинским ротационим 

гладилицама, док се мешавина у потпуности не 

утисне у подлогу, из које узима воду. 

Посипање и обраду вршити док се не утроши 

предвиђена количина Sikafloor®-3  QuartzTop 

посипа (5 кг/м²) и добије равна и глатка 

површина. 

Кошуљицу штитити од брзог сушења, промаје, 

директног сунца или ниских температура. 

Дилатационе фуге ширине 6-8 мм и дубине до

1/3 дебљине пода резати по пројекту, 2-3 дана по 

изради кошуљице. 

Фуге испунити Sikaflex PRO 3 трајно еластичним 

китом. 

Под мора задовољити услове стандарда СРПС ЕН 

13892-2; СРПС ЕН 13892-3; СРПС ЕН 13892-4.

Под израдити у потпуности према упутствима 

произвођача.

2.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Извођач је у обавези да достави статички 

прорачун за уграђена ојачања и да достави на 

сагласност све потребне атесте.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

подрум

37,09=

Гаража

82,77=

укупно м2 119,86

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

Набавка материјала и израда Sikafloor®-3  

QuartzTop пода у гаражи. 

Подлога за израду је армирано бетонска плоча у 

паду, у прелазном делу, просечне дебљине д = 20 

цм,  од бетона С25/30,  са додатком супер 

пластификатора Sika Viscocrete®, микроармирана 

челичним  влакнима ( мин. 20 кг/м3), дужине 40 

мм и дебљине 0,5-1,2 мм.

На свежу бетонску масу подне плоче, нанети 

(посути) суву мешавину Sikafloor®-3  QuartzTop  

и обраду извршити машинским ротационим 

гладилицама, док се мешавина у потпуности не 

утисне у подлогу, из које узима воду. 

Посипање и обраду вршити док се не утроши 

предвиђена количина Sikafloor®-3  QuartzTop 

посипа (5 кг/м²) и добије равна и глатка 

површина. 

Кошуљицу штитити од брзог сушења, промаје, 

директног сунца или ниских температура. 

Дилатационе фуге ширине 6-8 мм и дубине до

1/3 дебљине пода резати по пројекту, 2-3 дана по 

изради кошуљице. 

Фуге испунити Sikaflex PRO 3 трајно еластичним 

китом. 

Под мора задовољити услове стандарда СРПС ЕН 

13892-2; СРПС ЕН 13892-3; СРПС ЕН 13892-4.

Под израдити у потпуности према упутствима 

произвођача.

2.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

XII КАМЕНОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

(4,02+1,89+0,40+4,10)*0,20+5,50*0,60=5,38

прилазна рампа

(11,30+3,83+11,30+9,55*0,38=13,67

пожарно степениште

7,57*0,23=

ламела Ф2

приземље

ламела Ф3

приземље

Гаража

прилазна рампа

(14,80+14,80)*0,38=11,25

пожарно степениште

13,59*0,23=3,13

зид на плочи изнад излаза

15,38*0,30=4,61

Анекс гараже

пожарно степениште 

12,94*0,30+4,20*0,23=4,85

укупно м2 66,39

УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:

Набавка материјала, машинска обрада и полагање

поклопних плоча на балконским оградама и

зидовима прилазних рампи. 

Поклопне плоче израдити од мермера дебљине 3

цм. На плочама извести жљебове - окапнице. 

Врста и боја мермера и фуг масе по избору

инвеститора. 

Обрада плоча по пројекту и детаљима. 

Плоче поставити на слоју лепка за камен типа

Ceresit CM 15 или одговарајуће, са додатком

емулзије СС83 за појачавање адхезије. 

Камен фуговати фуг масом СЕ 42, очистити

спојнице  и камен.

Подлогу претходно премазати основним

премазом Ceresit CT 17.

(4,28+3,10+0,40+6,00+0,40+6,00+0,40+3,20+0,40+

4,28)*0,20+3,25*2*0,60=9,59

(6,00+0,40+3,18+0,40+6,14+2,03+1,72+0,40+3,18+

0,40+6,00+0,40)*0,20+(3,24+5,40+3,24)*0,60=13,1

1.
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Ј.М. Количина
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XIII
МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ  РАДОВИ

Радити у свему према упутствима произвођача.

Обрачун по м2.

зидови

ламела Ф1

подрум

просторије:ТЈ1,Ј1

(11,70+15,64)*3,87=105,81

укупно подрум: 105,81

приземље

стан С1-просторије:1,3,4

(8,24+8,62+20,86)*2,65=99,96

стан С2-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,09)*2,65=124,89

стан С3-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+12,94)*2,65=124,50

стан С4-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,65=125,32

стан С5-просторије:1,3,4

(10,30+8,51+22,31)*2,65=108,97

просторије:А3,А4,А5

укупно приземље:1151,08

I - VI спрат 

стан С6,С17,С28,С39,С50,С61-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,56+13,06)*2,65=125,35*6=752,07

стан С7,С18,С29,С40,С51,С62-просторије:1,3,4

1.

Набавка материјала и глетовање фино 

малтерисаних зидова и плафона, глет масoм на 

кречној основи за танкослојно изравњавање 

унутрашњих зидова BK GletEx  BEKAMENT.

Површине обрусити, очистити и по потреби 

извршити неутрализовање. 

Прегледати и китовати мања оштећења и 

пукотине. 

Импрегнирати и превући дисперзивни глет два 

пута.

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

(1,12*4+7,12)*2,65-1,70*2,40+3,00+7,13*2,65-

1,70*2,40+3,00+11,75*2,65=78,61
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(7,70+9,42+22,29)*2,65=104,44*6=626,62

стан С8,С19,С30,С41,С52,С63-

(16,36+10,01+18,05+15,36)*2,65=158,42*6=950,50

стан С9,С20,С31,С42,С53,С64-просторије:1,3,4

(10,60+9,56+18,03+16,16)*2,65=144,03*6=864,17

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,06)*2,65=124,82*6=748,89

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66-просторије:1,3,4

(7,20+8,48+18,56+13,06)*2,65=125,35*6=752,07

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68-

(7,68+9,32+18,27+5,70)*2,65=108,57*6=651,42

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69-просторије:1,3,4

(8,24+8,63+20,86)*2,65=99,98*6=599,91

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,37+18,46+13,06)*2,65=124,79*6=748,73

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+12,96)*2,65=124,55*6=747,30

просторије:А1,А2,А3

укупно I - VI спрат: 9646,20 

поткровље

стан С72-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,56+13,06)*3,14=148,52

стан С73-просторије:1,3,4

(7,70+9,42+22,29)*3,14=123,75

стан С74-просторије:1,4,5,6,7

(16,36+10,01+18,05+15,36+15,16)*3,14=235,31

стан С75-просторије:1,3,4,5

(10,60+9,56+18,03+16,16)*3,14=170,66

стан С76-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67-

просторије:1,4,5,6,7,8,9

(7,04+8,93+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80)*2,65

=236,19*6=1417,17

(1,12*2+7,12)*2,65-1,70*2,40+3,00+7,13*2,65-

1,70*2,40+3,00+11,75*2,65=72,68*6=436,06
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стан С77-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89

стан С78-просторије:1,4,5,6,7,8,9

стан С79-просторије:1,3,4,5,6

(7,68+9,32+18,27+5,70+13,55)*3,14=171,19

стан С80-просторије:1,3,4

(8,24+8,62+20,86)*3,14=118,44

стан С81-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,37+18,46+13,06)*3,14=147,86

стан С82-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+12,96)*3,14=147,58

просторије:А1,А2,А3,ПБ

укупно поткровље: 1985,68

укупно ламела Ф1:12154,44

ламела Ф2

подрум

просторије:ТЈ2,Ј2

(11,78+17,24)*3,87=112,31

укупно подрум: 112,31

приземље:

стан С1-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,65=125,32

стан С2-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,48+18,56+13,05)*2,65=125,32

стан С3-просторије:1,3,4,5,6

(10,17+10,78+18,13+11,67+13,97)*2,65=171,51

стан С4-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,89)*2,65=144,05

стан С5-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,57+18,66+13,06)*2,65=125,85

стан С6-просторије:1,3,4,5

(7,04+8,93+18,82+11,88+14,70+14,96+12,80)*3,14

=279,87

(1,12*2+7,25)*4,25-1,70*2,40+3,00+7,13*4,25-

1,70*2,40+3,00+11,75*4,25+6,66*4,25=146,72
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(7,20+8,48+18,66+13,06)*2,65=125,61

стан С7-просторије:1,3,4,5,6

(16,01+9,67+18,02+13,70+22,40)*2,65=211,47

просторије:Б3,Б4,Б5

укупно приземље:1117,49

I - VI спрат 

стан С8,С18,С28,С38,С48,С58-

стан С9,С19,С29,С39,С49,С59-просторије:1,3,4,5

(10,76+9,67+18,05+15,88)*2,65=144,05*6=864,32

стан С10,С20,С30,С40,С50,С61-

(7,26+8,58+18,66+13,00)*2,65=125,88*6=755,25

стан С11,С21,С31,С41,С51,С61-просторије:1,3,4,5

стан С12,С22,С32,С42,С52,С62-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,06)*2,65=125,88*6=755,26

стан С13,С23,С33,С43,С53,С63-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*2,65=144,03*6=864,17

стан С14,С24,С34,С44,С54,С64-

стан С15,С25,С35,С45,С55,С65-просторије:1,3,4,5

(7,00+8,48+18,36+13,06)*2,65=124,29*6=745,71

стан С16,С26,С36,С46,С56,С66-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,06)*2,65=124,82*6=777,15

просторије:Б1,Б2,Б3,станарске оставе

(0,68+1,50+1,12+6,78+2,28)*2,65-3,29*2,40+3,00+ 

9,20*2,65-3,29*2,40+3,00+15,48*2,65=88,36

(0,84+1,66+0,81+12,08)*2,65-3,29*2,40+3,00+ 

9,20*2,65-3,29*2,40+3,00+15,48*2,75+11,17*2,65= 

127,54*6=765,25

(14,54+9,83+18,13+14,22+13,14)*2,65=185,13*6=1

110,77

(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*2,65=196,71*6=1

180,26

(14,54+9,83+18,12+14,44+13,14)*2,65=185,69*6=1

114,11

стан С17,С27,С37,С47,С57,С67-просторије: 

1,4,5,6,8,9,10,12

(8,10+12,82+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,2

6+6,30)*2,65=336,07*6=2016,44
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укупно I - VI спрат: 10948,68

поткровље

стан С68-просторије:1,4,5,6,7

(14,54+9,83+18,13+14,22+13,14)*3,14=219,36

стан С69-просторије:1,3,4,5

(10,76+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,69

стан С70-просторије:1,4,5,6,7

(7,26+8,58+18,66+13,00)*3,14=149,15

стан С71-просторије:1,3,4,5

(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*3,14=233,08

стан С72-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,06)*3,14=149,15

стан С73-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,66

стан С74-просторије:1,4,5,6,7

(14,54+9,83+18,12+14,44+13,14)*3,14=220,02

стан С75-просторије:1,3,4,5

(7,00+8,48+18,36+13,06)*3,14=147,27

стан С76-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,38+18,46+13,06)*3,14=147,89

стан С77-просторије: 1,4,5,6,8,9,10,12

просторије:Б1,Б2,Б3,ПБ,станарске оставе

укупно поткровље: 2237,01

укупно ламела Ф2:14415,49

ламела Ф3

подрум

просторије:ТЈ3,Ј3,Х2,Т3,ЕС1

(10,10+15,64+2,15)*3,87=107,93

укупно подрум: 107,93

приземље

стан С1-просторије:1,3,4,5,6

(8,10+12,82+24,70+11,43+14,47+13,56+14,18+21,2

6+6,30)*3,14=398,21

(0,84+1,66+0,81+12,08)*4,25-3,29*2,40+3,00+ 

9,20*4,25-3,29*2,40+3,00+15,48*4,25+5,54*4,25+ 

11,17*4,25= 231,52
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

(16,01+9,67+18,02+13,07+22,40)*2,65=209,80

стан С2-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,05)*2,65=125,85

стан С3-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,05)*2,65=125,85

стан С4-просторије:1,3,4,5

(10,95+9,67+18,08+15,87)*2,65=144,61

стан С5-просторије:1,3,4,5,6

(10,37+10,83+18,13+11,67+14,14)*2,65=172,62

стан С6-просторије:1,3,4

(8,24+8,62+20,70)*2,65=99,53

стан С7-просторије:1,3,4,5,6

(7,68+9,31+18,34+5,70+13,55)*2,65=144,64

стан С8-просторије:1,3,4,5,7,8,9

стан С9-просторије:1,3,4

(8,26+8,63+20,05)*2,65=97,88

просторије:В3,В4,В5

укупно приземље: 1459,89

I - VI спрат 

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65-просторије:1,3,4

(8,24+8,62+20,64)*2,65=99,38*6=596,25

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66-

(7,68+9,32+18,29+5,70+13,55)*2,65=144,53*6=867,

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68-просторије:1,3,4

(8,26+8,64+20,74)*2,65=99,75*6=598,48

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69-

(7,04+8,93+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80)*2,65

=234,60*6=1407,63

(14,54+9,83+18,13+13,14+14,34)*2,65=185,45*6=1

112,68

(16,01+9,67+18,02+11,88+14,50+14,95+17,80)*2,65

=272,50

(0,78+1,12+7,05)*2,65-1,74*2,40+3,00+5,42*2,65-

1,74*2,40+3,00+11,65*2,65=66,60

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67-

просторије:1,4,5,6,7,8,9
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*2,65=144,03*6=864,17

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,67+13,06)*2,65=125,90*6=755,41

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72-

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,06)*2,65=125,88*6=755,25

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*2,65=144,03*6=864,17

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75-

просторије: В1,В2,В3

укупно I - VI спрат: 10515,66

поткровље

стан С76-просторије:1,3,4

(8,24+8,62+20,64)*3,14=117,75

стан С77-просторије:1,3,4,5,6

(7,68+9,32+18,29+5,70+13,55)*3,14=171,26

стан С78-просторије:1,4,5,6,7,8,9

стан С79-просторије:1,3,4

(8,26+8,64+20,74)*3,14=118,19

стан С80-просторије:1,4,5,6,7

(14,54+9,83+18,13+13,14+14,34)*3,14=219,74

стан С81-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,66

стан С82-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,67+13,06)*3,14=149,18

стан С83-просторије:1,4,5,6,7

(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*3,14=233,08

(14,54+9,83+18,13+13,14+14,44)*2,65=185,71*6=1

114,27

(0,80+1,12+7,05)*2,65-1,74*2,40+3,00+5,42*2,65-

1,74*2,40+3,00+11,65*2,65=66,65*6=399,92

(7,04+8,93+18,82+11,88+14,10+14,96+12,80)*3,14

=277,98

(17,53+9,28+19,06+14,15+14,21)*2,65=196,71*6=1

180,26
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С84-просторије:1,3,4,5

(7,20+8,58+18,66+13,06)*3,14=149,15

стан С85-просторије:1,3,4,5

(10,75+9,67+18,05+15,88)*3,14=170,66

стан С86-просторије:1,4,5,6,7

(14,54+9,83+18,13+13,14+14,44)*3,14=220,05

просторије:В1,В2,В3,ПБ

укупно поткровље: 2140,74

укупно ламела Ф3:14224,23

Гаража

просторије: ЕС1

(13,38+9,07)*3,87= 86,88

укупно зидови: 40881,04

плафони

ламела Ф1

приземље

стан С1-просторије 1,3,4

3,67+4,23+23,96=31,86

стан С2-просторије 1,3,4,5

2,99+4,17+19,65+9,42=36,23

стан С3-просторије 1,3,4,5

2,99+4,17+19,65+9,27=36,08

стан С4-просторије 1,3,4,5

2,99+4,27+19,94+9,42=36,62

стан С5-просторије 1,3,4

3,25+4,32+26,31=33,88

укупно приземље: 174,67

I - VI спрат и поткровље

2,99+4,27+19,94+9,42=36,62*7=256,34

стан С7,С18,С29,С40,С51,С62,С73-

3,25+4,22+26,22=33,69*7=235,83

(0,80+1,12+7,68)*4,25-1,74*2,40+3,00+5,42*4,25-

1,74*2,40+3,00+11,65*4,25+7,54*4,25=143,04

стан С6,С17,С28,С39,С50,С61,С72-

просторије:1,3,4,5

стан С8,С19,С30,С41,С52,С63,С74-

просторије:1,4,5,6,7
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

8,63+5,40+19,42+12,73+11,86=58,04*7=406,28

5,26+5,04+19,61+13,20=43,11*7=301,77

2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61

2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61

3,33+5,40+20,20+1,66+11,47=42,06*7=294,42

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-

3,67+4,33+23,96=31,96*7=223,72

2,99+4,17+19,65+9,42=36,23*7=253,61

2,99+4,17+19,66+9,20=36,02*7=252,14

просторија: ПБ

2,71=

укупно I - VI спрат и поткровље: 3201,08

укупно ламела Ф1: 3375,75

ламела Ф2

приземље

стан С1-просторије 1,3,4,5

2,99+4,28+19,94+9,41=36,62

стан С2-просторије 1,3,4,5

2,99+4,36+19,61+9,41=36,67

стан С3-просторије 1,3,4,5,6

5,60+6,18+19,11+7,28+11,67=49,84

3,03+4,50+20,86+4,92+11,86+12,41+9,14=66,72*7=

467,04

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-

просторије:1,3,4,5,6

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-

просторије:1,3,4,5

стан С8,С19,С30,С41,С52,С63,С74-

просторије:1,4,5,6,7

стан С9,С20,С31,С42,С53,С64,С75-

просторије:1,3,4,5

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С83-

просторије:1,3,4,5

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-

просторије:1,3,4,5

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-

просторије:1,3,4,5

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С79-

просторије:1,4,5,6,7,8,9
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С4-просторије 1,3,4,5

5,30+5,13+19,67+12,94=43,04

стан С5-просторије 1,3,4,5

2,99+4,37+20,23+9,42=37,01

стан С6-просторије 1,3,4,5

2,99+4,36+20,23+9,41=36,99

стан С7-просторије 1,3,4,5,6

7,65+5,13+19,61+10,54+18,95=61,88

укупно приземље: 301,75

I - VI спрат и поткровље

8,21+5,36+19,02+11,96+9,59=54,14*7=378,98

5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14

3,03+4,37+20,20+9,35=36,59*7=258,65

8,47+5,67+20,93+11,15+10,76=56,98*7=398,86

25,99+4,38+20,23+9,42=60,02*7=420,14

5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14

8,21+5,31+19,00+12,44+9,59=54,55*7=381,85

2,76+4,34+19,38+9,42=35,90*7=251,30

2,99+4,38+19,65+9,42=36,44*7=255,08

стан С13,С23,С33,С43,С53,С63,С73-

просторије:1,3,4,5

стан С14,С24,С34,С44,С54,С64,С74-

просторије:1,4,5,6,7

стан С15,С25,С35,С45,С55,С65,С75-

просторије:1,3,4,5

стан С9,С19,С29,С39,С49,С59,С69-

просторије:1,3,4,5

стан С10,С20,С30,С40,С50,С60,С70-

просторије:1,4,5,6,7

стан С11,С21,С31,С41,С51,С61,С71-

просторије:1,3,4,5

стан С12,С22,С32,С42,С52,С62,С72-

просторије:1,3,4,5

стан С16,С26,С36,С46,С56,С66,С76-

просторије:1,3,4,5

стан С8,С18,С28,С38,С48,С58,С68-

просторије:1,4,5,6,7
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

просторије:станарске оставе, ТР, ПБ

13,33*6+1,88+3,09=84,95

укупно I - VI спрат и поткровље: 3735,31

укупно ламела Ф2: 4037,06

ламела Ф3

приземље

стан С1-просторије 1,3,4,5,6

7,76+5,13+19,60+10,54+19,87=62,90

стан С2-просторије 1,3,4,5

2,99+4,36+20,22+9,41=36,98

стан С3-просторије 1,3,4,5

2,99+4,36+20,22+9,41=36,98

стан С4-просторије 1,3,4,5

5,19+3,15+19,74+12,68=40,76

стан С5-просторије 1,3,4,5,6

5,75+6,15+18,97+7,28+12,01=50,16

стан С6-просторије 1,3,4

3,66+4,35+23,84=31,85

стан С7-просторије 1,3,4,5,6

3,40+5,40+20,44+1,66+11,46=42,36

стан С8-просторије 1,3,4,5,7,8,9

3,35+4,50+20,66+4,86+12,04+12,41+9,41=67,23

стан С9-просторије 1,3,4

3,68+4,34+24,29=32,31

укупно приземље: 401,53

I - VI спрат и поткровље

3,67+4,32+23,84=31,83*7=222,81

3,40+5,40+20,45+1,66+11,47=42,38*7=296,66

3,75+7,37+32,83+8,02+7,23+11,46+12,27+15,26+2,

27=100,46*7=703,22

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-

просторије:1,3,4

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-

просторије:1,3,4,5,6

стан С17,С27,С37,С47,С57,С67,С77-просторије: 

1,4,5,6,8,9,10,12
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

3,68+47,34+23,91=74,93*7=524,51

8,21+5,31+19,00+9,59+12,22=54,33*7=380,31

5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14

2,99+4,37+20,23+9,42=37,01*7=259,07

8,74+5,24+30,95+11,55+10,52=67,00*7=469,00

2,99+4,37+20,23+9,42=37,01*7=259,07

5,30+5,13+19,67+12,92=43,02*7=301,14

8,21+5,34+19,02+9,59+12,44=54,60*7=382,30

просторија: ПБ

3,84=

укупно I - VI спрат и поткровље: 3866,65

укупно ламела Ф3: 4268,18

укупно плафони: 11680,99

укупно м2 52.562,03

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-

просторије:1,3,4,5

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-

просторије:1,3,4,5

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-

просторије:1,4,5,6,7

3,03+4,50+20,86+4,72+12,04+12,41+9,14=66,70*7=

466,90

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-

просторије:1,3,4

2.

Набавка материјала и глетовање гипс картонских   

плафона. 

Главе холшрафова и саставе плоча глетовати глет 

масом на кречној основи, за танкослојно 

изравњавање унутрашњих површина, БК ГлетЕx  

БЕКАМЕНТ.

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-

просторије:1,3,4,5

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-

просторије:1,3,4,5

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-

просторије:1,4,5,6,7

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-

просторије:1,4,5,6,7

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-

просторије:1,3,4,5,6,7,8,9
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

локал Л1-просторија 2, 3

4,29+3,34=7,46

локал Л2-просторија 2, 3

2,03+2,77=4,50

локал Л3-просторија 2, 3

1,79+2,81=4,60

стан С1-просторија 2

4,48=

стан С2-просторија 2

4,28=

стан С3-просторија 2

4,21=

стан С4-просторија 2

4,25=

стан С5-просторија 2

4,15=

просторије: А2, А3, А4, А5, ТР 

12,21+56,00+8,26+3,51+2,64=82,62

укупно приземље: 120,55

I -VI спрат и поткровље

стан С6;С17;С28;С39;С50;С61;С72-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С7;С18;С29;С40;С51;С62;С73-просторија 2

4,15*7=29,05

стан С8;С19;С30; С41; С52; С63;С74-просторија 

2,40+5,59=7,99*7=55,93

стан С9;С20;С31; С42; С53; С64;С75-просторија 2

4,41*7=30,87

стан С10;С21;С32;С43;С54;С65;С76-просторија 2

4,28*7=29,96

2.

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и глетовање гипс картонских   

плафона. 

Главе холшрафова и саставе плоча глетовати глет 

масом на кречној основи, за танкослојно 

изравњавање унутрашњих површина, БК ГлетЕx  

БЕКАМЕНТ.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С11;С22;С33;С44;С55;С66;С77-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С12;С23;С34;С45;С56;С67;С78-просторија 2, 

3,82+3,90=7,62*7=53,34

стан С13;С24;С35;С46;С57;С68;С79-просторија 2

4,40*7=30,80

стан С14;С25;С36;С47;С58;С69;С80-просторија 2

4,48*7=31,36

стан С15;С26;С37;С48;С59;С70;С81-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С16;С27;С38;С49;С60;С71;С82-просторија 2

4,21*7=29,47

просторије: А1, А2, А3

(54,32+8,49+3,51)*6+54,32+8,49+13,30=474,03

укупно I - VI спрат и поткровље: 854,69

укупно ламела Ф1: 975,24

ламела Ф2

приземље

локал Л4 просторија 2, 3

3,20+3,33=6,53

локал Л5 просторија 2, 3

10,93+2,51=13,44

стан С1-просторија 2

4,28=

стан С2-просторија 2

4,28=

стан С3-просторија 2

4,13=

стан С4-просторија 2

4,38=

стан С5- просторија 2

4,24=

стан С6-просторија 2

4,28=
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

стан С7-просторија 2, 7

4,65+3,65=8,30

просторије: Б2, Б3, Б4, Б5

13,95+70,92+8,89+5,85=99,61

укупно приземље: 153,47

I -VI спрат и поткровље

стан С8;С18;С28;С38;С48;С58;С68-просторија 2, 

3,07+5,28=8,35*7=58,45

стан С9;С19;С29;С39;С49;С59;С69-просторија 2

4,50*7=31,50

стан С10;С20;С30;С40;С50;С60;С70-просторија 2

4,33*7=30,31

стан С11;С21;С31;С41;С51;С61;С71-просторија 2, 

4,23+3,59=7,82*7=54,74

стан С12;С22;С32;С42;С52;С62;С72-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С13;С23;С33;С43;С53;С63;С73-просторија 2

4,50*7=31,50

стан С14;С24;С34;С44;С54;С64;С74-просторија 2, 

3,07+5,28=8,35*7=58,45

стан С15;С25;С35;С45;С55;С65;С75-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С16;С26;С36;С46;С56;С66;С76-просторија 2

4,28*7=29,96

2,06+4,07+4,20=10,33*7=72,31

просторије: Б1, Б2, Б3, ТР

(75,61+9,53+5,85)*6+70,31+9,53+15,72=

укупно I - VI спрат и поткровље:1068,64

укупно ламела Ф2: 1222,11

ламела Ф3

приземље

стан С1-просторија 2,7

4,56+3,63=8,19

стан С17;С27;С37;С47;С57;С67;С77-просторија 

2,7,11
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стан С2-просторија 2

4,27=

стан С3-просторија 2

4,27=

стан С4-просторија 2

4,50=

стан С5-просторија 2

4,20=

стан С6-просторија 2

4,42=

стан С7-просторија 2

4,40=

стан С8-просторија 2,6

3,84+3,82=7,66

стан С9-просторија 2

4,48=

просторије: В2, В3, В4, В5, ТР

14,01+69,72+6,05+3,51+2,66=95,95

укупно приземље: 142,34

I -VI спрат и поткровље

стан С10,С21,С32,С43,С54,С65,С76-просторија 2

4,34*7=30,38

стан С11,С22,С33,С44,С55,С66,С77-просторија 2

4,40*7=30,80

стан С12,С23,С34,С45,С56,С67,С78-просторија 

3,95+3,90=7,85*7=54,95

стан С13,С24,С35,С46,С57,С68,С79-просторија 2

4,49*7=31,43

стан С14,С25,С36,С47,С58,С69,С80-просторија 

3,07+5,12=8,19*7=57,33

стан С15,С26,С37,С48,С59,С70,С81-просторија 2

4,41*7=30,87

стан С16,С27,С38,С49,С60,С71,С82-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С17,С28,С39,С50,С61,С72,С83-просторија 
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4,23+3,59=7,82*7=54,74

стан С18,С29,С40,С51,С62,С73,С84-просторија 2

4,28*7=29,96

стан С19,С30,С41,С52,С63,С74,С85-просторија 2

4,41*7=30,87

стан С20,С31,С42,С53,С64,С75,С86-просторија 

3,07+5,12=8,19*7=57,33

просторије: В1, В2, В3, В4, В5

(60,30+5,87+3,51)*6+56,76+5,87+13,33=494,04

укупно I - VI спрат и поткровље: 932,76

укупно ламела Ф3: 1075,10

укупно м2 3.272,45

Радити у свему према упутствима произвођача.

Обрачун по м2.

као позиција 1 и 2

52562,03+3272,45= м2 55.834,48

4.

Радити у свему према упутствима произвођача.

Обрачун по м2.

зидови

ламела Ф1

подрум

просторије:ТЈ1,Ј1

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и бојење глетованих зидова и 

плафона у степеништу и ходницима, акрилном 

бојом за унутрашње површине BK Pol Crystal 

BEKAMENT . 

Све површине пребрусити, импрегнирати BK-

Podlogom а затим бојити  BK Pol Crystal бојом 

први и други пут.

Набавка материјала и бојење глетованих зидова и 

плафона, полудисперзивном бојом BK Pol 

BEKAMENT. 

Све површине пребрусити, импрегнирати BK-

Podlogom а затим бојити полудисперзивном бојом 

први и други пут.

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

3.
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11,70*4,07+15,64*4,07=111,27

укупно подрум: 111,27

приземље

просторије:А3,А4,А5

укупно приземље:81,66

I - VI спрат 

просторије:А1,А2,А3

укупно I - VI спрат: 453,00

поткровље

просторије:А1,А2,А3,ПБ

укупно поткровље: 146,72

укупно ламела Ф1: 792,65

ламела Ф2

подрум

просторије:ТЈ2,Ј2

(11,78+17,24)*4,07=

укупно подрум: 

приземље:

просторије: Б3,Б4,Б5

укупно приземље:92,07

I - VI спрат 

просторије:Б1,Б2,Б3,станарске оставе

укупно I - VI спрат: 786,71

поткровље

просторије:Б1,Б2,Б3,ПБ,станарске оставе

(1,12*4+7,12)*2,75-1,70*2,40+3,00+7,13*2,75-

1,70*2,40+3,00+11,75*2,75=81,66

(1,12*2+7,12)*2,75-1,70*2,40+3,00+7,13*2,75-

1,70*2,40+3,00+11,75*2,75=75,50*6=453,00

(1,12*2+7,25)*4,25-1,70*2,40+3,00+7,13*4,25-

1,70*2,40+3,00+11,75*4,25+6,66*4,25=146,72

(0,68+1,50+1,12+6,78+2,28)*2,75-3,29*2,40+3,00+ 

9,20*2,75-3,29*2,40+3,00+15,48*2,75=92,07

(0,84+1,66+0,81+12,08)*2,75-3,29*2,40+3,00+ 

9,20*2,75-3,29*2,40+3,00+15,48*2,75+11,17*2,75= 

131,12*6=786,71

(0,84+1,66+0,81+12,08)*4,25-3,29*2,40+3,00+ 

9,20*4,25-3,29*2,40+3,00+15,48*4,25+5,54*4,25+ 

11,17*4,25= 231,52
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укупно поткровље: 231,52

укупно ламела Ф2: 1228,41

ламела Ф3

подрум

просторије:ТЈ3,Ј3

(10,10+15,64)*4,07=104,76

укупно подрум: 104,76

приземље

просторије:В3,В4,В5

укупно приземље: 69,20

I - VI спрат 

просторије: В1,В2,В3

укупно I - VI спрат: 415,55

поткровље

просторије:В1,В2,В3,ПБ

укупно поткровље: 143,04

укупно ламела Ф3:732,55

укупно зидови: 2753,62

ламела Ф1

91,50=

ламела Ф2

91,50=

ламела Ф3

91,50=

укупно плафони и степенице: 274,50

укупно м2 3.027,12

(0,80+1,12+7,05)*2,75-1,74*2,40+3,00+5,42*2,75-

1,74*2,40+3,00+11,65*2,75=69,26*6=415,55

плафони  међуподеста, косих плоча и бочнe 

странe степеница

(0,80+1,12+7,68)*4,25-1,74*2,40+3,00+5,42*4,25-

1,74*2,40+3,00+11,65*4,25+7,54*4,25=143,04

(0,78+1,12+7,05)*2,75-1,74*2,40+3,00+5,42*2,75-

1,74*2,40+3,00+11,65*2,75=69,20

(0,84+1,66+0,81+12,08)*4,25-3,29*2,40+3,00+ 

9,20*4,25-3,29*2,40+3,00+15,48*4,25+5,54*4,25+ 

11,17*4,25= 231,52
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Радити у свему према упутствима произвођача.

Висина бојења зидова у гаражи је до 180цм.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

ламела Ф2

ламела Ф3

укупно м2 1.994,56

Обрачун по м2.

ламела Ф1

подрум

просторије: Т1, ТПЦ, ТИС1, оставе

лифтови 1 и 2

(8,30+6,60)*32,20+4,12+2,70=486,60

укупно ламела Ф1: 804,40

ламела Ф2

подрум

просторије: Т2, Х2

5.

6.

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

(77,80+18,91+5,56+0,90+3,20+3,60*6+3,00)*3,87=

506,85

(15,50+22,40+16,50+28,00)*3,87-

1,90*2,15+3,00=317,80

(104,50+4,95+8,55+16,82+20,55+3,00+3,60*6+2,80

*2+2,20+2,60)*3,87=736,73

(7,40+4,95+80,15+58,05+13,30+3,60*6+2,80*2+3,0

0)*3,87=750,97

Набавка материјала и бојење зидова и плафона 

техничких просторија и лифтовских окана посном  

бојом.

Све површине очистити а затим бојити  посном 

бојом први и други пут.

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и бојење зидова гараже 

акрилном  бојом за бетон BK BET BEKAMENT. 

Све површине пребрусити, импрегнирати BK-

Grund Universal  - ом а затим бојити  акрилном 

бојом први и други пут.
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(19,50+12,20)*3,87=122,68

лифтови 1 и 2

(8,30+6,60)*32,20+4,12+2,70=486,60

укупно ламела Ф2: 609,28

ламела Ф3

подрум

просторије: Т3, ТИС2, Х2

(18,00+16,70+12,50)*3,87+7,08=189,74

лифтови 1 и 2

(8,30+6,60)*32,20+4,12+2,70=486,60

укупно ламела Ф3: 676,34

Гаража

просторија: ПО1

5,76*3,87+2,04=24,33

укупно м2 2.114,36

УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
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XIV ТАПЕТАРСКИ  РАДОВИ

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

4,76*2,75=13,09

ламела Ф2

приземље

2,53*2,75=6,96

ламела Ф3

приземље

2,53*2,75=6,96

укупно м2 27,01

УКУПНО ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ:

Набавка материјала и постављање 

висококвалитетних зидних  тапета, врсте и дезена 

по избору инвеститора. 

Тапете морају бити отпорне на хабање, стабилних 

боја и димензија, негориве, антибактеријске и 

противпрашне.

Зидове припремити тако да буду равни, без 

испупчења, таласа и потпуно суви. 

Тапете искројити са уклапањем шара и залепити 

их одговарајућим белим лепком на бази акрила, 

који задовољава стандард негоривости. 

Састави не смеју бити видљиви. 

Спојеве на вратима, прозорима и слично извести 

без преклопа, на додир.

Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

1.
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XV ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

ламела Ф1

приземље

I -VI спрат

поткровље

кров

3,80*1,08*2*14=114,91

укупно ламела Ф1: 1433,15

ламела Ф2

приземље

I -VI спрат

поткровље

(3,56+3,73+5,04+0,64+3,73+1,81)*2,95-

1,60*2,15*5+3,00*5=52,40

(6,56+5,49+3,73+3,73+5,76+5,60+3,56+3,73+5,00+

3,73+1,81+0,58)*2,95+1,50*2,50*13+1,00*2,50*2-

2,40*2,15*3+3,00*3-1,60*2,15*7+3,00*7= 

189,57*6=1137,42

Набавка материјала и танкослојно малтерисање 

фасаде. 

Преко претходно постављених плоча камене вуне 

(посебно обрачунато) поставити Алу профиле за 

заштиту углова и ивица фасаде. 

Преко овако припремљене фасаде равномерно 

нанети слој полимер цементног лепка ROFIX 

Unistar Basic у слоју 2-3 мм и утиснути са 

преклопом стаклену мрежицу ROFIX Р50, преко 

целе површине. 

Након сушења нанети ROFIX Unistar Basic лепак 

у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе 

површине и фино загладити. 

(6,56+5,49+3,73+3,73+5,76+5,60+3,56+3,73+5,00+

3,73+1,81+0,58)*2,80-2,40*2,15*3+3,00*3-

1,60*2,15*7+3,00*7=128,42

1.

(3,73+3,73+5,42+5,12+3,73+3,73+5,12+5,42)*2,95+

(9,20+9,00)*3,75-1,60*2,15*4+3,00*4-

2,40*2,15*4+3,00*4=164,05

(9,12+3,73+3,73+5,45+5,15+3,73+8,44+1,45+3,73+

5,12+5,41)*2,95+1,50*2,50*14+1,00*2,50*4-

1,60*2,15*8+3,00*8-2,40*2,15*4+3,00*4= 

212,77*6=1276,62

(9,12+3,73+3,73+5,45+5,15+3,73+8,44+1,45+3,73+

5,12+5,41)*2,80-1,60*2,15*8+3,00*8-

2,40*2,15*4+3,00*4=142,01
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кров

3,80*1,08*2*10=82,08

укупно ламела Ф2: 1664,76

ламела Ф3

приземље

I -VI спрат

поткровље

кров

3,80*1,08*2*10=82,08

укупно ламела Ф3: 1780,04

укупно м2 4.877,95

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

као позиција IV-22

6288,01=

као позиција XV-1

4877,95=

укупно м2 11.165,96

(3,73+5,12+5,42+3,56+5,76+5,60+4,86+5,41+5,12+

3,73+0,58)*2,95+(9,20+9,00)*3,75-

1,60*2,15*4+3,00*4-2,40*2,15*5+3,00*5=199,92

Набавка материјала и обрада фасадних површина 

силиконско - силикатним племенитим малтером. 

Преко претходно припремљене, суве и отпрашене 

подлоге нанети прајмер ROFIX PREMIUM и то 

минимално 24 сата пре малтера. 

Силиконско-силикатни малтер RÖFIX SiSi®Putz 

VITAL гранулације 1,5 мм  нанети челичном 

глетерицом а затим зарибати одговарајућим 

алатом у структури  и боји по избору 

инвеститора.

(8,40+3,73+5,12+5,41+3,56+5,76+5,59+4,787+0,56

+5,41+5,12+3,73)*2,80-1,60*2,15*6+3,00*6-

2,40*2,15*5+3,00*5=146,66

2.

(8,40+3,73+5,12+5,41+3,56+5,76+5,59+4,787+0,56

+5,41+5,12+3,73)*2,95+1,50*2,50*16+1,00*2,50*4-

1,60*2,15*6+3,00*6-2,40*2,15*5+3,00*5= 

225,23*6=1351,38
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3.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

колске рампе

зидови улазне рампе ка ламели Ф1

(2,51+12,87+9,18+12,87)*3,44=128,76

зидови излазне рампе из гараже

(16,11+4,20+16,11+10,38)*3,44=160,99

зидићи  на крову  гараже и анекса гараже

68,00=

укупно м2 357,75

Набавка материјала и обрада фасадних површина 

декоративним мозаик малтером. 

Преко претходно припремљене, суве и отпрашене 

подлоге нанети прајмер ROFIX PREMIUM и то 

минимално 24 сата пре малтера. 

Мозаик малтер RÖFIX BSP, гранулације 1,8 мм,  

нанети челичном глетерицом а затим глетовати 

одговарајућим алатом у структури  и боји по 

избору инвеститора.

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

XVI СТОЛАРСКИ  РАДОВИ

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 1                                      димензија 90*215цм           

ламела Ф1

87,00=

ламела Ф2

128,00=

ламела Ф3

109,00=

укупно ком 324,00

2.

Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних 

дрвених врата на мокрим чворовима, систем 

ДРВО Арт Чачак. 

Шток врата израдити од трослојне панел плоче 

дебљине 40 мм.  

Крило врата израдити без фалца, са рамом од 

чамовог масива, обострано обложити тврдо 

пресованим медијапаном и  испунити картонским 

саћем. 

Шток врата израдити од трослојне панел плоче 

дебљине 40/45 мм.  

Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних 

дрвених врата на собама, систем ДРВО Арт 

Чачак. 

Шток врата израдити од трослојне панел плоче 

дебљине 40 мм.  

Крило врата израдити без фалца, са рамом од 

чамовог масива, обострано обложити тврдо 

пресованим медијапаном и  испунити картонским 

саћем. 

Шток врата израдити од трослојне панел плоче 

дебљине 40/45 мм.  

Первајз израдити од медијапана, са обостраним 

штеловањем. 

Завршна обрада врата је фурнирање вакум 

пумпом и лакирање безбојним мат лаком. 

Врата опремити оковом стандардног квалитета: са 

три бродске шарке по висини, собном бравом  са 

2 кључа, дводелним шилдом и ручицом, све са 

завршном обрадом од матираног хрома (chrom 

satiniert ). 

Врата опремити   ПВЦ дихтунгом у фалцу штока 

и гуменим одбојником за ограничавање отварања 

врата. 

Врата се уграђују у зид од пуне опеке д=12 цм.

1.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 2                                      димензија 80*215цм           

ламела Ф1

102,00=

ламела Ф2

117,00=

ламела Ф3

116,00=

укупно ком 335,00

3.

Первајз израдити од медијапана, са обостраним 

штеловањем. 

Завршна обрада врата је фурнирање вакум 

пумпом и лакирање безбојним мат лаком. 

Врата опремити оковом стандардног квалитета: са 

три бродске шарке по висини, собном бравом  са 

2 кључа, дводелним шилдом и ручицом, све са 

завршном обрадом од матираног хрома (chrom 

satiniert ). 

На доњем делу крила поставити алуминијумску 

вентилациону решетку 450*90 мм.

Врата опремити храстовим прагом у ширини 

штока,  ПВЦ дихтунгом у фалцу штока и гуменим 

одбојником за ограничавање отварања врата. 

Врата се уграђују у зид од пуне опеке д=12 цм.

Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних 

дрвених клизних врата на кухињама, систем 

ДРВО Арт Чачак. 

Шток врата израдити од трослојне панел плоче 

дебљине 40 мм.  

Крило врата израдити без фалца, са рамом од 

чамовог масива, обострано обложити тврдо 

пресованим медијапаном и  испунити картонским 

саћем. 

Шток врата израдити од трослојне панел плоче 

дебљине 40/45 мм.  

Первајз израдити од медијапана, са обостраним 

штеловањем. 

Завршна обрада врата је фурнирање вакум 

пумпом и лакирање безбојним мат лаком. 

Врата опремити оковом стандардног квалитета: у 

поду уградити вођицу врата са одбојницима а у 

горњој зони шину са клизачима и маску, на крилу 

поставити укопавајуће ручице са завршном 

обрадом од матираног хрома (chrom satiniert). 

Врата опремити храстовим прагом у ширини 

штока,  ПВЦ дихтунгом у фалцу штока и 

одбојником за ограничавање отварања врата. 

Врата се уграђују у зид од пуне опеке д=12 цм.
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Ј.М. Количина
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Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

решетка

поз 3                                      димензија 80*215цм           

ламела Ф1

68,00=

ламела Ф2

46,00=

ламела Ф3

55,00=

укупно ком 169,00

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

3.

4.

Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних 

дрвених клизних врата на кухињама, систем 

ДРВО Арт Чачак. 

Шток врата израдити од трослојне панел плоче 

дебљине 40 мм.  

Крило врата израдити без фалца, са рамом од 

чамовог масива, обострано обложити тврдо 

пресованим медијапаном и  испунити картонским 

саћем. 

Шток врата израдити од трослојне панел плоче 

дебљине 40/45 мм.  

Первајз израдити од медијапана, са обостраним 

штеловањем. 

Завршна обрада врата је фурнирање вакум 

пумпом и лакирање безбојним мат лаком. 

Врата опремити оковом стандардног квалитета: у 

поду уградити вођицу врата са одбојницима а у 

горњој зони шину са клизачима и маску, на крилу 

поставити укопавајуће ручице са завршном 

обрадом од матираног хрома (chrom satiniert). 

Врата опремити храстовим прагом у ширини 

штока,  ПВЦ дихтунгом у фалцу штока и 

одбојником за ограничавање отварања врата. 

Врата се уграђују у зид од пуне опеке д=12 цм.

Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних 

дрвених клизних врата на собама, систем ДРВО 

Арт Чачак. 

Шток врата израдити од трослојне панел плоче 

дебљине 40 мм.  

Крило врата израдити без фалца, са рамом од 

чамовог масива, обострано обложити тврдо 

пресованим медијапаном и  испунити картонским 

саћем. 

Шток врата израдити од трослојне панел плоче 

дебљине 40/45 мм.  

Первајз израдити од медијапана, са обостраним 

штеловањем. 

Завршна обрада врата је фурнирање вакум 

пумпом и лакирање безбојним мат лаком. 

Врата опремити оковом стандардног квалитета: у 

поду уградити вођицу врата са одбојницима а у 

горњој зони шину са клизачима и маску, на крилу 

поставити укопавајуће ручице са завршном 

обрадом од матираног хрома (chrom satiniert). 

Врата опремити храстовим прагом у ширини 

штока,  ПВЦ дихтунгом у фалцу штока и 

одбојником за ограничавање отварања врата. 

Врата се уграђују у зид од пуне опеке д=12 цм.
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

решетка

поз 4                                      димензија 105*215цм           

ламела Ф1

14,00=

ламела Ф3

16,00=

укупно ком 30,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 5                                      димензија 114*140 цм           

ламела Ф1

15,00=

ламела Ф2

14,00=

ламела Ф3

15,00=

укупно ком 44,00

Набавка и уградња  дрвеног кровног прозора тип 

"Velux" Standard GZL1051- SK08. 

Прозор је израђен од природне импрегниране 

боровина високог квалитета, прелакиране 

слојевима акрилног лака на воденој основи. 

Дрвени кровни прозор је са централним вешањем 

– горње управљање.

Прозор је застакљен термо пакетом 4/16/4 мм са  

Uw 1.3 W/m2K. 

Од тога је унутрашње стакло 4 мм флотирано са 

премазом за ниску емисију, спољашње стакло 4 

мм каљено, са премазом за ниску емисију а 

простор између стакла је  испуна од инертног гаса 

(аргон). 

Прозор испоручити са одговарајућом лименом 

опшивком за лимене кровове EDS, са додатном 

термо и хидроизолационом заштитом BDX 2000 и 

са спољном тендом модел MHL.

Лимена опшивка и термо и хидроизолациона 

заштита су из пакета произвођача прозора који 

обезбеђује гаранцију од 10 година.

4.

5.
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Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

11,00=

ламела Ф2

10,00=

ламела Ф3

11,00=

укупно ком 32,00

Набавка и испорука телескопске шипке за 

руковање кровним прозорима.

Предвиђа се једна телескопска шипка  по стану.

УКУПНО  СТОЛАРСКИ  РАДОВИ:

6.
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XVII
ПВЦ  СТОЛАРИЈА

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 1                                  димензија 150*130+20 

ламела Ф1

5,00=

ламела Ф2

6,00=

ламела Ф3

11,00=

укупно ком 22,00

Набавка, транспорт, уградња фасадног 

двокрилног прозора израђеног од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп прозора је Uмах=1,5W/m2K, 

испоручилац прозора доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни   Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручице и шарке у истој 

боји.

Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Прозор мора  да садржи  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња ПВЦ 

клупица, која улази у позицију.    

Предвидети  проширење профила са једне стране 

у ширини од 30 мм за постављање гуртне за 

1.
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Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 2                                 димензија 100*130+20 цм           

ламела Ф2

4,00=

ламела Ф3

4,00=

укупно ком 8,00

2.

Набавка, транспорт, уградња фасадног 

једнокрилног прозора израђеног  од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп прозора је Uмах=1,5W/m2K,  

испоручилац прозора доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји.

Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Прозор мора  да садржи  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња ПВЦ 

клупица, која улази у позицију.     

Предвидети  проширење профила са једне стране 

у ширини од 30 мм за постављање гуртне за 
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Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 3                       димензија 160*215+20 цм           

ламела Ф1

54,00=

ламела Ф2

53,00=

ламела Ф3

29,00

укупно ком 136,00

Набавка, транспорт, уградња фасадних 

двокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1,5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 

Набавка, транспорт, уградња фасадних 

двокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1,5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 

3.

4.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 223



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 3а                       димензија 160*215+20 цм           

ламела Ф2

7,00=

ламела Ф3

1,00

укупно ком 8,00

Набавка, транспорт, уградња фасадних 

двокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1,5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 

Набавка, транспорт, уградња фасадних 

трокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са 

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм  и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1.5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија мора да задовољи Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 

клупица, која улази у позицију.     

5.

4.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 4                             димензија  240*215+20 цм           ком

ламела Ф1

21,00=

ламела Ф2

32,00=

ламела Ф3

30,00

укупно ком 83,00

6.

Набавка, транспорт, уградња фасадних 

трокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са 

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм  и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1.5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија мора да задовољи Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 

клупица, која улази у позицију.     

Набавка, транспорт, уградња фасадних 

једнокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1,5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 

5.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 5                             димензија  80*215+20 цм           

ламела Ф1

53,00=

ламела Ф2

40,00=

ламела Ф3

25,00

укупно ком 118,00

7. Набавка, транспорт, уградња фасадних 

једнокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1,5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 

Набавка, транспорт, уградња фасадних 

једнокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1,5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 5а                                     димензија  80*185 цм           

ламела Ф1

7,00=

ламела Ф2

6,00=

ламела Ф3

5,00=

укупно ком 18,00

8. Набавка, транспорт, уградња фасадног 

двокрилног прозора израђеног од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп прозора је Uмах=1,5W/m2K, 

испоручилац прозора доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни   Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручице и шарке у истој 

боји.

Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Прозор мора  да садржи  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња ПВЦ 

клупица, која улази у позицију.   

Предвидети  проширење профила са једне стране 

у ширини од 30 мм за постављање гуртне за 

ролетну. 

Минимална звучна заштита 30-34 дб. 

Набавка, транспорт, уградња фасадних 

једнокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1,5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 6                                  димензија 135*120+20 

ламела Ф1

5,00=

ламела Ф3

4

укупно ком 9,00

9.

Набавка, транспорт, уградња фасадног 

двокрилног прозора израђеног од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп прозора је Uмах=1,5W/m2K, 

испоручилац прозора доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни   Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручице и шарке у истој 

боји.

Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Прозор мора  да садржи  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња ПВЦ 

клупица, која улази у позицију.   

Предвидети  проширење профила са једне стране 

у ширини од 30 мм за постављање гуртне за 

ролетну. 

Минимална звучна заштита 30-34 дб. 

Набавка, транспорт, уградња фасадног 

двокрилног француског прозора израђеног од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп прозора је Uмах=1,5W/m2K, 

испоручилац прозора доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручице и шарке у истој 

боји.

Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Прозор мора  да садржи  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња ПВЦ 

клупица, која улази у позицију.   

Предвидети  проширење профила са једне стране 

у ширини од 30 мм за постављање гуртне за 

ролетну. 

Минимална звучна заштита 30-34 дб. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 7                                  димензија 150*195+20 

ламела Ф1

78,00=

ламела Ф2

84,00=

ламела Ф3

45

укупно ком 207,00

9.

10.

Набавка, транспорт, уградња фасадног 

двокрилног француског прозора израђеног од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп прозора је Uмах=1,5W/m2K, 

испоручилац прозора доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручице и шарке у истој 

боји.

Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Прозор мора  да садржи  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња ПВЦ 

клупица, која улази у позицију.   

Предвидети  проширење профила са једне стране 

у ширини од 30 мм за постављање гуртне за 

ролетну. 

Минимална звучна заштита 30-34 дб. 

Набавка, транспорт, уградња фасадног 

једнокрилног француског прозора израђеног од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп прозора је Uмах=1,5W/m2K, 

испоручилац прозора доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни   Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручице и шарке у истој 

боји.

Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Прозор мора  да садржи  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња ПВЦ 

клупица, која улази у позицију.     

Предвидети  проширење профила са једне стране 

у ширини од 30 мм за постављање гуртне за 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 8                                  димензија 100*195+20 

ламела Ф1

12,00=

ламела Ф2

28,00=

ламела Ф3

20,00

укупно ком 60,00

10.

11. Набавка, транспорт, уградња фасадних 

једнокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1,5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом акредитоване 

лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 

Набавка, транспорт, уградња фасадног 

једнокрилног француског прозора израђеног од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп прозора је Uмах=1,5W/m2K, 

испоручилац прозора доказује атестом.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни   Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручице и шарке у истој 

боји.

Уз прозор предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Прозор мора  да садржи  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња ПВЦ 

клупица, која улази у позицију.     

Предвидети  проширење профила са једне стране 

у ширини од 30 мм за постављање гуртне за 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 9                             димензија  60*215+20 цм           

ламела Ф1

6,00= ком 6,00

12. *+B583:D596УГРАЂЕНА фасадна ПВЦ столарија 

(прозори и балконска врата) су од ПВЦ 

петокоморних профила, систем КБЕ 76мм, и 

унутрашњим ојачањем челичном поцинкованим 

профилом д=1,5мм са двоструким спољним 

дихтовањем. Стакло пакет је дебљине 24мм 

4+16+4мм, са нискоемисионим премазом и  

испуном од инертног гаса између два стакла.  

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп прозора је Uмах=1,5W/m2K, 

Уградња је извршена по RAL систему. ПВЦ оквир 

садржи подпрозорски профил, како би се могла 

уградити унутрашња ПВЦ даска. Столарија је у 

белој боји. Профил је проширен са једне стране у 

ширини од 30мм за постављање гуртне за 

ролетну. Прозори и балконска врата су са 

одговарајућим механизмом за могућност 

отварања око хоризонталне и вертикалне осе. 

ПВЦ кутија за ролетне је термоизолована са 

алуминијумском ролетном - ламелице пуњене 

полиуретаном.                                                          

11. Набавка, транспорт, уградња фасадних 

једнокрилних балконских врата израђених од 

високоотпорног, тврдог ПВЦ-а, са минимум 

петокоморним системом профила КБЕ 76, са  

унутрашњим ојачањем од челичних 

поцинкованих профила д=1,5 мм и двоструким 

заптивањем.  

Врата застаклити термо пакетом дебљине 24 мм 

(4+16+4 мм), са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла. 

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп врата је Uмах=1,5W/m2K,  

испоручилац врата доказује атестом акредитоване 

лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Уз позицију предвидети све неопходне покривне 

и заптивне лајсне. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на углу. 

Оков стандардни Winkhaus ; Roto  или слично, 

који омогућава отварање крила око вертикалне и 

хоризонталне осе, са две шарке по крилу. 

Столарија је у белој боји, ручица и шарке у истој 

боји. 

Уз врата предвидети еслингер ролетну са ПВЦ 

термоизолованом кутијом и алуминијумским  

ламелама  испуњеним полиуретаном.  

Пројектована  ПВЦ столарија  мора да задовољи 

Ц 

енергетски  разред.  

Врата морају  да садрже  подпрозорски  профил 

како би се могла уградити унутрашња храстова 

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 231



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

*Потребно је довршити позиције уграђене 

столарије и то: изведену пур-пену довести у раван 

профила и залепити РАЛ траке са унутрашње и 

спољне стране

уградити предвиђене ПВЦ подпрозорске клупице, 

а код балконских врата са унутрашње стране 

покривну даску од храстовог дрвета,, у свему 

према детаљу из техничке документације.

ламела Ф3

поз 3                         димензија 160*215+20 ком 10

поз 3а                       димензија 160*215+20 ком 6

поз 4                        димензија  240*215+20 цм   ком 10

поз 5                          димензија  80*215+20 ком 11

поз 6                         димензија 135*120+20 ком 2

поз 7                         димензија 150*195+20 ком 40

поз 8                          димензија 100*195+20 ком 8

87

УКУПНО ПВЦ СТОЛАРИЈА:

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 232



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

XVIII АЛУМИНАРИЈА

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

1.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и уградња двокрилних врата 

са фиксним деловима и надсветлом на улазу.

Врата су израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм

Уградњу врата вршити преко челичних држача и 

избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом, типа 

Стублина или одговарајући. 

Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 мм,  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Испуна у пуним деловима је изведена као пакет - 

алуминијумски лим 1 мм;  камена вуна 60 мм 

тежине 150 кг/м3; алуминијумски лим 1 мм.

Дихтовање стакла и испуна извести трајно 

еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на 

угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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поз 1                             димензија  340*240+27 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

2.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка, транспорт и уградња двокрилних врата 

са фиксним деловима и надсветлом на ветробрану

Врата су израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм

Уградњу врата вршити преко челичних држача и 

избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом, типа 

Стублина или одговарајући. 

Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 мм,  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Испуна у пуним деловима је изведена као пакет - 

алуминијумски лим 1 мм;  камена вуна 60 мм 

тежине 150 кг/м3; алуминијумски лим 1 мм.

Дихтовање стакла и испуна извести трајно 

еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на 

угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.
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Обрачун по комаду.

поз 1а                  димензија  340*240+27 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 2                                    димензија  180*242 цм            

ламела Ф2

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

3.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и уградња  двокрилних врата 

на улазу. 

Врата су израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм

Уградњу врата вршити преко челичних држача и 

избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по 

ободуотвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом, типа 

Стублина или одговарајући. 

Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 мм,  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.
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1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

Све мере проверити на лицу места.

Набавка, транспорт и  уградња  двокрилних врата 

са надсветлом на бетробрану. 

Врата су израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм

Уградњу врата вршити преко челичних држача и 

избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по 

ободуотвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом, типа 

Стублина или одговарајући. 

Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 мм,  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Испуна у пуним деловима је изведена као пакет - 

алуминијумски лим 1 мм;  камена вуна 60 мм 

тежине 150 кг/м3; алуминијумски лим 1 мм.

Дихтовање стакла и испуна извести трајно 

еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на 

угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

4.
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Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 2а                             димензија  180*242цм           

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 3                             димензија  220*242 цм           

ламела Ф2

1,00=

5.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене фиксне преграде.

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 

мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

4.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 237



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 4                             димензија  311*242 цм           

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

6.

7.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене фиксне преграде.

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 

мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка, транспорт и  уградња  прозора у 

степеништу. 

Прозори су израђени од пластифицираних 

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу прозора вршити преко челичних држача 

и избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем на вентус у 

складу са  шемом (ручица на потезање ради 

отварања прозора х=180од пода),  типа Стублина 

или одговарајући, са одговарајућим 

сертификатом. 

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 28 мм  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 238



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 5                            димензија  135*250 цм           

ламела Ф1

7,00=

ламела Ф3

7,00=

укупно ком 14,00

7.

8.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и  уградња  прозора у 

степеништу. 

Прозори су израђени од пластифицираних 

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу прозора вршити преко челичних држача 

и избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем на вентус у 

складу са  шемом (ручица на потезање ради 

отварања прозора х=180од пода),  типа Стублина 

или одговарајући, са одговарајућим 

сертификатом. 

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 28 мм  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Набавка, транспорт и уградња  прозора у 

степеништу.  

Прозори су израђени од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу прозора вршити преко челичних држача 

и избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем на вентус у 

складу са  шемом (ручица на потезање ради 

отварања прозора х=180 цм од пода),  типа 

Стублина или одговарајући, са одговарајућим 

сертификатом. 

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 28 мм  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 239



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 5 п                            димензија  135*160 цм           

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

8.

9.

Набавка, транспорт и уградња  прозора у 

степеништу.  

Прозори су израђени од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу прозора вршити преко челичних држача 

и избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем на вентус у 

складу са  шемом (ручица на потезање ради 

отварања прозора х=180 цм од пода),  типа 

Стублина или одговарајући, са одговарајућим 

сертификатом. 

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 28 мм  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и уградња  прозора у 

степеништу.  

Прозори су израђени од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу прозора вршити преко челичних држача 

и избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем на вентус у 

складу са  шемом (ручица на потезање ради 

отварања прозора х=180 цм од пода),  типа 

Стублина или одговарајући, са одговарајућим 

сертификатом. 

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 28 мм  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 240



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 6                             димензија  80*250 цм           

ламела Ф1

7,00= ком 7,00

9.

10.

Набавка, транспорт и уградња  прозора у 

степеништу.  

Прозори су израђени од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу прозора вршити преко челичних држача 

и избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем на вентус у 

складу са  шемом (ручица на потезање ради 

отварања прозора х=180 цм од пода),  типа 

Стублина или одговарајући, са одговарајућим 

сертификатом. 

Прозор застаклити термо пакетом дебљине 28 мм  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и уградња преграде са 

двокрилним вратима.

Врата су израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу врата вршити преко челичних држача и 

избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 мм,  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 241



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 7                         димензија  115+150*295 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

11.

10.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем на вентус у 

складу са  шемом (ручица на потезање ради 

отварања прозора х=180 од пода), типа Стублина 

или одговарајући, са одговарајућим 

сертификатом. 

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и уградња преграде са 

двокрилним вратима.

Врата су израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу врата вршити преко челичних држача и 

избећи директан контакт челика и алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Врата застаклити термо пакетом дебљине 28 мм,  

6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 242



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 7а                             димензија  150*295 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

12.

11.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем на вентус у 

складу са  шемом (ручица на потезање ради 

отварања прозора х=180 од пода), типа Стублина 

или одговарајући, са одговарајућим 

сертификатом. 

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом (ручица на потезање ради отварања 

прозора х=180 цм од пода), типа Стублина или 

одговарајући, са одговарајућим сертификатом. 

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 

мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 243



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 8                             димензија  370*295 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

НАПОМЕНА за позиције од поз. 9 до поз. 16: 

на делу изнад врата предвидети пун термо 

панел.

12.

13.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом (ручица на потезање ради отварања 

прозора х=180 цм од пода), типа Стублина или 

одговарајући, са одговарајућим сертификатом. 

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 

мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 244



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз  9                            димензија  416*295 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

13.

14.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 245



Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 10                             димензија  450*295 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

15.

14.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 11                             димензија  500*295 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

15.

16.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 12                             димензија  535*295 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

17.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

16.

17.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 13                            димензија  520*295 цм           

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

1,00=

укупно ком 2,00

18.

17.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 
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Р.Б.
Опис радова

Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 14                            димензија  455*295 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

19.

18.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 15                             димензија  505*295 цм           

ламела Ф2

1,00= ком 1,00

19.

20.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 

мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 цм од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 

28 мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом 

на стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 16                             димензија  470*295 цм           

ламела Ф2

1,00= ком 1,00

20.

21.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка, транспорт и уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу 

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом, са одговарајућим сертификатом (ручица 

на потезање ради отварања прозора х=180 од 

пода), типа Стублина или одговарајући. 

На већем крилу предвидети  аутомат за 

самозатварање и одбојник у поду. 

Рукохват вертикални од цевастог профила 

пречника 50 мм. 

За мање крило предвидети фиксирање у поду  

шнапером због ређег коришћења тог крила.

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 

мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести трајно еластичном 

ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.

Набавка, транспорт и  уградња вишеделне 

застакљене преграде.  

Преграда је израђена од пластифицираних  

алуминијумских профила са прекинутим 

термичким мостом, тип ALUMIL М11500. 

Профили су заштићени фабричком 

пластификацијом, у тону Антрацит, уз обавезан 

QUALICOAT сертификат, који задовољава 

захтеве SEASIDE класе.

Профили су са термо изолацијом од полиамида  

34 до 38 мм.

Уградњу преграде вршити преко челичних 

држача и избећи директан контакт челика и 

алуминијума. 

Сви челични елементи и остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи као и 

материјал за термичку и хидроизолацију по ободу

отвора су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу са  

шемом (ручица на потезање ради отварања 

прозора х=180 цм од пода), типа Стублина или 

одговарајући, са одговарајућим сертификатом. 

Преграду застаклити термо пакетом дебљине 28 

мм  6+16+6 мм, са нискоемисионим премазом на 

стаклу и испуном од инертног гаса између два 

стакла.  

Дихтовање стакла  извести одговарајућом ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима.

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте 

за цео склоп је Uмах=1,5W/m2K, што испоручиоц 

доказује атестом акредитоване лабораторије.

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Уградњу вршити по RAL систему.
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 17                             димензија  505*250 цм           

ламела Ф2

1,00= ком 1,00

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

УКУПНО  АЛУМИНАРИЈА:

21.
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XIX БРАВАРИЈА

Приликом монтаже врата дихтовати пурпеном.

Врата анкеровати у АБ плочу и надвратник.

Отварање према шеми.

Израдити у свему према шемама из пројекта.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 1                                          димензија 

ламела Ф1

82,00=

ламела Ф2

77,00=

ламела Ф3

86,00=

укупно ком 245,00

2.

1.

Набавка, транспорт и уградња једнокрилних 

унутрашњих металних врата на трокадеру. 

Плот врата од челичних кутијастих профила са 

испуном од камене вуне или стиродура, спољна 

облога челични лим, обложен универом са  

меламинском фолијом по избору инвеститора. 

Набавка и уградња једнокрилних сигурносних 

улазних врата у стан, тип BOSAL Classic.

Решетка од кутијастих металних профила 

(50x30x1 мм) у крилу врата.

Преградни лим у крилу је дебљине 1 мм.

Метални профил штока направљен je од дуплог 

реда кутијастих профила (60x40x1,5мм + 

50x30x1,5мм)

Тврдо пресовани Стиропор дебљине 50 мм 

поставља се као звучна изолација на 30-34db.

Сигурносна брава је типа Mottura са 

закључавањем у три смера и шест тачака.

Крило се качи путем две коване браварске шарке 

са кугличним лежајевима.

Фиксни шипови за блокирање шарки (3 ком).

Универ плоча од 8 мм са спољне и унутрашње 

стране крила врата. 

Крило је укупне дебљине 68,5 мм.

Завршна обрада крила је меламинском фолијом.

Метални профил прага (40x20x1.5мм) обложен је 

тврдим дрветом.

Дупли ред заптивних гума поставља се на штоку и 

крилу врата.

Широкоугаона шпијунка се поставља на крилу 

врата.

Врата морају бити атестирана на III степен 

противпровалности. 
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На доњем делу крила поставити алуминијумску 

вентилациону решетку 450*90 мм.

Штокови су челични, фабрички бојени нитро 

бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Врата снабдети са најмање три шарке по висини 

крила, кваком, цилиндар бравом  са три кључа, 

розетама Ø55 мм за кваку и браву и ПВЦ 

дихтунгом у фалцу врата.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 2                                     димензија 80*215цм           

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

2.

3.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка, транспорт и уградња једнокрилних 

унутрашњих металних врата на просторији за 

одржавање. 

Врата израдити од кутијастих челичних профила 

50/50/4 мм. 

Крило врата обложити обострано челичним 

лимом д= 1 мм, са термоизолацијом као испуном. 

Врата снабдети са најмање три шарке по висини 

крила, кваком, цилиндар бравом  са три кључа, 

розетама Ø55 мм за кваку и браву. 

Финална обрада врата је бојење нитро бојом за 

метал у два слоја, са  претходним премазом 

основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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поз 2'                                     димензија  100*200 цм           

Гаража

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 3                                       димензија  180+200 

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

Обрачун по комаду.

поз 4                                          димензија  70*70 цм           

ламела Ф1

4.

Набавка материјала, израда и монтажа

двостепених лестви за излаз на кров, са

леђобраном на фиксном делу.

Вертикале израдити од челичних кутијастих

профила 40/40/2 мм а газиште од кутијастих

профила 20/20/1,5 мм, постављених на размаку од

30 цм.

Леђобран на фиксном делу израдити од флаха д=4

мм. 

Лестве се причвршћују за зид преко анкер плоча   

Лестве снабдети механизмом за клизање за

покретни део као и одговарајућом ручицом-куком

за спуштање ластви.

Финална обрада лестви је бојење нитро бојом за

метал у два слоја, са претходним премазом

основном бојом и цинковањем, са свим

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка и уградња поклопца за излаз у таван у 

спуштеном плафону ходника. 

Поклопац је типа AluNova RUG SEMIN или 

одговарајуће, са алуминијумским рамом, са 

скривеним системом за затварање, и уграђеном  

гипскартонском плочом дебљине GKB 12,5 мм. 

Поклопац се отвара  по "push " систему, ручицом 

која служи и за спуштање клизних лестви за 

излазак на кров.

У цену улазе материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

5.
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ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз 5                                          димензија 60*80 цм           

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

7.

Носаче рукохвата израдити од челичних 

кутијастих профила 50*50 мм и анкерисати у АБ 

степениште, а место анкерисања покрити 

одговарајућом розетном. 

6.

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на улазном степеништу. 

Рукохват је од профилисаног заобљеног готовог 

профила ширине 50 мм висине 25 мм, дебљ.лима 

2 мм, који се поставља на горњу хоризонталу 

ограде.

Набавка материјала, израда и монтажа капка за 

излаз на кров.

Рам капка израдити од челичних кутијастих 

профила 40*40*3 мм. издићи 30 цм изнад кровне 

равни.

Рам крила израдити од челичних кутијастих 

профила 40*40*2 мм и обострано обложити 

челичним лимом д=0,6 мм са испуном од 

минералне вуне.

Крило снабдети са две металне шарке, ручицом за 

отварање, резом и катанцем за закључавање.

Финална обрада рукохвата је бојење нитро бојом 

за метал у два слоја, са  претходним премазом 

основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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Финална обрада ограде је бојење нитро бојом за 

метал у два слоја, са  претходним премазом 

основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос O1                                       димензија 172*110 

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  O2                                    димензија 576*110 цм

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 1,00

8.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа ограде на улазу.

Рукохват је од профилисаног заобљеног готовог 

профила ширине 50 мм висине 25 мм, дебљ.лима 

2 мм, који се поставља на горњу хоризонталу 

ограде.

Рам ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 10 мм и ширине 50 мм.

Испуну ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 5 мм и ширине 50 мм.

Укупна висина ограде износи 100 цм, према 

цртежу.

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Ограда се фиксира преко челичног лима који се 

шрафи  помоћу завртњева у у АБ конструкцију, у 

свему према пројекту и детаљима.

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  O3                              димензија 1538*18 цм

Гаража

1,00= ком 1,00

9.

10.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на платоу изнад излазне рампе.

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50 мм и анкерисати  а у свему према 

пројекту и детаљима, а место анкерисања покрити 

одговарајућом розетном. 

Рукохват се фиксира преко челичног лима који се 

шрафи  помоћу завртњева у у АБ конструкцију, у 

свему према пројекту и детаљима.

Финална обрада  рукохвата је радионичко бојење 

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа ограде на платоу изнад улазне рампе.

Рукохват је од профилисаног заобљеног готовог 

профила ширине 50 мм висине 25 мм, дебљ.лима 

2 мм, који се поставља на горњу хоризонталу 

ограде.

Рам ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 10 мм и ширине 50 мм.

Испуну ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 5 мм и ширине 50 мм.

Укупна висина ограде износи 100 цм, према 

цртежу.

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Ограда се фиксира преко челичног лима који се 

шрафи  помоћу завртњева у у АБ конструкцију, у 

свему према пројекту и детаљима.

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос O4                                      димензија 624*110 

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  О5                                      димензија 735*18 цм

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  О6                                      димензија 718*18 цм

11.

12.

10.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на солбанку степенишног језгра. 

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50  и анкерисати у АБ серклаж путем 

вертикалних стубића на сваких 120 цм, а место 

анкерисања покрити одговарајућом розетном. 

Финална обрада рукохвата је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на солбанку степенишног језгра. 

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50  и анкерисати у АБ серклаж путем 

вертикалних стубића на сваких 120 цм , а место 

анкерисања покрити одговарајућом розетном. 

Финална обрада рукохвата је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор
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ламела Ф3

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  О7                                      димензија 409*18 цм

ламела Ф1

2,00= ком 2,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  О8                                      димензија 100*18 цм

ламела Ф1

8,00= ком 8,00

15.

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на лођи. 

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50 мм и анкерисати у АБ серклаж 

путем вертикалних стубића на сваких 120 цм , а 

место анкерисања покрити одговарајућом  

розетном. 

Финална обрада рукохвата је  радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

13.

14.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на лођи. 

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50 мм и анкерисати у АБ серклаж 

путем вертикалних стубића на сваких 120 цм , а 

место анкерисања покрити одговарајућом  

розетном. 

Финална обрада рукохвата је  радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на лођи. 

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50 мм и анкерисати у АБ серклаж 

путем вертикалних стубића на сваких 120 цм , а 

место анкерисања покрити одговарајућом 

розетном. 

Финална обрада рукохвата је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  О9                                      димензија 326*18 цм

ламела Ф2

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

15.

16.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа ограде на 

рампи за лица са посебним потребама.

Ограда је двовисинска - са две висине 70+20 цм. 

Конструктивне вертикале за ношење ограде су од

челичних кутијастих ХОП ппофила 40/20/2 мм, на 

растојању према шеми. 

Ограда се анкерује - везује за бетонску подлогу 

преко подконструкције ограде - челични ''U''

профили 100/50/3 мм од поцинкованог челика, 

анкерованих у армирано бетонску плочу на 

растојању према шеми, а које се постављају у 

току бетонирања или се вари за арматуру. 

Укупна висина ограде од пода је 90 цм.

Рукохват ограде се израђује од  челичних цеви Ø 

50/3 мм. 

Сви челични примењени елементи су исте обраде 

и у истој боји и тону.

Рукохват тече непрекидно у нагибу као и рампа. 

Углови цеви на крајевима се завршавају 

фазонским угаоним елементом, под углом од 90°.

Финална обрада рукохвата је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на лођи. 

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50 мм и анкерисати у АБ серклаж 

путем вертикалних стубића на сваких 120 цм , а 

место анкерисања покрити одговарајућом 

розетном. 

Финална обрада рукохвата је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.
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пос О10                                  димензија 2734*90 цм

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  О11                                    димензија 1130*18 

ламела Ф2

2,00=

ламела Ф3

2,00=

укупно ком 4,00

17.

18.

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на лођи. 

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50 мм и анкерисати у АБ серклаж 

путем вертикалних стубића на сваких 120 цм , а 

место анкерисања покрити одговарајућом 

розетном. 

Финална обрада рукохвата је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на лођи. 

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50 мм и анкерисати у АБ серклаж 

путем вертикалних стубића на сваких 120 цм , а 

место анкерисања покрити одговарајућом 

розетном. 

Финална обрада рукохвата је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  О12                                      димензија 414*18 

ламела Ф3

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  О13                                      димензија 151*18 

ламела Ф3

1,00= ком 1,00

18.

19.

20.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на лођи. 

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50 мм и анкерисати у АБ серклаж 

путем вертикалних стубића на сваких 120 цм , а 

место анкерисања покрити одговарајућом 

розетном. 

Финална обрада рукохвата је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата 

на прозору. 

Рукохват израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50 мм и анкерисати у  унутрашњи зид 

од клима блока а у свему према пројекту и 

детаљима, а место анкерисања покрити 

одговарајућом розетном. 

Финална обрада рукохвата је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.
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Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  О14                                      димензија 150 цм

ламела Ф1

5,00=

ламела Ф2

6,00=

ламела Ф3

11,00=

укупно ком 22,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  О15                                димензија 4915*110 цм

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

20.

21.

Набавка материјала, израда и монтажа ограде у 

степеништу. 

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП профила 

50x30x2.5мм.

Стубови су у горњој зони повезани преко 

рукохвата, док се у доњој зони веза остварује 

преко хоризонталних профила који су димензија 

ХОП 30x10 мм. 

Испуна између стубова је од профила димензија 

ХОП30x10 мм. 

Конструкција ограде је препуштена преко плоче 

терасе, а везу остварује преко челичних носача 

који се шрафе дирекно у чело АБ плоче. 

Челични носачи су димензија 20 цм висине, 4цм 

ширине, и уједно служе као дистанцери 

конструкције ограде и АБ плоче терасе. 

Веза носача и АБ плоче је остварена преко два 

анкера М10x95.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О16                                  димензија 150*100 цм

ламела Ф1

78,00=

ламела Ф2

84,00=

ламела Ф3

90,00=

укупно ком 252,00

22.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа ограде на француском балкону.

Рам ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 10 мм и ширине 50 мм.

Испуну ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 5 мм и ширине 50 мм.

Укупна висина ограде износи 100 цм, према 

цртежу.

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Веза конструкције ограде и објекта је остварена 

преко носача димензија профила флаха 40x8мм. 

Носачи су постављени бочно у односу на 

конструкцију ограде и вежу се за зидове објекта 

прије израде завршног слоја фасаде, а монтажа 

конструкције ограде се врши након израде 

завршне фасадне облоге. 

Носачи се анкерују у армирано бетонске зидове са 

по три анкера дужине 10цм, а у зидове од гитер 

блока се анкерују са по три навојне шипке М8 

(квалитета 8.8).

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О17                                  димензија 100*100 цм

ламела Ф1

12,00=

ламела Ф2

24,00=

ламела Ф3

24,00=

укупно ком 60,00

23.

24.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа ограде на француском балкону.

Рам ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 10 мм и ширине 50 мм.

Испуну ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 5 мм и ширине 50 мм.

Укупна висина ограде износи 100 цм, према 

цртежу.

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Веза конструкције ограде и објекта је остварена 

преко носача димензија профила флаха 40x8мм. 

Носачи су постављени бочно у односу на 

конструкцију ограде и вежу се за зидове објекта 

прије израде завршног слоја фасаде, а монтажа 

конструкције ограде се врши након израде 

завршне фасадне облоге. 

Носачи се анкерују у армирано бетонске зидове са 

по три анкера дужине 10цм, а у зидове од гитер 

блока се анкерују са по три навојне шипке М8 

(квалитета 8.8).

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа ограде на француском балкону.

Рам ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 10 мм и ширине 50 мм.

Испуну ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 5 мм и ширине 50 мм.

Укупна висина ограде износи 100 цм, према 

цртежу.

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Веза конструкције ограде и објекта је остварена 

преко носача димензија профила флаха 40x8мм. 

Носачи су постављени бочно у односу на 

конструкцију ограде и вежу се за зидове објекта 

прије израде завршног слоја фасаде, а монтажа 

конструкције ограде се врши након израде 

завршне фасадне облоге. 

Носачи се анкерују у армирано бетонске зидове са 

по три анкера дужине 10цм, а у зидове од гитер 

блока се анкерују са по три навојне шипке М8 

(квалитета 8.8).

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О17А                                  димензија 100*110 

ламела Ф2

4,00=

ламела Ф3

4,00=

укупно ком 8,00

25.

24.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа ограде на француском балкону.

Рам ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 10 мм и ширине 50 мм.

Испуну ограде израдити од челичних флахова 

дебљине 5 мм и ширине 50 мм.

Укупна висина ограде износи 100 цм, према 

цртежу.

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Веза конструкције ограде и објекта је остварена 

преко носача димензија профила флаха 40x8мм. 

Носачи су постављени бочно у односу на 

конструкцију ограде и вежу се за зидове објекта 

прије израде завршног слоја фасаде, а монтажа 

конструкције ограде се врши након израде 

завршне фасадне облоге. 

Носачи се анкерују у армирано бетонске зидове са 

по три анкера дужине 10цм, а у зидове од гитер 

блока се анкерују са по три навојне шипке М8 

(квалитета 8.8).

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О18                           димензија 163+146*110 

ламела Ф1

12,00= ком 12,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О18А                          димензија 163+146*120 

2,00= ком 2,00

25.

26.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.
Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О19                           димензија 145+22*110 цм

ламела Ф1

6,00= ком 6,00

27.

28.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О19А                          димензија 145+22*120 

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

29.

28.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа ограде на степенишном прозору - 

подест.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП профила 

50x30x2.5мм.

Стубови су у горњој зони повезани преко 

рукохвата, док се у доњој зони веза остварује 

преко хоризонталних профила који су димензија 

ХОП 30x10 мм. 

Испуна између стубова је од профила димензија 

ХОП30x10 мм. 

Конструкција ограде је препуштена преко плоче 

терасе, а везу остварује преко челичних носача 

који се шрафе дирекно у чело АБ плоче. 

Челични носачи су димензија 20 цм висине, 4цм 

ширине, и уједно служе као дистанцери 

конструкције ограде и АБ плоче терасе. 

Веза носача и АБ плоче је остварена преко два 

анкера М10x95.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
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цена
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пос О20                                  димензија 135*100 цм

ламела Ф1

6,00=

ламела Ф3

6,00=

укупно ком 12,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О20А                                 димензија 135*110 

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

31.

30.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа ограде на степенишном прозору - 

међуподест.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП профила 

50x30x2.5мм.

Стубови су у горњој зони повезани преко 

рукохвата, док се у доњој зони веза остварује 

преко хоризонталних профила који су димензија 

ХОП 30x10 мм. 

Испуна између стубова је од профила димензија 

ХОП30x10 мм. 

Конструкција ограде је препуштена преко плоче 

терасе, а везу остварује преко челичних носача 

који се шрафе дирекно у чело АБ плоче. 

Челични носачи су димензија 20 цм висине, 4цм 

ширине, и уједно служе као дистанцери 

конструкције ограде и АБ плоче терасе. 

Веза носача и АБ плоче је остварена преко два 

анкера М10x95.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа ограде на степенишном прозору - 

подест.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП профила 

50x30x2.5мм.

Стубови су у горњој зони повезани преко 

рукохвата, док се у доњој зони веза остварује 

преко хоризонталних профила који су димензија 

ХОП 30x10 мм. 

Испуна између стубова је од профила димензија 

ХОП30x10 мм. 

Конструкција ограде је препуштена преко плоче 

терасе, а везу остварује преко челичних носача 

који се шрафе дирекно у чело АБ плоче. 

Челични носачи су димензија 20 цм висине, 4цм 

ширине, и уједно служе као дистанцери 

конструкције ограде и АБ плоче терасе. 

Веза носача и АБ плоче је остварена преко два 

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 272
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Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О21                                димензија 80*110 цм

ламела Ф2

7,00= ком 7,00

31.

32.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа ограде на степенишном прозору - 

међуподест.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП профила 

50x30x2.5мм.

Стубови су у горњој зони повезани преко 

рукохвата, док се у доњој зони веза остварује 

преко хоризонталних профила који су димензија 

ХОП 30x10 мм. 

Испуна између стубова је од профила димензија 

ХОП30x10 мм. 

Конструкција ограде је препуштена преко плоче 

терасе, а везу остварује преко челичних носача 

који се шрафе дирекно у чело АБ плоче. 

Челични носачи су димензија 20 цм висине, 4цм 

ширине, и уједно служе као дистанцери 

конструкције ограде и АБ плоче терасе. 

Веза носача и АБ плоче је остварена преко два 

анкера М10x95.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 273



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О22                          димензија 163+338*110 цм

ламела Ф2

12,00=

ламела Ф3

12,00=

укупно ком 24,00

Све мере проверити на лицу места.

32.

33.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.
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Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О22А                      димензија 163+338*120 цм

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О23                        димензија 52+219+9*110 цм

ламела Ф2

12,00=

ламела Ф3

12,00=

укупно ком 24,00

33.

34.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 275



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О23А                   димензија 52+219+9*120 цм

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

35.

36.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 276



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О24                        димензија 129+22*110 цм

ламела Ф3

6,00= ком 6,00

37.

36.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 277



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О24А                       димензија 129+22*120 цм

ламела Ф3

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О25                             димензија 151*110 цм

ламела Ф1

6,00=

ламела Ф3

6,00=

укупно ком 12,00

37.

38.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 278



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О25А                            димензија 151*120 цм

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

39.

40.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 279



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О26                         димензија 146+366*110 цм

ламела Ф3

6,00= ком 6,00

40.

41.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 280



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О26А                        димензија 146+366*120 

ламела Ф3

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О27                                   димензија 452*110 цм

ламела Ф2

6,00=

ламела Ф3

6,00=

укупно ком 12,00

41.

42.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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АГ радови 281



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О27А                                 димензија 452*120 

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

43.

44.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.
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АГ радови 282



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О28                          димензија 163+163*110 цм

ламела Ф2

6,00= ком 6,00

44.

45.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 283



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О28А                         димензија 163+163*120 

ламела Ф2

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О29                                димензија 522*110 цм

ламела Ф2

6,00= ком 6,00

45.

46.

47.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.
Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 284



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О29А                               димензија 522*120 цм

ламела Ф2

1,00= ком 1,00

47.

48.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 285



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О30                                димензија 246*110 цм

ламела Ф1

6,00= ком 6,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О30А                               димензија 246*120 цм

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

49.

48.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 286



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О31                      димензија 3,39+1,63*110 цм

ламела Ф1

6,00= ком 6,00

50.

51.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 110 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О31А                   димензија 3,39+1,63*120 цм

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

51.

52.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.
Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Обрачун по комаду.

пос О32                          димензија 365+163*110 цм

ламела Ф1

6,00= ком 6,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос О32А                       димензија 365+163*120 цм

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

ЖАЛУЗИНЕ

Све жалузине се изводе од ламела ширине 

10цм на међусобном размаку од 3цм.

53.

54. Набавка материјала, израда и монтажа фасадних 

клизних жалузина. 

Жалузине су фиксиране на челичној 

подконструкцији од кутијастих профила 50/50/3 

мм, и са испуном од ламела 8*100 мм.

Ламеле су од FUNDERMAX тврдо пресованих 

ламинатних панела (HPL) дебљине 8 мм, са 

обрађеним ивицама. 

Финална обрада  жалузине је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.

Дезен  ламинатних панела по избору инвеститора. 

Жалузине опремити оковом стандардног 

квалитета за ову врсту намене, типа GEZE 

PERLAN 140 Shutters са једним клизачем, у 

горњој и доњој зони уградити челичне кутијасте 

профиле 80*2*0,3 мм и 50*2*0,3 мм све по 

пројекту и радионичким детаљима произвођача. 

Дужина клизања је 364 цм.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене ограде на лођама поткровља.

Конструкција ограде је од кутијастих профила, 

минизарних наношењем основне боје за метал у 

два слоја (дебљина слоја је 100мн). 

Завршна боја је РАЛ9005 мат. 

Рукохват ограде се ради од ХОП профила 

димензија 50x30x2.5мм, веза рукохвата и стубова 

ограде је висине 8цм, а димензије профила су 

30x10 мм. 

Стубови ограде су израђени од ХОП 50x30x2.5 

мм. 

На стубове са унутрашње стране поставља се 

испуна од сигурносног (каљеног) стакла д=1цм. 

Преко стаклене ограде у зони стубова постављају 

се флахови димензија 50x4 мм. 

Кроз флахове и стакло се остварује веза са 

стубовима преко вијака. 

Горња кота ограде је на 120 цм од коте готовог 

пода.

Обавезно је испитвање ограде у акредитованој 

лабораторији за испитивање грађевинских 

конструкција.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.
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цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз Бк1                               димензија 100*285 цм           

ламела Ф1

7,00=

ламела Ф3

7,00=

укупно ком 14,00

55.

54. Набавка материјала, израда и монтажа фасадних 

клизних жалузина. 

Жалузине су фиксиране на челичној 

подконструкцији од кутијастих профила 50/50/3 

мм, и са испуном од ламела 8*100 мм.

Ламеле су од FUNDERMAX тврдо пресованих 

ламинатних панела (HPL) дебљине 8 мм, са 

обрађеним ивицама. 

Финална обрада  жалузине је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.

Дезен  ламинатних панела по избору инвеститора. 

Жалузине опремити оковом стандардног 

квалитета за ову врсту намене, типа GEZE 

PERLAN 140 Shutters са једним клизачем, у 

горњој и доњој зони уградити челичне кутијасте 

профиле 80*2*0,3 мм и 50*2*0,3 мм све по 

пројекту и радионичким детаљима произвођача. 

Дужина клизања је 364 цм.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа фасадних 

клизних жалузина. 

Жалузине су фиксиране на челичној 

подконструкцији од кутијастих профила 50/50/3 

мм, и са испуном од ламела 8*100 мм.

Ламеле су од FUNDERMAX тврдо пресованих 

ламинатних панела (HPL) дебљине 8 мм, са 

обрађеним ивицама. 

Финална обрада  жалузине је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.

Дезен  ламинатних панела по избору инвеститора. 

Жалузине опремити оковом стандардног 

квалитета за ову врсту намене, типа GEZE 

PERLAN 140 Shutters са једним клизачем, у 

горњој и доњој зони уградити челичне кутијасте 

профиле 80*2*0,3 мм и 50*2*0,3 мм све по 

пројекту и радионичким детаљима произвођача. 

Дужина клизања је 340 цм.
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цена
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз Бк2                               димензија 100*285 цм           

ламела Ф1

7,00= ком 7,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз Бк3                        димензија 2*100*285 цм           

ламела Ф3

7,00= ком 7,00

57.

55.

56.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа фасадних 

клизних жалузина. 

Жалузине су фиксиране на челичној 

подконструкцији од кутијастих профила 50/50/3 

мм, и са испуном од ламела 8*100 мм.

Ламеле су од FUNDERMAX тврдо пресованих 

ламинатних панела (HPL) дебљине 8 мм, са 

обрађеним ивицама. 

Финална обрада  жалузине је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.

Дезен  ламинатних панела по избору инвеститора. 

Жалузине опремити оковом стандардног 

квалитета за ову врсту намене, типа GEZE 

PERLAN 140 Shutters са два клизача, у горњој и 

доњој зони уградити челичне кутијасте профиле 

80*2*0,3 мм и 50*2*0,3 мм све по пројекту и 

радионичким детаљима произвођача. 

Дужина клизања је 520 цм.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа фасадних 

фиксних  жалузина. 

Жалузине су фиксиране на челичној 

подконструкцији од кутијастих профила 50/50/3 

мм, и са испуном од ламела 8*100 мм.

Ламеле су од FUNDERMAX тврдо пресованих 

ламинатних панела (HPL) дебљине 10 мм, са 

обрађеним ивицама. 

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Жалузине поставити у свему по пројекту и 

радионичким детаљима произвођача.
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз Бп                                димензија 100*168 цм           

ламела Ф2

2,00=

ламела Ф3

2,00=

укупно ком 4,00

поз Б1-п                                димензија 100*172 цм           

ламела Ф1

2,00=

ламела Ф2

3,00=

ламела Ф3

4,00=

укупно ком 9,00

поз Б1                                 димензија 100*260 цм           

ламела Ф1

35,00=

ламела Ф2

35,00=

ламела Ф3

35,00=

укупно ком 105,00

поз  Б2-п                               димензија 50*172 цм           

ламела Ф1

1,00=

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

57.

Набавка материјала, израда и монтажа фасадних 

фиксних  жалузина. 

Жалузине су фиксиране на челичној 

подконструкцији од кутијастих профила 50/50/3 

мм, и са испуном од ламела 8*100 мм.

Ламеле су од FUNDERMAX тврдо пресованих 

ламинатних панела (HPL) дебљине 10 мм, са 

обрађеним ивицама. 

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Жалузине поставити у свему по пројекту и 

радионичким детаљима произвођача.
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ламела Ф3

2,00=

укупно ком 3,00

поз  Б2                                 димензија 50*260 цм           

ламела Ф1

14,00=

ламела Ф3

14,00=

укупно ком 28,00

поз  Б2'                                 димензија 50*238 цм           

ламела Ф2

6,00=

ламела Ф3

6,00=

укупно ком 12,00

поз  Бс-п                               димензија 50*154 цм           

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

поз  Бс                              димензија 50*250 цм           

ламела Ф1

7,00=

ламела Ф3

7,00=

укупно ком 14,00

58.

Набавка материјала, израда и монтажа решетке на 

отворима за вентилацију гараже. 

Рам решетке израдити од челичних кутијастих 

профила 40*30 мм а  испуну решетке израдити од 

челичних кутијастих профила 20*20 мм.

Решетка се фиксира за унутрашњи АБ зид а у 

свему према пројекту и детаљима.

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос  Г                               димензија 160*30 цм

ламела Ф2

6,00=

ламела Ф3

6,00=

укупно ком 12,00

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по комаду.

поз Р1                   димензија 120*60 цм   

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

58.

59.

60.

Набавка материјала, израда и монтажа решетке на 

отворима за вентилацију гараже. 

Рам решетке израдити од челичних кутијастих 

профила 40*30 мм а  испуну решетке израдити од 

челичних кутијастих профила 20*20 мм.

Решетка се фиксира за унутрашњи АБ зид а у 

свему према пројекту и детаљима.

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Набавка, транспорт и постављање  отирача за 

ноге на  улазу, у раму од алуминијумских типских 

профила  типа  ''EMCO Frame 500''. 

Испуна је  EMCO MARSCHALL 522 SR. 

Испуна је од адекватне  гуме  и тканине отпорне 

на абразију, профилисане у складу са наменом. 

Елоксажа рама је у природној боји алуминијума. 

Отирач се поставља у упуштен под оивичен    L 

профилима 40*40*3 мм. 

Боја испуне по избору инвеститора. 

Набавка, транспорт и постављање  отирача за 

ноге у ветробрану, у раму од алуминијумских 

типских профила  типа  ''EMCO Frame 500. 

Испуна је  EMCO Diplomat 522 RB.

Испуна је од адекватне  гуме  и тканине отпорне 

на абразију, профилисане у складу са наменом. 

Елоксажа рама је у природној боји алуминијума. 

Отирач се поставља у упуштен под оивичен    L 

профилима 40*40*3 мм. 

Боја испуне по избору инвеститора. 

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.
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Обрачун по комаду.

поз Р2                      димензија 120*60 цм   

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз Е1                                  димензија  565*145 цм           

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

62.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

61.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене надстрешнице са вратима на 

платоу- изнад евакуационих степеништа. 

Конструкција  настрешнице је од челичних 

кутијастих профила, на размаку датом у цртежу, 

који се анкерују за бетонске парапете изнад 

степеништа. 

Све застаклити  двослојним каљеним стаклом 

5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са свим 

потребним елементима за њено фиксирање.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Кровни део надстрешнице урадити у  нагибу од 

минимум 5% и монтирати га за челичне рамове.

Уцену улази израда и уградња комплет 

надстрешнице са вратима, оковом, рукохватом, 

бравом и кључевима за затварање.

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене надстрешнице са вратима на 

платоу- изнад евакуационих степеништа. 

Конструкција  настрешнице је од челичних 

кутијастих профила, на размаку датом у цртежу, 

који се анкерују за бетонске парапете изнад 

степеништа. 

Све застаклити  двослојним каљеним стаклом 

5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са свим 

потребним елементима за њено фиксирање.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Кровни део надстрешнице урадити у  нагибу од 

минимум 5% и монтирати га за алуминијумске 

рамове.

Уцену улази израда и уградња комплет 

надстрешнице са вратима, оковом, рукохватом, 

бравом и кључевима за затварање.

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз Е2                                  димензија   533*171 цм           

Гаража

1,00= ком 1,00

62.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене надстрешнице са вратима на 

платоу- изнад евакуационих степеништа. 

Конструкција  настрешнице је од челичних 

кутијастих профила, на размаку датом у цртежу, 

који се анкерују за бетонске парапете изнад 

степеништа. 

Све застаклити  двослојним каљеним стаклом 

5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са свим 

потребним елементима за њено фиксирање.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Кровни део надстрешнице урадити у  нагибу од 

минимум 5% и монтирати га за алуминијумске 

рамове.

Уцену улази израда и уградња комплет 

надстрешнице са вратима, оковом, рукохватом, 

бравом и кључевима за затварање.

Финална обрада  ограде је радионичко бојење 

нитро бојом за метал у два слоја, са  претходним 

премазом основном бојом и цинковањем, са свим 

неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

63.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа застакљене надстрешнице са вратима на 

платоу- изнад евакуационих степеништа. 

Конструкција  настрешнице је од челичних 

кутијастих профила, на размаку датом у цртежу, 

који се анкерују за бетонске парапете изнад 

степеништа. 

Све застаклити  двослојним каљеним стаклом 

5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са свим 

потребним елементима за њено фиксирање.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

Кровни део надстрешнице урадити у   нагибу од 

минимум 5% и монтирати га за алуминијумске 

рамове.

Уцену улази израда и уградња комплет 

надстрешнице са вратима, оковом, рукохватом, 

бравом и кључевима за затварање.

Финална обрада  ограде је радионичко 

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз Е3                                  димензија 585*405 цм           

Анекс гараже

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз  Н1                                димензија 3960*242  цм           

ламела Ф1

1,00=

ком 1,00

Израдити у свему према шемама из пројекта, 

статичком прорачуну и радионичком цртежу 

извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

63.

64.

65.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа челичне конструкције улазне 

надстрешнице.

Конструкција  надстрешнице је од челичних 

кутијастих профила HOP 180/80/5 мм и 50/50/4 

мм, на размацима датим у цртежу, која се 

анкерује за АБ стубове и греде преко анкер плоча 

од пљоштег гвожђа 10 мм.

Надстрешницу застаклити двослојним каљеним 

стаклом 5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са 

свим потребним елементима за њено фиксирање.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

У склопу позиције је и хоризонтални висећи олук 

и олучна цев од челично поцинкованог 

пластифицираног лима.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа челичне конструкције улазне 

надстрешнице.

Конструкција  надстрешнице је од челичних 

кутијастих профила HOP 180/80/5 мм и 50/50/4 

мм, на размацима датим у цртежу, која се 

анкерује за АБ стубове и греде преко анкер плоча 

од пљоштег гвожђа 10 мм.

Надстрешницу застаклити  двослојним каљеним 

стаклом 5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са 

свим потребним елементима за њено фиксирање.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

У склопу позиције је и хоризонтални висећи олук 

и олучна цев од челично поцинкованог 

пластифицираног лима.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз  Н2                                димензија  1818*242 цм           

ламела Ф2

1,00=

ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

65.

66.

Израдити у свему према шемама из пројекта, 

статичком прорачуну и радионичком цртежу 

извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа челичне конструкције улазне 

надстрешнице.

Конструкција  надстрешнице је од челичних 

кутијастих профила HOP 180/80/5 мм и 50/50/4 

мм, на размацима датим у цртежу, која се 

анкерује за АБ стубове и греде преко анкер плоча 

од пљоштег гвожђа 10 мм.

Надстрешницу застаклити  двослојним каљеним 

стаклом 5.5.1 са фолијом између (д=11 мм), са 

свим потребним елементима за њено фиксирање.

Елементи за фиксирање стакла и стакло морају 

поседовати атесте надлежних институција.

У склопу позиције је и хоризонтални висећи олук 

и олучна цев од челично поцинкованог 

пластифицираног лима.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа преграде између лођа на приземљу.

Рам преграде израдити од челичних кутијастих 

профила  50/30/3 мм и  челичних L профила 

20/20/2 мм и анкерисати их у АБ стуб и таваницу.

Испуна преграде је од  Aquapanel  Outdoor  плоче 

12,5 мм.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.

Aquapanel  Outdoor  плоче обојити фасадном 

бојом по избору инвеститора.

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.
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Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз  П1                               димензија  41*269 цм            

ламела Ф1

2,00=

ламела Ф2

3,00=

ламела Ф3

3,00=

укупно ком 8,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз  П2                               димензија  38*269 цм            

ламела Ф1

22,00=

ламела Ф2

18,00=

ламела Ф3

18,00=

укупно ком 58,00

66.

67.

68.

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа преграде између лођа.

Рам преграде израдити од челичних кутијастих 

профила  50/30/3 мм и  челичних L профила 

20/20/2 мм и анкерисати их у АБ стуб и таваницу.

Испуна преграде је од  Aquapanel  Outdoor  плоче 

12,5 мм.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.

Aquapanel  Outdoor  плоче обојити фасадном 

бојом по избору инвеститора.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа преграде између лођа.

Рам преграде израдити од челичних кутијастих 

профила  50/30/3 мм и  челичних L профила 

20/20/2 мм и анкерисати их у АБ стуб и таваницу.

Испуна преграде је од  Aquapanel  Outdoor  плоче 

12,5 мм.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.

Aquapanel  Outdoor  плоче обојити фасадном 

бојом по избору инвеститора.
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз  П2'                               димензија  48*269 цм            

ламела Ф1

2,00= ком 2,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз  П3                                димензија  38*243 цм            

ламела Ф1

4,00=

ламела Ф2

69.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа преграде између лођа.

Рам преграде израдити од челичних кутијастих 

профила  50/30/3 мм и  челичних L профила 

20/20/2 мм и анкерисати их у АБ стуб и таваницу.

Испуна преграде је од  Aquapanel  Outdoor  плоче 

12,5 мм.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.

Aquapanel  Outdoor  плоче обојити фасадном 

бојом по избору инвеститора.

68.

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа преграде између лођа.

Рам преграде израдити од челичних кутијастих 

профила  50/30/3 мм и  челичних L профила 

20/20/2 мм и анкерисати их у АБ стуб и таваницу.

Испуна преграде је од  Aquapanel  Outdoor  плоче 

12,5 мм.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор.

Aquapanel  Outdoor  плоче обојити фасадном 

бојом по избору инвеститора.

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.
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3,00=

ламела Ф3

3,00=

укупно ком 10,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз  НП                                    димензија 328*400 

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

Све мере проверити на лицу места.

70.

71.

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа носача соларних панела.

Носаче израдити од челичних профила IPB 100, 

постављених подужно и попречно преко кровне 

конструкције и анкерисати их у АБ таваницу.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа маске олука на делу сокле у приземљу.

Маску израдити од челичних кутијастих профила 

30*30*2,5 мм   и анкерисати их у АБ зидове преко 

анкер плочица.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Завршну обраду панела  бира инвеститор.

Маску обложити АLUBOND панелима д= 4 мм.

Завршну обраду панела бира инвеститор.

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.
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Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

                                              димензија 30*28*78 цм            

9,00= ком 9,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

3,00=

ламела Ф2

2,00=

укупно ком 5,00

Све мере проверити на лицу места.

73.

71.

72.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, израда и монтажа заштитне 

маске цеви за одвод кондензата на лођама.

Маске израдити од челично поцинкованог 

пластифицираног лима д= 1,0 мм и зашрафити  их 

за под и АБ стуб.

Маске су развијене ширине 18 цм (2+7+7+2 цм) и 

дужине 105 цм.

Боја пластификације  по угледу на остале 

елементе на фасади. 

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка материјала, радионичка израда и 

монтажа челичне конструкције за ношење 

спољних јединица клима уређаја на локалима. 

Конструкцију израдити од челичних кутијастих 

профила 50*50*4 мм и челичних L профила 

30*30*3 мм. 

Конструкција клима уређаја се качи за 

конструкцију надстрешнице.

На ову конструкцију се каче типски носачи 

спољних јединица који се испоручују уз клима 

уређаје.

Финална обрада  конструкције је радионичко  

бојење нитро бојом за метал у два слоја, са  

претходним премазом основном бојом и 

цинковањем, са свим неопходним предрадњама.

Конструкцију обложити монтажно демонтажним 

перфорираним лимом, са отворима 8*8 мм на 

размаку од 11 мм.

Завршну обраду лима бира инвеститор.
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Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз                                         димензија  105*18 цм           

ламела Ф1

60,00=

ламела Ф2

48,00=

ламела Ф3

48,00=

укупно ком 156,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

поз                                         димензија  250*120 цм           

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

73.

Набавка материјала, израда и монтажа заштитне  

облогe преко електро разводних ормана у 

приземљу.

Облоге урадити у раму од челичних профила са 

облогом од HPL Compact плоча д=10 мм, типа   

FunderMax или одговарајуће.

HPL Compact плоче су класе B-s2,d0  по СРПС ЕН 

438-7:2016. 

Рам облоге се фиксира за АБ конструкцију пода и 

плафона.

У раму облоге предвидети експандирајућу 

дихтунг траку по целом ободу.

Облогу снабдети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у, и то шарке за оба крила, 

шнапер за фиксирање једног крила и одговарајућу 

ЕДБ браву са три кључа.

Спојнице са зидом запунити експандирајућом 

ватроотпорном пеном.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.

74.

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:
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XX ПП  БРАВАРИЈА

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 1                                    димензија 100*215 цм

ламела Ф1

12,00=

ламела Ф1

5,00=

ламела Ф1

5,00=

укупно ком 22,00

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка и монтажа једнокрилних металних 

противпожарних врата.

Једнокрилна метална противпожарна врата  

отпорна на пожар 90 мин (F90), атестирана према 

СРПС.У.Ј1.160. 

Врата морају имати атесну плочицу. 

Шток врата је метални-фиксиран за метална 

ојачања у зиду, крило је урађено од кутијастих 

профила 50/50/4 мм, са обостраном облогом од 

лима д=1.5 мм. 

Противпожарна испуна  је вишеслојна у складу са 

захтеваном ватроотпорношћу.

У штоку врата предвидети дихтунг траку по 

целом ободу и предвидети механизам за 

самозатварање. 

Врата снабдети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у, квака, ручица Ø23 мм, 

дужина 150*80 мм, метална, розетне кружне за 

кваку и браву Ø55 мм, цилиндар брава са три 

кључа и одбојником у поду. 

Спојнице са зидом запунити експандирајућом 

ватроотпорном пеном.

У доњем делу крила врата уградити вентилациону 

противпожарну решетку димензије 49 цм х35 цм , 

по шеми.

Финална обрада  је радионичко бојење 

полиуретанском бојом за метал  у два слоја преко 

антикорозивне заштите, са свим неопходним 

предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Набавка и монтажа једнокрилних металних 

противдимних врата.

Шток врата је метални-фиксиран за метална 

ојачања у зиду, крило је урађено од кутијастих 

профила 50/50/4 мм, са обостраном облогом од 

лима д=1.5 мм. 

Испуна  у вратима је камена вуна.

У штоку врата предвидети дихтунг траку по 

целом ободу, противдимне четкице на дну крила и 

предвидети механизам за самозатварање. 

Врата снабдети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у, квака, ручица Ø23 мм, 

дужина 150*80 мм, метална, розетне кружне за 

кваку и браву Ø55 мм, цилиндар брава са три 

кључа и одбојником у поду. 

Спојнице са зидом запунити експандирајућом 

пеном.

Финална обрада  је радионичко бојење 

полиуретанском бојом за метал  у два слоја преко 

антикорозивне заштите, са свим неопходним 

предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

1.

2.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 304



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 2                                    димензија 100*215 цм

ламела Ф1

2,00=

ламела Ф2

2,00=

ламела Ф3

1,00=

Гаража 

1,00=

Анекс гараже

2,00=

укупно ком 8,00

3.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Набавка и монтажа двокрилних металних 

противпожарних врата.

Двокрилна метална противпожарна врата  

отпорна на пожар 90 мин (F90), атестирана према 

СРПС.У.Ј1.160. 

Врата морају имати атесну плочицу. 

Шток врата је метални-фиксиран за метална 

ојачања у зиду, крила су урађена од кутијастих 

профила 50/50/4 мм са обостраном облогом од 

лима д=1.5 мм. 

Противпожарна испуна  је вишеслојна у складу са 

захтеваном ватроотпорношћу.

У штоку врата предвидети дихтунг траку по 

целом ободу, шнапер за једно крило  и  механизам 

за самозатварање. 

Врата снабдети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у, квака, ручица Ø23 мм, 

дужина 150*80 мм, метална, розетне кружне за 

кваку и браву Ø55 мм, цилиндар брава са три 

кључа и одбојником у поду. 

Спојнице са зидом запунити експандирајућом 

ватроотпорном пеном.

Финална обрада  је радионичко бојење 

полиуретанском бојом за метал  у два слоја преко 

антикорозивне заштите, са свим неопходним 

предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Набавка и монтажа једнокрилних металних 

противдимних врата.

Шток врата је метални-фиксиран за метална 

ојачања у зиду, крило је урађено од кутијастих 

профила 50/50/4 мм, са обостраном облогом од 

лима д=1.5 мм. 

Испуна  у вратима је камена вуна.

У штоку врата предвидети дихтунг траку по 

целом ободу, противдимне четкице на дну крила и 

предвидети механизам за самозатварање. 

Врата снабдети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у, квака, ручица Ø23 мм, 

дужина 150*80 мм, метална, розетне кружне за 

кваку и браву Ø55 мм, цилиндар брава са три 

кључа и одбојником у поду. 

Спојнице са зидом запунити експандирајућом 

пеном.

Финална обрада  је радионичко бојење 

полиуретанском бојом за метал  у два слоја преко 

антикорозивне заштите, са свим неопходним 

предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

2.
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Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 3                                  димензија 190*215 цм

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

3.

УКУПНО  ПП  БРАВАРИЈА:

Набавка и монтажа двокрилних металних 

противпожарних врата.

Двокрилна метална противпожарна врата  

отпорна на пожар 90 мин (F90), атестирана према 

СРПС.У.Ј1.160. 

Врата морају имати атесну плочицу. 

Шток врата је метални-фиксиран за метална 

ојачања у зиду, крила су урађена од кутијастих 

профила 50/50/4 мм са обостраном облогом од 

лима д=1.5 мм. 

Противпожарна испуна  је вишеслојна у складу са 

захтеваном ватроотпорношћу.

У штоку врата предвидети дихтунг траку по 

целом ободу, шнапер за једно крило  и  механизам 

за самозатварање. 

Врата снабдети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у, квака, ручица Ø23 мм, 

дужина 150*80 мм, метална, розетне кружне за 

кваку и браву Ø55 мм, цилиндар брава са три 

кључа и одбојником у поду. 

Спојнице са зидом запунити експандирајућом 

ватроотпорном пеном.

Финална обрада  је радионичко бојење 

полиуретанском бојом за метал  у два слоја преко 

антикорозивне заштите, са свим неопходним 

предрадњама.

Нијансу боје бира инвеститор

Израдити у свему према шемама из пројекта и 

радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.
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XXI ПАРТЕРНО  УРЕЂЕЊЕ

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

975,00= м2 975,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

975,00= м2 975,00

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

95,61= м1 95,61

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

29,00= м1 29,00

3.

5.

Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 

10 цм, испод тротоара. 

Тампонски слој шљунка насути у слојевима, 

набити и фино испланирати са толеранцијом по 

висини +/- 1 цм

1.

2.

Набавка и постављање путних бетонских 

ивичњака  димензија 18*24*50 цм, око паркинг 

места. 

Ивичњаци су сиве боје.

Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера 

размере 1:3. 

Ивичњаке спојити цементним малтером, спојнице 

благо увући у односу на ивичњак и обрадити.

Набавка и постављање баштенских бетонских 

ивичњака SEMMERLOCK, димензија 75x20x6 цм. 

Ивичњаци су сиве боје.

Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера 

размере 1:3. 

Ивичњаке спојити цементним малтером, спојнице 

благо увући у односу на ивичњак и обрадити.

Бетонирање стазе од бетона, дебљине 10 цм, 

бетоном класе С16/20, као подлоге за 

поплочавање. 

Горњу површину изравнати и бетон неговати.

Набавка и постављање баштенских бетонских 

ригола SEMMERLOCK, димензија 40x20x8 цм. 

Риголе су сиве боје.

Риголе поставити у слоју цементног малтера 

размере 1:3, са потребним падовима према 

пројекту. 

Риголе спојити цементним малтером и спојнице  

обрадити.

4.
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Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

14,80= м1 14,80

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

интерне саобраћајнице

169,00=

линијски сливник на гаражи

37,70=

око дечијег игралишта

54,00=

код колских рампи

90,00=

код пожарног степеништа на Анексу гараже

23,00=

укупно м1 373,70

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

4,80*4,80= м2 23,04

Набавка материјала и  поплочавање паркинга, 

бетонским  плочама SEMMERLOCK , димензија 

60*40*8 цм. 

Плоче су сиве боје.

6.

5.

7.

Набавка и постављање путних бетонских 

ивичњака  димензија 15*18*50 цм, око 

игралишта, ка интерним саобраћајницама и 

линијским сливницима.  

Ивичњаци су сиве боје.

Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера 

размере 1:3. 

Ивичњаке спојити цементним малтером, спојнице 

благо увући у односу на ивичњак и обрадити.

Набавка и постављање путних бетонских 

ивичњака  димензија 18*24*50 цм, око паркинг 

места. 

Ивичњаци су сиве боје.

Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера 

размере 1:3. 

Ивичњаке спојити цементним малтером, спојнице 

благо увући у односу на ивичњак и обрадити.
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Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

5,00= ком 5,00

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

491,00= м2 491,00

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

230,00= м2 230,00

Набавка материјала и  поплочавање платоа изнад 

гараже, бетонским плочама ASTI Colori grafitno 

бела димензија 30x60, дебљине 5cm.

Плоче су у више боја.

Плоче поставити у слоју цементног малтера 

дебљине 5 цм, размере 1:3,  са потребним 

падовима према пројекту и залити цементним 

млеком. 

Спојнице фуговати, а плоче очистити. 

Набавка материјала и поплочавање тротоара око 

објекта, бетонским плочама SEMMERLOCK 

Domino, комбинована форма, димензија 15*15 

цм; 15*20 цм; 15*25 цм;15*30 цм, дебљине 5 цм. 

Плоче су бакарно сиве боје.

Плоче поставити у слоју цементног малтера 

дебљине 5 цм, размере 1:3, са потребним 

падовима према пројекту и залити цементним 

млеком. 

Спојнице фуговати, а плоче очистити.

11.

10.

9.

8.

Набавка материјала и  поплочавање тротоара 

испред локала, бетонским плочама 

SEMMERLOCK Asti Kombiform, димензија 

29,5*17 цм; 39,5*17 цм; 49,5*17 цм; 39,5*12 цм; 

29,5*12 цм; 49,5*12 цм, дебљине 8 цм.

Плоче су у више боја.

Плоче поставити у слоју цементног малтера 

дебљине 5 цм, размере 1:3,  са потребним 

падовима према пројекту и залити цементним 

млеком. 

Спојнице фуговати, а плоче очистити.

Набавка  и  уградња  стубића  на паркинг 

местима. 

Стубићи су пречника 70 мм, висине 650 мм и 

израђени су од гуменог гранулата, са носећом 

челичном конструкцијом од квалитетних ливених 

поцинкованих елемената, тип Standard  Нови Сад 

или одговарајуће.

Монтажа се врши четвороструким типловањем 

металног постоља у чврсту подлогу. 
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Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

768,00= м2 768,00

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

139,00= м2 139,00

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

1,00= ком 1,00

Набавка и постављање  дечијег игралишта-куле 

LM202 Play Centre MARIА, произвођача 

TipTipTap. 

Димензије игралишта - куле су 329*374*290 цм 

Максимална висина пада износи 192 цм.

Потребна сигурносна зона је димензија 660*774 

цм.

Набавка материјала, транспорт и израда ливеног 

застора од гуме (тартан) на дечијем игралишту. 

Тартан дебљине д =5,0 цм извести на претходно 

припремљеној подлози од набијеног бетона 

(посебно обрачунато). 

Позиција обухвата изливање  подлоге од SBR 

гранула, величине зрна 0,5-7 мм и PU везива, 

дебљине д=30 мм и завршног слоја од EPDM 

гранула величине зрна од 1-3,5 мм и PU везива, 

дебљине д=20 мм. 

Застор мора бити висококвалитетан, УВ и термо 

стабилан, отпоран на механичке утицаје и 

здравствено безбедан а у свему по СРПС ЕН 1176 

и СРПС ЕН 1177.

Боја застора по избору инвеститора. 

Обрачун по м2.

Набавка материјала и поплочавање тротоара око 

објекта, бетонским плочама SEMMERLOCK 

Domino, комбинована форма, димензија 15*15 

цм; 15*20 цм; 15*25 цм;15*30 цм, дебљине 5 цм. 

Плоче су бакарно сиве боје.

Плоче поставити у слоју цементног малтера 

дебљине 5 цм, размере 1:3, са потребним 

падовима према пројекту и залити цементним 

млеком. 

Спојнице фуговати, а плоче очистити.

Набавка и постављање тематског игралишта 

MM112 Playbus BUS, произвођача TipTipTap. 

Димензије игралишта су 127*245*130 цм. 

Максимална висина пада износи 50 цм.

Потребна сигурносна зона је димензија 427*545 

цм.

Ценом је обухваћена и израда постоља за 

анкерисање.

12.

11.

14.

13.
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Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

1,00= ком 1,00

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

1,00= ком 1,00

Радити у свему према упутствима произвођача.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

1,00= ком 1,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

Набавка и постављање дечије њихалице VLO36 

Spring swing KITTY, произвођача TipTipTap. 

Димензије њихалице су 36*77*64 цм. 

Максимална висина пада износи 41 цм.

Потребна сигурносна зона је димензија 325*377 

цм.

Ценом је обухваћена и израда постоља за 

анкерисање.

Набавка и постављање тематског игралишта 

MM112 Playbus BUS, произвођача TipTipTap. 

Димензије игралишта су 127*245*130 цм. 

Максимална висина пада износи 50 цм.

Потребна сигурносна зона је димензија 427*545 

цм.

Ценом је обухваћена и израда постоља за 

анкерисање.

Набавка материјала, израда и уградња парковских 

клупа са наслоном.

Клупе израдити од  челичних кутијастих профила 

и фахова, са испуном од дрвених гредица

Набавка и постављање дечије њихалице VLO39 

Spring swing WILBUR, произвођача TipTipTap. 

Димензије њихалице су 49*73*64 цм. 

Максимална висина пада износи 53 цм.

Потребна сигурносна зона је димензија 349*373 

цм.

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

Ценом је обухваћена и израда постоља за 

анкерисање.

14.

17.

16.
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                                   димензије 185*60*85/45 цм

10,00= ком 10,00

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

                                   димензије 620*60*85/45 цм

1,00= ком 1,00

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

                                   димензије 45*45*70 цм

5,00= ком 5,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа 

типских монтажних жардињера димензија   

153/394/78 цм,  дебљина зида 10 цм, израђених од 

армираног бетона у глаткој оплати, спољна 

обрада натур бетон. 

Са унутрашње стране жардињере извести 

хидроизолациони премаз од високо еластичне 

битумен/гуме, течна мембрана "Koster KBE Liquid 

Film" преко претходно припремљене, равне, суве 

и чисте подлоге. 

Пре израде хидроизолације на дну жардињере 

урадити слој за пад од малтер бетона  дебљине 4-5 

цм.

Материјал се наноси машинским прскањем у два 

слоја са утапањем стаклене мрежице између 

слојева. Жардињера има ногице, тј. налегајућу 

траку, дим 10/10 цм, дужине 150 цм ( 3 ком). 

Поставља се на готово уређену површину 

тротора. 

Са бочне стране на висини 10 цм од пода 

предвидети отворе за отицање вишка воде, на 

сваких 50 цм, у које уградити цеви од инокса 

пречника Ø50 мм.

Цеви морају бити заштићене од запушавања 

постављањем одговарајуће решетке.

Набавка и постављање бетонских корпи за 

отпатке.

Корпе су израђене од бетона са белим цементом.

Уложак корпе је израђен од поцинкованог лима  

Набавка материјала, израда и уградња 

полукружних  парковских клупа са наслоном.

Клупе израдити од  челичних кутијастих профила 

и фахова, са испуном од дрвених гредица

Израдити у свему према шемама, детаљима из 

пројекта и радионичком цртежу извођача.

Извођач је у обавези да радионичке цртеже 

достави инвеститору на оверу.

20.

19.

18.
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Обрачун по комаду.

димензије                                    275*150*60 цм

5,00= ком 5,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

димензије                                    394*153*67 цм

5,00= ком 5,00

димензије                        (175+460)/2*600*47 цм

1,00= ком 1,00

Садња садница високих лишћара

21. Набавка, транспорт и испуна жардињера 

хумусним материјалом. 

Користити фину баштенску земљу II категорије, 

чисту од органског и неорганског отпада, уз 

додатак органског ђубрива, песка и минералног 

дела. Минимално учешће минералног дела је 

40%.

Преко претходно посатвљених слојева датих АГ 

пројектом, потребно је поставити следеће слојеве 

и материјале:

- Противкоренска фолија

- Филтерски слој 120г/м2

- Дренажно-акумулациона фолија, д= 6 цм, са 

испуном

- Филтерски слој 120г/м2

- Специјализовани супстрат, д = 60 цм

Уграђени слојеви, треба да представљају 

системско решење, са гаранцијом. 

Земља- супстрат, мора бити интензивног 

карактера.

Набавка, транспорт и садња  садница високих 

лишћара, димензија како је дато у даљем тексту.  

Висина садница 300-350 цм, почев од кореновог 

врата до половине активног вршног летораста 

Обим дебла 12-14 цм. на висини од једног метра у 

односу на коренов врат

Коренов систем треба да је добро развијен у свим 

правцима, а бусен извађене саднице балиран и 

осигуран окастом жицом или да је у великим 

саксијама-контејнерима. 

Бусен извађене саднице треба да је 60-80 цм.

Школоване саднице би требало да су пресађене 3-

4 пута, али тако да је задње пресађивање 

извршено две до три године пре испоруке.

Позиција обухвата и замену супстрата у 

ископаној јами, утовар и одвоз стерилне земље. 

Јама је 80*80*100 цм. 

Рачунати умањење у односу на величину бусена.

22.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 313



Р.Б. Опис радова
Ј.М. Количина

Јединична 

цена
Свега

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

4,00= ком 4,00

Садња садница средњих лишћара

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

4,00= ком 4,00

Садња садница високих четинара

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

2,00= ком 2,00

Садња садница средњих и ниских четинара

Набавка, транспорт и садња садница средњих и 

ниских четинара, на местима како је дато планом 

садње.

 На местима означеним у пројекту ископати јаме 

пречника и дубине 0,50 м. 

Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. 

Садњу обавити мешавином хумусне земље, 

тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. 

Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине 

јаме направљеном мешавином, а горњу трећину 

обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по 

садници. 

Након садње садну јаму очанковати и обилно 

залити. 

Садњу вршити према плану садње, где је 

дефинисано место садње и норма.

Све радове урадити у складу са општим условима 

за извођење радова озелењавања.

25.

Садња садница средњих лишћара, са бусеном, 

старости 6 – 8 година. 

На местима означеним у пројекту ископати јаме 

пречника и дубине 0,50 м. 

Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. 

Садњу обавити мешавином хумусне земље, 

тресетног ђубрива и песка у у односу 6:3:1. 

Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине 

јаме направљеном мешавином, а горњу трећину 

обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по 

садници. 

Након обављене садње саднице оцанковати и 

добро залити.

23.

Садња четинарског дрвећа, са бусеном, старости 8 

– 10 година.

На местима означеним у пројекту ископати јаме 

пречника и дубине 0,50 м. 

Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. 

Садњу обавити мешавином хумусне земље, 

тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. 

Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине 

јаме направљеном мешавином, а горњу трећину 

обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по 

садници. 

Након обављене садње саднице оцанковати и 

добро залити.

24.
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Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

20,00= ком 20,00

Садња четинарског шибља

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

80,00= ком 80,00

Садња зимзеленог шибља

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

70,00= ком 70,00

Набавка, транспорт и садња садница зимзеленог 

жбуња старости 3-5 година.  

Саднице треба да буду формиране са 4 подједнако 

развијена избојка. 

Садњу вршити према плану садње, где је 

дефинисано место садње и норма. 

Након садње садну јаму очанковати и обилно 

залити. 

Све радове урадити у складу са општим условима 

за извођење радова озелењавања.    

27.

Набавка, транспорт и садња садница средњих и 

ниских четинара, на местима како је дато планом 

садње.

 На местима означеним у пројекту ископати јаме 

пречника и дубине 0,50 м. 

Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. 

Садњу обавити мешавином хумусне земље, 

тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. 

Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине 

јаме направљеном мешавином, а горњу трећину 

обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по 

садници. 

Након садње садну јаму очанковати и обилно 

залити. 

Садњу вршити према плану садње, где је 

дефинисано место садње и норма.

Све радове урадити у складу са општим условима 

за извођење радова озелењавања.

25.

Набавка, транспорт и садња садница са бусеном, 

старости 3 – 4 године. 

Садњу обавити мешавином хумусне земље, 

тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. 

Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине 

јаме направљеном мешавином, а горњу трећину 

обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по 

садници. 

Након садње садну јаму очанковати и обилно 

залити. 

Садњу вршити према плану садње, где је 

дефинисано место садње и норма.

Све радове урадити у складу са општим условима 

за извођење радова озелењавања.
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Садња листопадног жбуња

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

70,00= ком 70,00

Садња украсних трава и перена

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

40,00= ком 400,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

160,00*0,20= м3 32,00

Подизање травњака

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

160,00= м2 160,00

Набавка, транспорт и садња садница листопадног 

жбуња мин старости 3-5 година.  Саднице треба 

да буду формиране са 4 подједнако развијена 

избојка. 

Садну вршити у доносу на план садње и према 

норми која је дата у том графичком прилогу. 

Након садње садну јаму очанковати и обилно 

залити. Све радове урадити у складу са општим 

28.

Набавка, транспорт и садња садница, минималне 

старости 2 год. 

Садњу обавити у свему према важећим 

нормативима за ту врсту посла.     

29.

Набавка, утовар, довоз и разастирање хумусне 

земље на слободне површине означене у пројекту.  

Земљу обликовати по пројекту са давањем 

надвишења (надмера) од 20% како би после 

слегања земља заузела пројектоване коте. 

Извршити фино планирање и ваљање дрвеним 

ваљком.

Израда травњака на слободним површинама 

означеним у пројекту. 

Преко фино испланираног терена извршити сетву 

травне смесе.

Сетву травног семена извршити равно из два 

унакрсна правца и то по мирном времену, без 

падавина и ветра. 

По извршеној сетви семе утиснути у земљу 

гвозденим јежом, а потом уваљати дрвеним 

ваљком и извршити интезивно поливање до пуног 

ницања траве.

31.

30.
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Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

% 0,20

УКУПНО ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ:

Инвестиционо одржавање зеленила у току прве 

године 

Подразумева све операције одржавања и неге 

зеленила (заливање, орошавање, формирање 

крошњи, окопавање, прашење, сузбијање корова 

замена осушених биљака...)  годину дана од 

техничког пријема.  

Укупно износи 20% од инвестиционе вредности 

озелењавања (садња садница и подизање 

травњака). 
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XXII СКЕЛАРСКИ  РАДОВИ

ламела Ф1

112,00*25,00=2800,0

ламела Ф2

105,00*25=2625,00

ламела Ф3

124,00*25=3100,00

укупно м2 8.525,00

Обрачун по м3  монтиране скеле.

ламела Ф1

4,125*30,20+2,70*30,20=206,12

ламела Ф2

4,125*30,20+2,70*30,20=206,12

ламела Ф3

4,125*30,20+2,70*30,20=206,12

укупно м3 618,35

2.

УКУПНО СКЕЛАРСКИ РАДОВИ:

Монтажа и демонтажа просторне металне цевасте 

скеле у лифтовима, у свему по важећим 

прописима и Плану превентивних мера. 

Скела мора бити статички стабилна, анкерована и 

прописно уземљена. 

Поставити радне платформе од фосни. 

Скелу прима и преко дневника даје дозволу за 

употребу статичар.

Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране 

скеле.

1. Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне 

скеле, за радове у свему пројекту, важећим 

прописима и Плану превентивних мера. 

Скелу извести у свему према пројекту скеле коју 

је дужан да изради извођач.

Скела мора бити статички стабилна, анкерована 

за објекат и прописно уземљена. 

На сваких 2м висине поставити радне платхорме 

од фосни. Са спољне стране платформи поставити 

фосне на "кант". 

Целокупну површину скеле покрити јутаним или 

ПВЦ засторима. 

Скелу прима и преко дневника даје дозволу за 

употребу статичар. 

Користи се за све време трајања радова.

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 318



Р.Б.
Опис радова Ј.М. Количина

Јединична 

цена
Свега

XXIII РАЗНИ  РАДОВИ

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

I - VI спрат и поткровље

станови С8, С19, С30, С41, С52, С63, С74

1,00*7=7,00

станови С9, С20, С31, С42, С53, С64, С75

1,00*7=7,00

укупно ламела Ф1: 14,00

ламела Ф2

приземље

станови С3, С4, С7

1,30+1,05+1,00=3,35

I - VI спрат и поткровље

станови С8, С18, С28, С38, С48, С58, С68

1,00*7=7,00

станови С9, С19, С29, С39, С49, С59, С69

1,05*7=7,35

станови С13, С23, С33, С43, С53, С63, С73

1,05*7=7,35

станови С14, С24, С34, С44, С54, С64, С74

1,00*7=7,00

укупно ламела Ф2: 32,05

ламела Ф3

приземље

станови С1, С4, С5

1,00+1,05+1,30=3,35

I - VI спрат и поткровље

станови С14, С25, С36, С47, С58, С69, С80

1,00*7=7,00

станови С15, С26, С37, С48, С59, С70, С81

1,05*7=7,35

станови С19, С30, С41, С52, С63, С74, С85

1,05*7=7,35

станови С20, С31, С42, С53, С64, С75, С86

1,00*7=7,00

1. Набавка, транспорт и уградња стандардних 

алуминијумских прелазних лајсни на саставима 

различитих пoдова.
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укупно ламела Ф3: 32,05

укупно м1 78,10

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

сандучић са 4 преграде  дим.398*355*210 мм

20,00= ком 20,00

сандучић са 3 преграде  дим.398*273*210 мм

2,00= ком 2,00

ламела Ф2

сандучић са 4 преграде  дим.398*355*210 мм

20,00= ком 20,00

ламела Ф3

сандучић са 4 преграде  дим.398*355*210 мм

21,00= ком 21,00

сандучић са 3 преграде  дим.398*273*210 мм

1,00= ком 1,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

ознака:

"гаража"

4,00=

"степениште"

3,00=

"подрум"

3,00=

"приземље"

3,00=

"1 спрат"

3,00=

"2 спрат"

2.

3.

Набавка и монтажа inox  поштанских сандучића 

са више преграда, за станове, локале и скупштине 

станара. 

На пројектом предвиђеним местима поставити 

хоризонталне металне поштанске сандучиће 

урађене по техничким условима за поштанске 

сандучиће Републичке агенције за поштанске 

услуге.

Набавка и постављање металних плочица са   

ознакама спратова и просторија.    

Ознаке су од бојеног алуминијмског лима, 

димензија 300*60 мм. 

Ознаке се исписују српском ћирилицом.
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3,00=

"3 спрат"

3,00=

"4 спрат"

3,00=

"5 спрат"

3,00=

"6 спрат"

3,00=

"поткровље"

3,00=

"станарске оставе"

7,00=

"трокадеро"

3,00=

"батерије"

3,00=

"улаз Ф1"

1,00=

"улаз Ф2"

2,00=

"улаз Ф3"

1,00=

"топлотна подстаница"

3,00=

"спринклер"

1,00=

"хидроцил"

3,00=

"електро соба"

2,00=

"одржавање"

1,00=

"пожарно степениште"

2,00=

"евакуационо степениште"

2,00=

укупно ком 65,00

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по комплету.

ламела Ф1

комплет бројева од 1 до 82

1,00= компл 1,00

ламела Ф2

комплет бројева од 1 до 77

1,00= компл 1,00

4. Набавка и постављање металних плочица са   

бројевима станова.    

Бројеви су од бојеног алуминијумског лима, 

димензија 50*30 мм.
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ламела Ф3

комплет бројева од 1 до 86

1,00= компл 1,00

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по комплету.

ламела Ф1

"Л1" 

1,00=

"Л2" 

1,00=

"Л3" 

1,00=

"Л4" 

1,00=

"Л5" 

1,00=

укупно ком 5,00

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

5.

6.

7. Набавка материјала, израда и постављање 

двокраког држача за заставе. 

Држач израдити од прохром цеви Ø 45 мм, 

дужине 50 цм, са анкером од пљоштег прохром 

челика димензија 30*30*5 мм и анкеровати за зид 

прохромским шрафовима. 

Набавка и постављање табле  са кућним бројем.            

Табла је димензија 200/150 мм, хоризонталне 

оријентације, израђена од инокса. 

Израдити у свему према упутствима инвеститора.

Набавка и постављање металних плочица са   

бројевима локала.    

Бројеви су од бојеног алуминијумског лима, 

димензија 50*30 мм.
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Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по комаду.

ламела Ф1

1,00=

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 3,00

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по комаду.

2,00= ком 2,00

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун п ом2.

ламела Ф1

ламела Ф2

ламела Ф3

укупно м2 18.555,00

У укупну површину урачунато је и чишћење 

гараже, степеништа, прилаза и сл. и неће се 

посебно плаћати.

7. Набавка материјала, израда и постављање 

двокраког држача за заставе. 

Држач израдити од прохром цеви Ø 45 мм, 

дужине 50 цм, са анкером од пљоштег прохром 

челика димензија 30*30*5 мм и анкеровати за зид 

прохромским шрафовима. 

8. Набавка и постављање табле са називом улице.            

Табла је димензија 500/300 мм, хоризонталне 

оријентације, израђена од инокса. 

Израдити у свему према упутствима инвеститора.

Завршно чишћење објекта и прање прозора, врата, 

керамичких плочица, санитарија и подова. 

Обрачунава се по м2 нето површине објекта, 

једаном без обзира на број чишћења.

9.
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10. Набавка материјала, израда и постављање 

монтажних жардињера.

Конструкцију жардињера израдити од челичних 

вучених профила са спољашњом облогом од 

Аquapanel  Outdoor  12,5 мм  плоча.

Завршна обрада жардињера је облагање  

керамичким плочицама Onyx of Cerim, димензија 

60*60 цм, дебљине 10 мм и боје SAND LUCIDO, 

на слоју одговарајућег лепка,

Унутрашњи уложак урадити од поцинкованог 

лима д= 0,60 мм.
Позиција обухвата и 

• Набавку транспорт и испуну жардињера

хумусним материјалом преко претходно

постављеног дренажног слоја дебљине 5цм

• Набавку, транспорт и садњу адекватних

(ентеријерских) биљних врста на растојању од

приближно 20цм, у свему у складу са извођењем

радова за ову врсту озелењавања.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по комаду.

димензије 320*40*40 цм

ламела Ф1

1,00= ком 1,00

димензије 250*40*40 цм

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

Набавка материјала, израда и постављање 

монтажних пригушивача буке.

Конструкцију израдити израдити од челичних 

кутијацтих профила 80*50*4 мм и челичних У 

профила 120*60*4 мм. 

ЗВУЧНА БАРИЈЕРА-СЛАГАНИ ЗИД  

- са унутрашње стране перфориран 

поцинковани челични лим д=1.5мм, квалитет 

С250, поцинкован 275г/м2 по ЕН 1042, ЕН 10147-

2000 и ЕН 10327 

- испуна камена минерална вуна густине 115кг/м3 

д=12.0цм, класе А1 по ЕН 13162-2001 

- са спољашње стране перфориран 

поцинковани челични лим д=1.5мм, квалитет 

С250, поцинкован 275г/м2 по ЕН 1042, ЕН 10147-

2000 и ЕН 10327

- боја у метално сребрној боји, завршна обрада 

лима ПВДФ

Преко АБ плоче Пригушивача поставља се 

стиродур д=12 цм и преко којег се ради слој за 

пад ка продорима кроз АБ зид. Продори служе за 

одвођење атмосферске воде, њихове димензије су 

Ø80 мм. 

Слој за пад се изводи од бетона дебљине 4 до 7 

цм.

На очишћену бетонску подлогу наноси се течни 

брзосушећи изолациони премаз Костер 21. 

Након првог слоја премаза плоче и подизања 

премаза хидроизолације у висини парапетног зида 

ради се бандажирање спојева са стакленом 

мрежицом која се утопи у премаз. 

Када се осуши први слој ради се наношење 

другог слоја Костер 21. 

Други слој је уједно и зваршни слој пода.

На дну пригушивача поставити апсорпциони 

слој од експандирајуће глине, гранулације 8 мм, 

д=10цм.

Израдити у свему према пројекту детаљима и 

упутствима произвођача. 

У позицији су укључена сервисна врата,  

пењалице и друго дато детаљем.

Завршна обрада је у тону кровног покривача.

11.
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Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по комаду готове позиције.

 детаљ  Д14                 димензије 525*410*196 цм

ламела Ф2

1,00=

ламела Ф3

1,00=

укупно ком 2,00

Ценом је обухваћен  транспорт и рад.

Обрачун по комаду.

отвор димензија 150*200 цм

3,00= ком 4,00

Ценом је обухваћен транспорт и рад.

Обрачун по комаду.

отвор  Ø 190 за цев DN 150

Бушење дијамантском круном армирано 

бетонских зидова д= 20 цм, на местима 

предвиђеним за уградњу хилзни  за спринклер 

инсталације. 

Шут прикупити утоваритиу возило и одвести на 

регистровану градску депонију.

13.

Набавка материјала, израда и постављање 

монтажних пригушивача буке.

Конструкцију израдити израдити од челичних 

кутијацтих профила 80*50*4 мм и челичних У 

профила 120*60*4 мм. 

ЗВУЧНА БАРИЈЕРА-СЛАГАНИ ЗИД  

- са унутрашње стране перфориран 

поцинковани челични лим д=1.5мм, квалитет 

С250, поцинкован 275г/м2 по ЕН 1042, ЕН 10147-

2000 и ЕН 10327 

- испуна камена минерална вуна густине 115кг/м3 

д=12.0цм, класе А1 по ЕН 13162-2001 

- са спољашње стране перфориран 

поцинковани челични лим д=1.5мм, квалитет 

С250, поцинкован 275г/м2 по ЕН 1042, ЕН 10147-

2000 и ЕН 10327

- боја у метално сребрној боји, завршна обрада 

лима ПВДФ

Преко АБ плоче Пригушивача поставља се 

стиродур д=12 цм и преко којег се ради слој за 

пад ка продорима кроз АБ зид. Продори служе за 

одвођење атмосферске воде, њихове димензије су 

Ø80 мм. 

Слој за пад се изводи од бетона дебљине 4 до 7 

цм.

На очишћену бетонску подлогу наноси се течни 

брзосушећи изолациони премаз Костер 21. 

Након првог слоја премаза плоче и подизања 

премаза хидроизолације у висини парапетног зида 

ради се бандажирање спојева са стакленом 

мрежицом која се утопи у премаз. 

Када се осуши први слој ради се наношење 

другог слоја Костер 21. 

Други слој је уједно и зваршни слој пода.

На дну пригушивача поставити апсорпциони 

слој од експандирајуће глине, гранулације 8 мм, 

д=10цм.

Израдити у свему према пројекту детаљима и 

упутствима произвођача. 

У позицији су укључена сервисна врата,  

пењалице и друго дато детаљем.

Завршна обрада је у тону кровног покривача.

11.

Сечење дијамантском тестером армирано 

бетонских зидова д= 20 цм, на местима 

предвиђеним за уградњу вентилационих решетки 

на каналима за одимљавање гараже. 

Шут прикупити утоваритиу возило и одвести на 

регистровану градску депонију.

12.
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2,00= ком 2,00

отвор  Ø 130 за цев DN 100

3,00= ком 1,00

отвор  Ø 100 за цев DN 80

3,00= ком 2,00

отвор  Ø 80 за цев DN 50

3,00= ком 1,00

отвор  Ø 50 за цев DN 25

3,00= ком 2,00

Ценом је обухваћен транспорт и рад.

Обрачун по м1.

ламела Ф1

I -VI спрат

поткровље

8,10+7,80+8,96+3,30=28,16

ламела Ф2

I -VI спрат

поткровље

9,90+8,93+3,84+3,84=

ламела Ф3

I -VI спрат

Набавка и постављање конзола од нерђајућег 

челика за продужење бетонског зуба.Конзоле 

служе за ношење фасадне облоге од клима блока 

д= 10 цм (посебно обрачунато) .

Конзолу чине следећи елементи: конзола 

одговарајуће конструкције и носивости израђене 

од нерђајућег челика квалитета Č4580(А2) 

варених одговарајућим материјалом, навојних 

шипки, подлошки и другог прибора све од 

нерђајућег челика. Минимална марка бетона у 

коме се сидри навојна шипка мора бити МБ25. 

Обавеза извођача радова је да навојну шипку 

(носиви трн) анкерише атестираним 

двокомпонентним инјекционим малтером.

0,76+1,57+1,25+1,05+1,53+4,46+2,37+1,96+4,45+1

,57+0,75=21,72*6=130,32

7,27+1,23+1,60+1,14+1,03+0,75+1,57+0,76+0,76+1

,57=17,68*6=106,08

4,33+2,27+0,65+4,43+1,54+3,12+1,30+3,30=20,94*

6=125,64

14.
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поткровље

3,84+6,76+8,33+7,91+3,84=30,68

укупно м1 250,39
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Р.Б. ВРСТА  РАДОВА

I  ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ

II  БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО - БЕТОНСКИ  РАДОВИ

III  АРМИРАЧКИ  РАДОВИ

IV  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ

V  ТЕСАРСКИ  РАДОВИ

VI  ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ

VII ЛИМАРСКИ  РАДОВИ

VIII СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ

IX ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ

X КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ

XI ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ

XII КАМЕНОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ

XIII МОЛЕРСКО  - ФАРБАРСКИ   РАДОВИ

XIV ТАПЕТАРСКИ   РАДОВИ

XV ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ

XVI СТОЛАРСКИ  РАДОВИ

XVII ПВЦ  СТОЛАРИЈА

XVIII АЛУМИНАРИЈА

XIX БРАВАРИЈА

XX ПП БРАВАРИЈА

XXI ПАРТЕРНО  УРЕЂЕЊЕ

XXII СКЕЛАРСКИ  РАДОВИ

XXIII РАЗНИ  РАДОВИ

УКУПНО:

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Odgovorni projektant: Sastavili:

ВЈН 04/19 ДЕО 3 - Предмер радова 

АГ радови 327



I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1

Обележавање.                                                                                       

Под овим радовима подразумевају се сва геодетска

мерења, преношење података из пројекта на терен,

осигурање осовине обележене трасе, профилисање,

обнављање и одржавање обележених ознака на терену за

све време грађења, односно до предаје радова

инвеститору. пауш 1,00

2

Рашчишћавање терена.

Позиција обухвата све фазе рашчишћавања предметних

површина и постојећег терена. Рад садржи уклањање

разних отпадака, крчење постојећег корова и шибља,

уклањање блата, нечистоћа и запрљаних слојева

материјала (око 5%), са утоваром, одвозом и истоваром

на депонију материјала до 10km.                                                            m
2

100,00

3

Припрема радних спојева постојећег коловоза.

Позиција обухвата све фазе припреме слојева постојећег

коловоза за постављање нових ивичњака и уклапање са

новим коловозом. Рад садржи правилно степенасто

сечење постојећег асфалтног коловоза у слоју потребне

дебљине, а ширине на дужини уклапања.

Обрачун се врши по м' припремљеног споја постојећег

коловоза, како то одобри надзорни орган.

m' 30,00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ 

САОБРАЋАЈНИЦЕ                                                                                                           

Једин.  

цена
Свега

Ред.  

Бр.
Врста  радова

Јед.                 

мере
Количина

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - Предмер радова

Пројекат саобраћајница 1



II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Откоп хумуса.

Позиција обухвата откоп хумуса машинским и ручним путем

просечне дебљине d=40cm, према попречним профилима, са

локалним фигурисањем са стране за даљу употребу на даљину

до 50m, а у свему према пројекту и према техничким условима.   

Радови на откопу хумуса се наплаћају по m3 материјала, а како

то одобри надзорни орган.                                                                                            

m
3

90% машинским путем m
3

10% ручно m
3

Ископ материјала. 

Позиција обухвата ископ површинског слоја материјала

машинским и ручним путем, ради израде саобраћајних

површина, са локалним фигурисањем са стране за даљу

употребу на даљину до 50m, а према попречним профилима и у

у свему према пројекту и техничким условима.                                                      

m
3

90% машинским путем m
3

10% ручно m
3

3

Обрада (темељног тла) подтла.                                                                              

Позиција обухвата збијање, евентуално разривање, ради 

сушења или квашења подтла на коме се даље врши замена 

материјала. Збијање се врши до постизања збијености на 

завршном слоју мин. Ms=10МPа. Цена подразумева контролна 

мерења збијености са доставом одговарајућег налаза издатог од 

стране акредитоване лабораторије.                                                                            
m

2

4

Замена материјала у подтлу.                                                                              

Позиција обухвата замену материјала у подтлу на пројектом 

предвиђеној површини, као и тамо где одреди надзорни орган, 

у дебљини која је одређена пројектом (min 50cm), од 

шљунковито-песковитог материјала.                                                                                         

Позиција обухвата и обраду завршног слоја, односно 

побољшане постељице невезаним шљунковито-песковитим 

материјалом, преко кога се даље поставља и гради доњи носећи 

слој коловозне конструкције. Овај рад обухвата планирање, 

евентуалну санацију, квашење, односно просушивање и 

сабијање до прописане збијености, у свему према техничким 

условима. Збијање се врши до постизања збијености на 

завршном слоју мин. Ms=40МPа. Цена подразумева контролна 

мерења збијености са доставом одговарајућег налаза издатог од 

стране акредитоване лабораторије.    

m
3

5

Транспорт вишка земљаног материјала.                                                     

Позиција обухвата машински утовар и одвоз ископаног и 

депонованог хумусног и земљаног материјала на даљину до 

10km, на депонију материјала, а у свему према пројекту и 

техничким условима. m
3

Ред.  

Бр.
Врста  радова

Јед.                 

мере
Количина

Једин.  

цена
Свега

1

2
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III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

1

Слој од дробљеног каменог материјала.  

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и

фино разастирање, евентуално квашење, те збијање

носећег слоја од дробљеног каменог материјала, у

просечној дебљини од 20cm. Израда се врши у једном или

два слоја, зависно од механизације. Збијање се врши до

постизања збијености на завршном слоју мин. Ms=60МPа.

Цена подразумева контролна мерења збијености са

доставом одговарајућег налаза издатог од стране

акредитоване лабораторије.                                                                      
m

3
20,00

Слој од набијеног бетона МБ20.      

Позиција обухвата израду набијеног бетона МБ20. У

позицију спада и набавка и израда оплате. Цена

подразумева контролна мерења однегованог бетона у

дужини од 28 дана, са доставом одговарајућег налаза

издатог од стране акредитоване лабораторије.

набијеног бетона МБ20.                                                                     

Улазни део, d=6cm m
3 5,00

Острво, d=15cm m
3 1,00

Израда АБ плоче МБ30.

Позиција обухвата израду бетонскеог коловоза МБ30,

амираног са Q283 (+ зона), са израдом попречних и

подужних спојница, корпама Ø5 и можданицима Ø 25, 

заливањем спојница асфалтном масом и постављањем

жилаве хартије на контакту бетона и тампонског слоја. У

позицију спада и набавка и израда оплате, као и набавка

арматуре. Цена подразумева контролна мерења

однегованог бетона у дужини од 28 дана, са доставом

одговарајућег налаза издатог од стране акредитоване

лабораторије.        

d=20cm m
3

16,00

Постављање бетонских елемената.

Позиција обухвата уградњу бетонских елемената, на

подлози од бетона МБ15.                                                             

 * ивичњак 18/24cm m' 40,00

Једин.  

цена
Свега

5

Ред.  

Бр.

4

Врста  радова

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА: 

Јед.                 

мере

2

Количина
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I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

IV НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ (3%)

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО

СвегаРед.  бр. Врста  радова
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ВиК - Ламела 1

I КАНАЛИЗАЦИЈА

Првобитни извођач је у одређеном броју купатила

урадио припрему за израду канализације -

керновањем пробио отворе кроз плочу, али није

стигао да изведе подплафонски развод

канализације. 

Посебно се приказује израда развода у

купатилима у којима је извршено керновање, од

стандардног развода канализације у купатилу.

1.

СТАНДАРДНИ РАЗВОД КАНАЛЗАЦИЈЕ

Извршити набавку, транспорт и монтажу

трослојних ПП канализационих цеви, произвођача

Пештан, или одговарајуће, за уградњу у објекту,

изнад плоче приземља. На свим местима

одређеним пројектом уградити одговарајуће

фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши

се помоћу еластичних заптивних прстенова,

према упутствима произвођача цеви. Комплетна

мрежа мора бити испитана на вододрживост.

Цеви морају бити дотеране по правцу и нивелети

према пројектној документацији. Ценом је

обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући  

обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода

за конструкцију.

Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове 

мреже, мерено по осовини цеви и фазонских 

ø 32 м' 40,00

ø 50 м' 175,00

ø 75 м' 310,00

ø 110 м' 630,00

ø 125 м' 22,00

1.a

РАЗВОД У КУПАТИЛИМА ГДЕ СУ ПРОДОРИ

ВЕЋ ИЗКЕРНОВАНИ

Извршити набавку, транспорт и монтажу

трослојних ПП канализационих цеви, произвођача

Пештан, или одговарајуће, за уградњу у објекту,

изнад плоче приземља. На свим местима

одређеним пројектом уградити одговарајуће

фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши

се помоћу еластичних заптивних прстенова,

према упутствима произвођача цеви. Комплетна

мрежа мора бити испитана на вододрживост.

Цеви морају бити дотеране по правцу и нивелети

према пројектној документацији. Ценом је

обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући  

обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода

за конструкцију.

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА ЛАМЕЛА 1 ОБЈЕКТА Ф

инсталације  водовода  и  канализације  

УГОВОРЕНО
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Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове 

мреже, мерено по осовини цеви и фазонских 

ø 32 м' 15,00

ø 50 м' 152,00

ø 75 м' 65,00

ø 110 м' 50,00

ø 125 м'

2.

Извршити набавку, транспорт и монтажу подних

ПЕ сливника са уграђеним сифоном, прохром

решетком и фланшом за спајање са

хидроизолацијом пода. Производ Пештан Confluo

(или Confluo Dry) или одговарајуће.  
Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног 

ø 50мм - хоризонтални одвод ком 7,00
ø 50мм - вертикални одвод - Confluo Dry ком 94,00

3.

Извршити набавку, транспорт и монтажу ПВЦ

ветилационих капа на крову објекта. Приликом

монтаже вентилационих глава посебну пажњу

обратити на опшивање отвора на крову за пролаз

фекалних  вертикала .
Обрачунава се и плаћа по комаду
ø 75/110 ком 1,00
ø 110/150 ком 21,00

4.

По извођењу канализационе мреже, извршити

испитивање комплетне инсталације на

вододрживост. Испитивање извршити у складу са

важећим техничким прописима, општим 
Обрачунава се и плаћа по m' инсталације. м' 1.177,00

УКУПНО - I-КАНАЛИЗАЦИЈА:

ВЈН 04/19 
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II  ВОДОВОД

1.

Транспорт и монтажа термофузионих водоводних

полипропиленских (PPR) и фазонских комада за

радни притисак од 10 bara. Цеви се спајају

заваривањем (спојевима на навој и/или

прирубницама се прелази на друге материјале),

према упутствима произвођача. Цеви се користе

за израду унутрашњих инсталација водовода

санитарне воде. Производ ''WAVIN'' Ekoplastik

SRO, Чешка, или одговарајуће. Ценом је

обухваћен комплетан рад, укључујући штемовање

зидова и/или монтажу обујмица и вешаљки за

причвршћивање цевовода за конструкцију

објекта.

Јединичном ценом је обухватити рад на уградњи,

док је комплетан материјал Инвеститор већ

набавио (цеви, фазонски комади, шелне, брезони,

типлови, …).
Обрачунава се и плаћа по m' монтиране

водоводне цеви.

ø 15 мм (унутрашњи пречник) м' 1.180,00
ø 20 мм (унутрашњи пречник) м' 435,00
ø 25 мм (унутрашњи пречник) м' 150,00

ø 32 мм (унутрашњи пречник) м' 210,00

2.

Набавка, транспорт и монтажа поцинкованих

цеви за монтажу хидрантске мреже са фитинзима

и заптивним материјалом. Цеви морају

одговарати стандарду СРПС.Ц.Б5.225, а фитинзи

СРПС.М.Б6.500-595. Обрачун по метру цеви.

Произвођач: Kan-therm, Пољска или

еквивалентно. Цеви за зидове на сваких 2 м

причврстити металним обујмицама са гуменим

подметачима, а ако је потребно и на краћем

растојању. 

Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад на

монтажи (заједно са штемовањем / керновањем),

док је комплетан материјал Инвеститор већ

набавио (цеви, фазонске комаде, шелне, типлове,

...).
ø 65 м' 45,00

ø 50 м' 7,00
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3.

Набавка, транспорт и монтажа зидног пожарног

хидранта Ø52 са млазницом, цревом од тревире

дужине 15м и вентилом. Заједно саметалним

ормарићем 50x50цм за уградњу у зид. Кутија

мора бити видно обојена и са налепљеном

ознаком за хидрант.Произвођач: Ватрометал,

Србија или еквивалентно. Хидрант је oпрeмљен

комплетном опремом коју чине: млазница 52 мм,

тревира црево са "štorc" спојком дужине 15 м,

угаони вентил ø 50 и хидрантски орман. Хидранти

се уграђују на висини од 1,5 m од коте готовог

пода, према диспозицијама датим у графичкој

документацији.
Плаћа се по комаду монтираног хидранта. ком 16,00

4.

Транспорт и монтажа ППР пропусних вентила са

капом и розетном за уградњу у санитарним

чворовима. Производ ''WAVIN'' Ekoplastik SRO,

Чешка, или одговарајуће.

Инвеститор је набавио комплетне вентиле, даје се

цена само за уградњу.
Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног

вентила.

ø 15 ком 160

ø 20 ком 88

5.
Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних

"ЕК" вентила. Производ ''Armatura'' - Пољска.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног 

вентила.
ø 15  ком 271

6.

Набавка, транспорт и монтажа никловане угаоне

славине са холендером за прикључак машине за

веш. Плаћа се у свему монтирано по комаду.

Произвођач  ''Armatura'' - Пољска или 

ø 15  ком 82
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7.

Извршити испитивање монтиране водоводне

мреже на пробни притисак, према техничким

прописима и упутствима надзорног органа.

Испитивање извршити у присуству надзорног

органа и по завршеном испитивању саставити

записник. Потребну количину воде за испитивање

обезбеђује извођач.

Обрачунава се и плаћа по m' цевовода. м' 2.027,00

8.

Набавка, траснпорт и уградња сигурносног

вентила за бојлер 1/2 - 9 bar-a. Производ КОМАК-

М, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 89

9.

Набавка, транспорт и монтажа контролних

водомера ø13мм за мокре чворове локала.

Производ Insa - Србија, или одговарајуће. У цену

су урачунати вентили и сав неопходан материјал

за правилну монтажу и експлоатацију.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 3

10.

После монтаже водоводних цеви, извођач је

дужан да изврши дезинфекцију и испирање

новопројетоване мреже и исту припреми за 

Плаћа се по м' пауш 1,00

11.

После извршене дезинфекције извршити узимање 

узорка воде и испитивање квалитета у надлежној 

установи за давање атеста о хигијенској 

исправности воде за пиће.
Плаћа се паушално пауш 1,00

УКУПНО - II - ВОДОВОД:

ВЈН 04/19 
ДЕО 3 - Предмер радова 

Водовод и канализација 21



III САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

ОПШТИ ОПИС

Сву санитарну опрему извођач је дужан да

набавити тек по одобрењу од стране надзорног

органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја

може бити и другачија, ако инвеститор то захтева.

Уређаји морају бити стручно монтирани и

спојени са водоводном и канализационом мрежом

без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и

опрему извођач је дужан да о свом трошку скине

и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су

сва потребна штемовања и уграђивање типлова,

као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви

употребљени завртњи код веза санитарних

уређаја морају бити месингани, а за галантерију

поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити

прописно заштићеи од стране извођача радова до

техничког пријема објекта.

1.

Набавка, транспорт и монтажа високомонтажног

електричног бојлера са прохромским казаном,

запремине 80л са термо регулатором,

сигурносним и одбојним вентилом причвршћеним

на зид, повезаним са водоводом и ел.

инсталацијом и испробан. Произвођач: Металац,

Терморад или еквивалентно Уз бојлер уградити

прохромске ребрасте цеви и све потребне делове.

Обрачунава се и плаћа по комаду.

бојлер 50 л ком 1,00

бојлер 80 л ком 89,00

2.

Набавка, транспорт и монтажа левка за монтажу

испод сигурносног вентила бојлера Произвођач:

STYRON KFT , Мађарска  или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по комаду. ком 23,00
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3.

Набавка, транспорт и монтажа керамичке туш

каде димензија 90x90цм са кабином са стакленим

зидовима 90x90цм, подним одводом и сифоном.

Каде се монтирају на готову хоризонталну

подлогу, и имају у себи интегрисан пад ка одливу.

Са комплетом за монтажу. Произвођач: Vidima,

тип: W836101 или еквивалентно. ком 23,00

4.

Набавка, транспорт и монтажа топ сифон

одливног вентила за туш каду. Са комплетом за

монтажу. Произвођач:Viega, тип: 6928 EX или

еквивалентно. Обрачунава се по монтираном ком 23,00

5.

Набавка, транспорт и монтажа никловане зидне

туш батерије за топлу и хладну воду, са цревом,

ручицом туша и држачем.. Произвођач: Grohe,

тип: BauEgdeSingle 32820000 или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 23,00

6.

Набавка, транспорт и монтажа акрилне

купатилске каде димензија 160x70цм са подним

одводом и сифоном. Каде се монтирају на готову

хоризонталну подлогу, и имају у себи интегрисан

пад ка одливу. У комплету са облогом каде и

комплетом за монтажу. Произвођач: Kolpa San -

Словенија тип Tamia или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 66,00

7.

Набавка, транспорт и монтажа одливно преливног

сифона за купатилску каду.У комплету са сетом

за монтажу. Произвођач: Viega, тип: 6176.3PL или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 66,00

8.

Набавка, транспорт и монтажа умиваоника

димензија 60x47цм од фајанса са сифоном Ø32 са

механизмом, за затварање. 

Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип  -

Avento 600 X 470, артикал 41886001 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 91,00
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9.

Набавка, транспорт и монтажа сифона за

умиваоник. Произвођач: Viega, тип: 5788 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 98,00

10.

Набавка, транспорт и монтажа никловане стојеће

једноручне батерије за топлу и хладну воду, за

умиваоник. Производ Grohe BauEdgeSingle

32858000. Обрачунава се и плаћа по монтираном

комаду. ком 98,00

11.

Набавка, транспорт и монтажа пиколо

умиваоника димензија 45x38цм од фајанса са

сифоном Ø32 са механизмом, за затварање. 

Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип  - Omnia

Avento 450 X 380, артикал 43734501 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. 7,00

12.

Набавка, транспорт и уградња стојеће једноручне

славине за хладну воду за умиваоник са

помичним испустом, савитљивим цревом Р⅜" за

прикључак воде и прикључком на водоводну

мрежу. Произвођач: Grohe,  или еквивалентно. 7,00

13.

Набавка транспорт и монтажа монтажног

инсталацијског елемента за WЦ шкољку с

нискошумним уградним водокотлићем и типком

за активирање водокотлића 

Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у

сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију

обложену гипскартонским плочама, комплет с

интегрисаним угаоним вентилом прикључка

воде1/2",нискошумним уливним вентилом,

одводним коленом Ø90/110мм са звучно

изолованом обујмицом, спојним комадом за WЦ

шкољку са заптивним манжетнама и сетом звучне

изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим 

потребним прибором за уградњу према

упутствима произвођача.

Произвођач: Peštan, тип: Fluenta или

еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 43,00
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13.а

Транспорт и монтажа монтажног

инсталацијског елемента за WЦ шкољку с

нискошумним уградним водокотлићем и типком

за активирање водокотлића 

Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у

сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију

обложену гипскартонским плочама, комплет с

интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде

1/2",нискошумним уливним вентилом, одводним

коленом Ø90/110мм са звучно изолованом

обујмицом, спојним комадом за WЦ шкољку са

заптивним манжетнама и сетом звучне изолације,

вијцима за учвршћење керамике и свим

потребним прибором за уградњу према

упутствима произвођача.

Произвођач: Peštan, тип: Fluenta или

еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду.

Инвеститор је набавио инсталациони елемент,

тако да позиција обухвата ТРАНСПОРТ И

МОНТАЖУ. ком 55,00

14.

Набавка, транспорт и монтажа керамичке

конзолне ВЦ шкољке прве класе, за монтажу на

уградни водокотлић. Заједно са даском за седење

и поклопцем.

Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип Avento

5656R001 са soft даском Avento 9M77C101 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по ком 43,00

15.

Набавка, транспорт и монтажа сифона за

прикључак веш машине на канализацију.

Произвођач: Viega, тип: 5635.6 или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 82,00

16.

Набавка, транспорт и монтажа огледала са

брушеном фасетом 1 цм, на “I” раму за монтажу

изнад умиваоника. Заједно са комплетом за

монтажу. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija, тип: 5635.6 или

одговарајуће. Обрачунава се по монтираном

комаду.

80x60cm ком 91,00

60x40cm ком 7,00

17.

Набавка, транспорт и монтажа етажер полице

изнад умиваоника I класе. Заједно са комплетом

за монтажу. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду ком 98,00
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18.

Набавка, транспорт и монтажа никлованог

држача роло папира или пешкира поред

умиваоника, I класе. Заједно са комплетом за

монтажу.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 98,00

19.

Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача

за сапун поред умиваоника. Заједно са комплетом

за монтажу.Произвођач: Koin Slovenija или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 98,00

20.

Извршити набавку, транспорт и монтажу

никлованог држача роло тоалет папира поред ВЦ

шоље, I класе. Заједно са комплетом за монтажу.

Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 43,00

21.

Набавка, транспорт и монтажа никлованог

држача пешкира поред каде или туш каде, I класе.

Заједно са комплетом за монтажу.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће. ком 89,00

22.

Набавка,транспорт и монтажа трокадеро шкољке

од санитарног порцелана комплет са хромираном

решетком и високомонтажним ПВЦ

водокотлићем.

Произвођач: Vidima Бугарска или еквивалентно. ком 1,00

23.

Набавка,транспорт и монтажа хромиране

батерије за монтажу над трокадером. Батерија

мора бити зидна за топлу и хладну воду, мора

имати покретни излив са дужом изливном цеви.

Произвођач: Grohe, или одговарајуће. Обрачунава

се и плаћа по монтираном комаду. ком 1,00

УКУПНО - III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И 

ГАЛАНТЕРИЈА:
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III  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ВиК
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ВиК - Ламела 2

I КАНАЛИЗАЦИЈА

1.

Извршити набавку, транспорт и монтажу

трослојних ПП канализационих цеви, произвођача

Пештан, или одговарајуће, за уградњу у објекту,

изнад плоче приземља. На свим местима

одређеним пројектом уградити одговарајуће

фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши

се помоћу еластичних заптивних прстенова, према

упутствима произвођача цеви. Комплетна мрежа

мора бити испитана на вододрживост. Цеви морају

бити дотеране по правцу и нивелети према

пројектној документацији. Ценом је обухваћен

комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и

вешаљке за причвршћивање цевовода за

конструкцију.

Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, 

мерено по осовини цеви и фазонских комада.

ø 32 м' 50,00

ø 50 м' 365,00

ø 75 м' 285,00

ø 110 м' 800,00

ø 125 м' 23,00

2.

Извршити набавку, транспорт и монтажу подних

ПЕ сливника са уграђеним сифоном, прохром

решетком и фланшом за спајање са

хидроизолацијом пода. Производ Пештан Confluo

(или Confluo Dry) или одговарајуће.  
Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног 

ø 50мм - хоризонтални одвод ком 21,00
ø 50мм - вертикални одвод - Confluo Dry ком 95,00

3.

Извршити набавку, транспорт и монтажу ПВЦ

ветилационих капа на крову објекта. Приликом

монтаже вентилационих глава посебну пажњу

обратити на опшивање отвора на крову за пролаз

фекалних  вертикала .
Обрачунава се и плаћа по комаду
ø 110/150 ком 22,00

4.

По извођењу канализационе мреже, извршити

испитивање комплетне инсталације на

вододрживост. Испитивање извршити у складу са

важећим техничким прописима, општим

техничким условима. 
Обрачунава се и плаћа по m' инсталације. м' 1.523,00

УКУПНО - I - КАНАЛИЗАЦИЈА:

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА ЛАМЕЛА 2 ОБЈЕКТА Ф

инсталације  водовода  и  канализације  

УГОВОРЕНО
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II  ВОДОВОД

1.

Транспорт и монтажа термофузионих водоводних

полипропиленских (PPR) и фазонских комада за

радни притисак од 10 bara. Цеви се спајају

заваривањем (спојевима на навој и/или

прирубницама се прелази на друге материјале),

према упутствима произвођача. Цеви се користе за

израду унутрашњих инсталација водовода

санитарне воде. Производ ''WAVIN'' Ekoplastik

SRO, Чешка, или одговарајуће. Ценом је обухваћен

комплетан рад, укључујући штемовање зидова

и/или монтажу обујмица и вешаљки за

причвршћивање цевовода за конструкцију објекта.

Јединичном ценом је обухватити рад на уградњи,

док је комплетан материјал Инвеститор већ

набавио (цеви, фазонски комади, шелне, брезони,

типлови, …).
Обрачунава се и плаћа по m' монтиране водоводне

цеви.

ø 15 мм (унутрашњи пречник) м' 1.380,00
ø 20 мм (унутрашњи пречник) м' 520,00
ø 25 мм (унутрашњи пречник) м' 145,00

ø 32 мм (унутрашњи пречник) м' 241,00

ø 40 мм (унутрашњи пречник) м' 10,00

2.

Набавка, транспорт и монтажа поцинкованих цеви

за монтажу хидрантске мреже са фитинзима и

заптивним материјалом. Цеви морају одговарати

стандарду СРПС.Ц.Б5.225, а фитинзи

СРПС.М.Б6.500-595. Обрачун по метру цеви.

Произвођач: Kan-therm, Пољска или еквивалентно.

Цеви за зидове на сваких 2 м причврстити

металним обујмицама са гуменим подметачима, а

ако је потребно и на краћем растојању. 

Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад на

монтажи (заједно са штемовањем / керновањем),

док је комплетан материјал Инвеститор већ

набавио (цеви, фазонске комаде, шелне, типлове,

...).

ø 65 м' 45,00

ø 50 м' 7,00
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3.

Набавка, транспорт и монтажа зидног пожарног

хидранта Ø52 са млазницом, цревом од тревире

дужине 15м и вентилом. Заједно саметалним

ормарићем 50x50цм за уградњу у зид. Кутија мора

бити видно обојена и са налепљеном ознаком за

хидрант.Произвођач: Ватрометал, Србија или

еквивалентно. Хидрант је oпрeмљен комплетном

опремом коју чине: млазница 52 мм, тревира црево

са "štorc" спојком дужине 15 м, угаони вентил ø 50

и хидрантски орман. Хидранти се уграђују на

висини од 1,5 m од коте готовог пода, према

диспозицијама датим у графичкој документацији.

Плаћа се по комаду монтираног хидранта. ком 16,00

4.

Транспорт и монтажа ППР пропусних вентила са

капом и розетном за уградњу у санитарним

чворовима. Производ ''WAVIN'' Ekoplastik SRO,

Чешка, или одговарајуће.

Инвеститор је набавио комплетне вентиле, даје се

цена само за уградњу.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног

вентила.

ø 15 ком 182,00

ø 20 ком 116,00

5.
Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних

"ЕК" вентила. Производ ''Armatura'' - Пољска.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног 

вентила.

ø 15  ком 307,00

6.

Набавка, транспорт и монтажа никловане угаоне

славине са холендером за прикључак машине за

веш. Плаћа се у свему монтирано по комаду.

Произвођач  ''Armatura'' - Пољска или 

ø 15  ком 77,00

7.

Набавка, траснпорт и уградња сигурносног вентила

за бојлер 1/2 - 9 bar-a. Производ КОМАК-М, или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 93,00
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8.

Извршити испитивање монтиране водоводне мреже

на пробни притисак, према техничким прописима

и упутствима надзорног органа. Испитивање

извршити у присуству надзорног органа и по

завршеном испитивању саставити записник.

Потребну количину воде за испитивање обезбеђује

извођач.

Обрачунава се и плаћа по m' цевовода. м' 2.348,00

9.

Набавка, транспорт и монтажа контролних

водомера ø13мм за мокре чворове локала.

Производ Insa - Србија, или одговарајуће. У цену

су урачунати вентили и сав неопходан материјал за

правилну монтажу и експлоатацију. Обрачунава се

и плаћа по монтираном комаду. ком 2,00

10.

После монтаже водоводних цеви, извођач је дужан

да изврши дезинфекцију и испирање

новопројетоване мреже и исту припреми за

технички преглед.

Плаћа се по м' пауш 1,00

11.

После извршене дезинфекције извршити узимање 

узорка воде и испитивање квалитета у надлежној 

установи за давање атеста о хигијенској 

исправности воде за пиће.
Плаћа се паушално пауш 1,00

УКУПНО - II - ВОДОВОД:
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III САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

ОПШТИ ОПИС

Сву санитарну опрему извођач је дужан да

набавити тек по одобрењу од стране надзорног

органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може

бити и другачија, ако инвеститор то захтева.

Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени

са водоводном и канализационом мрежом без

оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и

опрему извођач је дужан да о свом трошку скине и

монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су сва

потребна штемовања и уграђивање типлова, као и

сва потребна крпљења и малтерисања. Сви

употребљени завртњи код веза санитарних уређаја

морају бити месингани, а за галантерију

поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити

прописно заштићеи од стране извођача радова до

техничког пријема објекта.

1.

Набавка, транспорт и монтажа високомонтажног

електричног бојлера са прохромским казаном,

запремине 80л са термо регулатором, сигурносним

и одбојним вентилом причвршћеним на зид,

повезаним са водоводом и ел. инсталацијом и

испробан. Произвођач: Металац, Терморад или

еквивалентно Уз бојлер уградити прохромске

ребрасте цеви и све потребне делове.

Обрачунава се и плаћа по комаду.

бојлер 50 л ком 1,00

бојлер 80 л ком 78,00

бојлер 120 л ком 14,00

2.

Набавка, транспорт и монтажа левка за монтажу

испод сигурносног вентила бојлера Произвођач:

STYRON KFT , Мађарска  или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по комаду. ком 1,00
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3.

Набавка, транспорт и монтажа керамичке туш каде

димензија 90x90цм са кабином са стакленим

зидовима 90x90цм, подним одводом и сифоном.

Каде се монтирају на готову хоризонталну подлогу, 

и имају у себи интегрисан пад ка одливу. Са

комплетом за монтажу. Произвођач: Vidima, тип:

W836101 или еквивалентно.

ком 30,00

4.

Набавка, транспорт и монтажа топ сифон одливног

вентила за туш каду. Са комплетом за монтажу.

Произвођач:Viega, тип: 6928 EX или еквивалентно.

Обрачунава се по монтираном комаду.
ком 30,00

5.

Набавка, транспорт и монтажа никловане зидне

туш батерије за топлу и хладну воду, са цревом,

ручицом туша и држачем.. Произвођач: Grohe, тип:

BauEgdeSingle 32820000 или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

ком 30,00

6.

Набавка, транспорт и монтажа акрилне купатилске

каде димензија 160x70цм са подним одводом и

сифоном. Каде се монтирају на готову

хоризонталну подлогу, и имају у себи интегрисан

пад ка одливу.У комплету са облогом каде и

комплетом за монтажу. Произвођач: Kolpa San -

Словенија или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа

по монтираном комаду.
ком 70,00

7.

Набавка, транспорт и монтажа одливно преливног

сифона за купатилску каду.У комплету са сетом за

монтажу. Произвођач: Viega, тип: 6176.3PL или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду.

ком 70,00

8.

Набавка, транспорт и монтажа керамичке туш каде

димензија 120x80цм са кабином са стакленим

зидовима 120x80цм, подним одводом и сифоном.

Под каде мора имати пад од 2 до 3% према

одводу.Са комплетом за монтажу. Произвођач:

Vidima, тип: W839001или одговарајуће.

ком 6,00
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9.

Набавка, транспорт и монтажа никлованог туш

сета са ружом и ручицом туша, који се монтира на

славину за каду. Поставља се у четворособни

становима. Производ Grohe Shower system

27430000 или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа

по монтираном комаду.

ком 6,00

10.

Набавка, транспорт и монтажа умиваоника

димензија 60x47цм од фајанса са сифоном Ø32 са

механизмом, за затварање. 

Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип  -

Avento 600 X 470, артикал 41886001 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 108,00

11.

Набавка, транспорт и монтажа сифона за

умиваоник. Произвођач: Viega, тип: 5788 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 108,00

12.

Набавка, транспорт и монтажа никловане стојеће

једноручне батерије за топлу и хладну воду, за

умиваоник. Производ Grohe BauEdgeSingle

32858000. Обрачунава се и плаћа по монтираном

комаду. ком 108,00

13.

Набавка, транспорт и монтажа пиколо умиваоника

димензија 45x38цм од фајанса са сифоном Ø32 са

механизмом, за затварање. 

Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип  - Omnia

Avento 450 X 380, артикал 43734501 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 7,00

14.

Набавка, транспорт и уградња стојеће једноручне

славине за хладну воду за умиваоник са помичним

испустом, савитљивим цревом Р⅜" за прикључак

воде и прикључком на водоводну мрежу.

Произвођач: Grohe,  или еквивалентно. ком 7,00
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15.

Набавка транспорт и монтажа монтажног

инсталацијског елемента за WЦ шкољку с

нискошумним уградним водокотлићем и типком за

активирање водокотлића 

Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у

сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију

обложену гипскартонским плочама, комплет с

интегрисаним угаоним вентилом прикључка

воде1/2",нискошумним уливним вентилом,

одводним коленом Ø90/110мм са звучно

изолованом обујмицом, спојним комадом за WЦ

шкољку са заптивним манжетнама и сетом звучне

изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим

потребним прибором за уградњу према упутствима

произвођача.

Произвођач: Peštan, тип: Fluenta или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 21,00

15.a

Транспорт и монтажа монтажног инсталацијског

елемента за WЦ шкољку с нискошумним уградним

водокотлићем и типком за активирање водокотлића 

Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у

сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију

обложену гипскартонским плочама, комплет с

интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде

1/2",нискошумним уливним вентилом, одводним

коленом Ø90/110мм са звучно изолованом

обујмицом, спојним комадом за WЦ шкољку са

заптивним манжетнама и сетом звучне изолације,

вијцима за учвршћење керамике и свим потребним

прибором за уградњу према упутствима

произвођача.

Произвођач: Peštan, тип: Fluenta или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Инвеститор је набавио инсталациони елемент, тако

да позиција обухвата ТРАНСПОРТ И МОНТАЖУ. ком 94,00

16.

Набавка, транспорт и монтажа керамичке конзолне

ВЦ шкољке прве класе, за монтажу на уградни

водокотлић. Заједно са даском за седење и

поклопцем.

Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип Avento

5656R001 са soft даском Avento 9M77C101 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 21,00

17.

Набавка, транспорт и монтажа сифона за

прикључак веш машине на канализацију.

Произвођач: Viega, тип: 5635.6 или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 77,00
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18.

Набавка, транспорт и монтажа огледала са

брушеном фасетом 1 цм, на “I” раму за монтажу

изнад умиваоника. Заједно са комплетом за

монтажу. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija, тип: 5635.6 или

одговарајуће. Обрачунава се по монтираном

комаду.

80x60cm ком 108,00

60x40cm ком 7,00

19.

Набавка, транспорт и монтажа етажер полице

изнад умиваоника I класе. Заједно са комплетом за

монтажу. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду ком 115,00

20.

Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача

роло папира или пешкира поред умиваоника, I

класе. Заједно са комплетом за монтажу.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 115,00

21.

Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача

за сапун поред умиваоника. Заједно са комплетом

за монтажу.Произвођач: Koin Slovenija или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 115,00

22.

Извршити набавку, транспорт и монтажу

никлованог држача роло тоалет папира поред ВЦ

шоље, I класе. Заједно са комплетом за монтажу.

Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 21,00

23.

Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача

пешкира поред каде или туш каде, I класе. Заједно

са комплетом за монтажу.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће. ком 106,00

24.

Набавка,транспорт и монтажа трокадеро шкољке

од санитарног порцелана комплет са хромираном

решетком и високомонтажним ПВЦ

водокотлићем.

Произвођач: Vidima Бугарска или еквивалентно.

Обрачун по комаду. ком 1,00
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25.

Набавка,транспорт и монтажа хромиране батерије

за монтажу над трокадером. Батерија мора бити

зидна за топлу и хладну воду, мора имати покретни

излив са дужом изливном цеви. Произвођач: Grohe,

или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 1,00

Р.Б.

I 

II 

III

УКУПНО - III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И 

ГАЛАНТЕРИЈА:

 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ВиК

ламела 2 објекта Ф
ВРСТА РАДОВА ИЗНОС (ДИН.)

КАНАЛИЗАЦИЈА

 ВОДОВОД
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ВиК - Ламела 3

I КАНАЛИЗАЦИЈА

Првобитни извођач је у одређеном броју купатила

урадио припрему за израду канализације -

керновањем пробио отворе кроз плочу, али није

стигао да изведе подплафонски развод

канализације. 

Посебно се приказује израда развода у

купатилима у којима је извршено керновање, од

стандардног развода канализације у купатилу.

1.

СТАНДАРДНИ РАЗВОД КАНАЛЗАЦИЈЕ

Извршити набавку, транспорт и монтажу

трослојних ПП канализационих цеви, произвођача

Пештан, или одговарајуће, за уградњу у објекту,

изнад плоче приземља. На свим местима

одређеним пројектом уградити одговарајуће

фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши

се помоћу еластичних заптивних прстенова,

према упутствима произвођача цеви. Комплетна

мрежа мора бити испитана на вододрживост.

Цеви морају бити дотеране по правцу и нивелети

према пројектној документацији. Ценом је

обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући  

обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода

за конструкцију.

Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове 

мреже, мерено по осовини цеви и фазонских 

ø 32 м' 42,00

ø 50 м' 208,00

ø 75 м' 255,00

ø 110 м' 548,00

ø 125 м' 30,00

1.а

РАЗВОД У КУПАТИЛИМА ГДЕ СУ ПРОДОРИ

ВЕЋ ИЗКЕРНОВАНИ

Извршити набавку, транспорт и монтажу

трослојних ПП канализационих цеви, произвођача

Пештан, или одговарајуће, за уградњу у објекту,

изнад плоче приземља. На свим местима

одређеним пројектом уградити одговарајуће

фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши

се помоћу еластичних заптивних прстенова,

према упутствима произвођача цеви. Комплетна

мрежа мора бити испитана на вододрживост.

Цеви морају бити дотеране по правцу и нивелети

према пројектној документацији. Ценом је

обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући  

обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода

за конструкцију.

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА ЛАМЕЛА 3 ОБЈЕКТА Ф

инсталације  водовода  и  канализације  

УГОВОРЕНО
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Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове 

мреже, мерено по осовини цеви и фазонских 

ø 32 м' 20,00

ø 50 м' 256,00

ø 75 м' 150,00

ø 110 м' 80,00

ø 125 м'

2.

Извршити набавку, транспорт и монтажу подних

ПЕ сливника са уграђеним сифоном, прохром

решетком и фланшом за спајање са

хидроизолацијом пода. Производ Пештан Confluo

(или Confluo Dry) или одговарајуће.  

Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног

сливника

ø 50мм - хоризонтални одвод ком 21,00
ø 50мм - вертикални одвод - Confluo Dry ком 96,00

3.

Извршити набавку, транспорт и монтажу ПВЦ

ветилационих капа на крову објекта. Приликом

монтаже вентилационих глава посебну пажњу

обратити на опшивање отвора на крову за пролаз

фекалних  вертикала .
Обрачунава се и плаћа по комаду
ø 110/150 ком 25,00

4.

По извођењу канализационе мреже, извршити

испитивање комплетне инсталације на

вододрживост. Испитивање извршити у складу са

важећим техничким прописима, општим 
Обрачунава се и плаћа по m' инсталације. м' 1.083,00

УКУПНО - I - КАНАЛИЗАЦИЈА:
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II  ВОДОВОД

1.

Транспорт и монтажа термофузионих водоводних

полипропиленских (PPR) и фазонских комада за

радни притисак од 10 bara. Цеви се спајају

заваривањем (спојевима на навој и/или

прирубницама се прелази на друге материјале),

према упутствима произвођача. Цеви се користе

за израду унутрашњих инсталација водовода

санитарне воде. Производ ''WAVIN'' Ekoplastik

SRO, Чешка, или одговарајуће. Ценом је

обухваћен комплетан рад, укључујући штемовање

зидова и/или монтажу обујмица и вешаљки за

причвршћивање цевовода за конструкцију

објекта.

Јединичном ценом је обухватити рад на уградњи,

док је комплетан материјал Инвеститор већ

набавио (цеви, фазонски комади, шелне, брезони,

типлови, …).
Обрачунава се и плаћа по m' монтиране

водоводне цеви.

ø 15 мм (унутрашњи пречник) м' 1.282,00
ø 20 мм (унутрашњи пречник) м' 375,00
ø 25 мм (унутрашњи пречник) м' 59,00

ø 32 мм (унутрашњи пречник) м' 15,00

ø 40 мм (унутрашњи пречник) м' 12,00

2.

Набавка, транспорт и монтажа поцинкованих

цеви за монтажу хидрантске мреже са фитинзима

и заптивним материјалом. Цеви морају

одговарати стандарду СРПС.Ц.Б5.225, а фитинзи

СРПС.М.Б6.500-595. Обрачун по метру цеви.

Произвођач: Kan-therm, Пољска или

еквивалентно. Цеви за зидове на сваких 2 м

причврстити металним обујмицама са гуменим

подметачима, а ако је потребно и на краћем

растојању. 

Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад на

монтажи (заједно са штемовањем / керновањем),

док је комплетан материјал Инвеститор већ

набавио (цеви, фазонске комаде, шелне, типлове,

...).
ø 65 м' 45,00

ø 50 м' 7,00
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3.

Набавка, транспорт и монтажа зидног пожарног

хидранта Ø52 са млазницом, цревом од тревире

дужине 15м и вентилом. Заједно саметалним

ормарићем 50x50цм за уградњу у зид. Кутија

мора бити видно обојена и са налепљеном

ознаком за хидрант.Произвођач: Ватрометал,

Србија или еквивалентно. Хидрант је oпрeмљен

комплетном опремом коју чине: млазница 52 мм,

тревира црево са "štorc" спојком дужине 15 м,

угаони вентил ø 50 и хидрантски орман. Хидранти

се уграђују на висини од 1,5 m од коте готовог

пода, према диспозицијама датим у графичкој

документацији.

Плаћа се по комаду монтираног хидранта. ком 16,00

4.

Транспорт и монтажа ППР пропусних вентила са

капом и розетном за уградњу у санитарним

чворовима. Производ ''WAVIN'' Ekoplastik SRO,

Чешка, или одговарајуће.

Инвеститор је набавио комплетне вентиле, даје се

цена само за уградњу.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног

вентила.

ø 15 ком 146

ø 20 ком 84

5.
Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних

"ЕК" вентила. Производ ''Armatura'' - Пољска.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног 

вентила.
ø 15  ком 318

6.

Набавка, транспорт и монтажа никловане угаоне

славине са холендером за прикључак машине за

веш. Плаћа се у свему монтирано по комаду.

Произвођач  ''Armatura'' - Пољска или 

ø 15  ком 86

7.

Набавка, траснпорт и уградња сигурносног

вентила за бојлер 1/2 - 9 bar-a. Производ КОМАК-

М, или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 103,00
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8.

Извршити испитивање монтиране водоводне

мреже на пробни притисак, према техничким

прописима и упутствима надзорног органа.

Испитивање извршити у присуству надзорног

органа и по завршеном испитивању саставити

записник. Потребну количину воде за испитивање

обезбеђује извођач.

Обрачунава се и плаћа по m' цевовода. м' 1.795,00

9.

После монтаже водоводних цеви, извођач је

дужан да изврши дезинфекцију и испирање

новопројетоване мреже и исту припреми за

технички преглед.

Плаћа се по м' пауш 1,00

10.

После извршене дезинфекције извршити узимање 

узорка воде и испитивање квалитета у надлежној 

установи за давање атеста о хигијенској 

исправности воде за пиће.
Плаћа се паушално пауш 1,00

УКУПНО - II - ВОДОВОД:

III САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

ОПШТИ ОПИС

Сву санитарну опрему извођач је дужан да

набавити тек по одобрењу од стране надзорног

органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја

може бити и другачија, ако инвеститор то захтева.

Уређаји морају бити стручно монтирани и

спојени са водоводном и канализационом мрежом

без оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и

опрему извођач је дужан да о свом трошку скине

и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су

сва потребна штемовања и уграђивање типлова,

као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви

употребљени завртњи код веза санитарних

уређаја морају бити месингани, а за галантерију

поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити

прописно заштићеи од стране извођача радова до

техничког пријема објекта.
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1.

Набавка, транспорт и монтажа високомонтажног

електричног бојлера са прохромским казаном,

запремине 80л са термо регулатором,

сигурносним и одбојним вентилом причвршћеним

на зид, повезаним са водоводом и ел.

инсталацијом и испробан. Произвођач: Металац,

Терморад или еквивалентно Уз бојлер уградити

прохромске ребрасте цеви и све потребне делове.

Обрачунава се и плаћа по комаду.

бојлер 50 л ком 1,00

бојлер 80 л ком 87,00

бојлер 80 л - хоризонтални ком 1,00

бојлер 120 л ком 14,00

2.

Набавка, транспорт и монтажа левка за монтажу

испод сигурносног вентила бојлера Произвођач:

STYRON KFT , Мађарска  или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по комаду. ком 25,00

3.

Набавка, транспорт и монтажа керамичке туш

каде димензија 90x90цм са кабином са стакленим

зидовима 90x90цм, подним одводом и сифоном.

Каде се монтирају на готову хоризонталну

подлогу, и имају у себи интегрисан пад ка одливу.

Са комплетом за монтажу. Произвођач: Vidima,

тип: W836101 или еквивалентно.
47,00

4.

Набавка, транспорт и монтажа топ сифон

одливног вентила за туш каду. Са комплетом за

монтажу. Произвођач:Viega, тип: 6928 EX или

еквивалентно. Обрачунава се по монтираном

комаду.
ком 47,00

5.

Набавка, транспорт и монтажа никловане зидне

туш батерије за топлу и хладну воду, са цревом,

ручицом туша и држачем.. Произвођач: Grohe,

тип: BauEgdeSingle 32820000 или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 47,00

6.

Набавка, транспорт и монтажа акрилне

купатилске каде димензија 160x70цм са подним

одводом и сифоном.Каде се монтирају на готову

хоризонталну подлогу, и имају у себи интегрисан

пад ка одливу. У комплету са облогом каде и

комплетом за монтажу. Произвођач: Kolpa San -

Словенија, тип Tamia или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
ком 60,00
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7.

Набавка, транспорт и монтажа одливно преливног

сифона за купатилску каду.У комплету са сетом

за монтажу. Произвођач: Viega, тип: 6176.3PL или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 60,00

8.

Набавка, транспорт и монтажа умиваоника

димензија 60x47цм од фајанса са сифоном Ø32 са

механизмом, за затварање. 

Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип  -

Avento 600 X 470, артикал 41886001 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 116,00

9.

Набавка, транспорт и монтажа сифона за

умиваоник. Произвођач: Viega, тип: 5788 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 116,00

10.

Набавка, транспорт и монтажа никловане стојеће

једноручне батерије за топлу и хладну воду, за

умиваоник. Производ Grohe BauEdgeSingle

32858000. Обрачунава се и плаћа по монтираном

комаду. ком 116,00

11.

Транспорт и монтажа монтажног

инсталацијског елемента за WЦ шкољку с

нискошумним уградним водокотлићем и типком

за активирање водокотлића 

Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у

сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију

обложену гипскартонским плочама, комплет с

интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде

1/2",нискошумним уливним вентилом, одводним

коленом Ø90/110мм са звучно изолованом

обујмицом, спојним комадом за WЦ шкољку са

заптивним манжетнама и сетом звучне изолације,

вијцима за учвршћење керамике и свим

потребним прибором за уградњу према

упутствима произвођача.

Произвођач: Peštan, тип: Fluenta или

еквивалентно. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду.

Инвеститор је набавио инсталациони елемент,

тако да позиција обухвата ТРАНСПОРТ И

МОНТАЖУ. ком 116,00

12.

Набавка, транспорт и монтажа керамичке

конзолне ВЦ шкољке прве класе, за монтажу на

уградни водокотлић. Заједно са даском за седење

и поклопцем.

Произвођач: VILLEROY&BOCH, тип Avento

5656R001 са soft даском Avento 9M77C101 или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 116,00
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13.

Набавка, транспорт и монтажа сифона за

прикључак веш машине на канализацију.

Произвођач: Viega, тип: 5635.6 или еквивалентно.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 86,00

14.

Набавка, транспорт и монтажа огледала са

брушеном фасетом 1 цм, на “I” раму за монтажу

изнад умиваоника. Заједно са комплетом за

монтажу. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija, тип: 5635.6 или

одговарајуће. Обрачунава се по монтираном

комаду.

80x60cm ком 116,00

15.

Набавка, транспорт и монтажа етажер полице

изнад умиваоника I класе. Заједно са комплетом

за монтажу. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду ком 116,00

16.

Набавка, транспорт и монтажа никлованог

држача роло папира или пешкира поред

умиваоника, I класе. Заједно са комплетом за

монтажу.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija, или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 116,00

17.

Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача

за сапун поред умиваоника. Заједно са комплетом

за монтажу.Произвођач: Koin Slovenija или

одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 116,00

18.

Извршити набавку, транспорт и монтажу

никлованог држача роло тоалет папира поред ВЦ

шоље, I класе. Заједно са комплетом за монтажу.

Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 116,00

19.

Набавка, транспорт и монтажа никлованог

држача пешкира поред каде или туш каде, I класе.

Заједно са комплетом за монтажу.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

Произвођач: Koin Slovenija или одговарајуће. ком 107,00

20.

Набавка,транспорт и монтажа трокадеро шкољке

од санитарног порцелана комплет са хромираном

решетком и високомонтажним ПВЦ

водокотлићем.

Произвођач: Vidima Бугарска или еквивалентно. ком 1,00
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21.

Набавка,транспорт и монтажа хромиране

батерије за монтажу над трокадером. Батерија

мора бити зидна за топлу и хладну воду, мора

имати покретни излив са дужом изливном цеви.

Произвођач: Grohe, или одговарајуће. Обрачунава

се и плаћа по монтираном комаду. ком 1,00

Р.Б.

I 

II 

III

УКУПНО - III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И 

ГАЛАНТЕРИЈА:

 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ВиК

ламела 3 објекта Ф
ВРСТА РАДОВА ИЗНОС (ДИН.)

КАНАЛИЗАЦИЈА

 ВОДОВОД
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ВиК - ГАРАЖА И МРЕЖА ОКО ОБЈЕКТА

I  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.

Обележавање трасе пре почетка радова на ископу извођач је

дужан да иазврши обележавање и снимање планираних

објеката и постави бар једну сталну тачку за праћење дубине

ископа, коте дна и коте горње плоче шахтова и поклопаца, а све

у складу са планираним котама уређења терена. Обрачун по м'

Обрачун по м м' 300,00

2.

Извршити ископ ровова у земљи III категорије машински и

ручни. Ископ извршити у свему према приложеним цртежиме,

техничким прописима и упутствима надзорног органа. Ископ

извршити са правилним отсецањем бочних страна и финим

планиранјем дна рова са тачношћу ±2 cm. Одбацивање

ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова са

једне стране, док се друга страна користи за траспорт цеви и

материјала. Дно рова мора бити ископано и поравнато према

котама датим у пројекту. Потребно је стриктно остваривање

пада између задатих тачака. Дуж трасе урадити проширења за

ревизионе силазе. У случају прекопа вишак се мора попунити

набијеним шљунком о трошку извођача. У случају посебних

услова, материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад и

оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са

надзорним органом. Приликом ископа треба се придржавати

ПТП о безбедности рада. Ценом је обухваћено и евентуално

црпљење атмосферске или подземне воде, уколико се појави

током извођења радова

Обрачунава се и плаћа по m3 ископане самоникле земље.

а) дубина од 0-4 m м3 355,00

3.

Извршити ручно планирање дна рова са тачношћу +/- 1 cm,

према пројектованим котама и нагибима из пројекта са

одбацивањем материјала ван рова. Рад на планирању се обавља

под заштитом подграде. Након планирања дна рова врши се

набијање подтла, механчким средствима до потребне

збијености. Постигнута збијеност подтла треба да износи

минимално 95% од максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање преко 2 m,

односно 97% од максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање до 2 m

(СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана збијеност не може

постићи, набијање ће се наставити уз додавање песковито-

шљунковитог материјала док се не остваре захтеване величине

збијености подтла.
Обрачун се врши по m2 испланираног и набијеног дна рова. м2 170,00

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ГАРАЖА И МРЕЖА ОКО ОБЈЕКТА Ф 
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4.

Извршити набавку, транспорт и уграђивање песка на дно рова

10цм, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 30 цм. Песак не

сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни

грудве земље у себи. Песак мора бити чист, уједначене

гранулације, без примеса органских материја. Песак се полаже

читавом ширином рова. Прво се насипа слој испод цеви -

постељица, која се набија до збијености од 25MPa. По

завршеној монтажи и испитивању цевовода и добијању

одобрења од стране надзорног органа, песак се распоређује

читавом дужином цеви и ручно набија у слојевима 10-20 cm

тако да се са стране цеви постигне збијеност 25MPa.                                                                                                                 

Обрачунава се и плаћа по м3 песка у набијеном стању м3 99,00

5.

Извршити набавку, транспорт и уграђивање природног

песковитог шљунка. После завршетка монтаже, испитивања и

премеравања цеви, извршити затрпавање ровова шљунком уз

набијање у слојевима по 20 цм дебљине, до збијености

самоникле земље. Највећа величина зрна (комада) не сме прећи

30 mm. Затрпавање извршити до збијености од 25MPa. При

затрпавању водити рачуна да први слој буде ситне гранулације

без крупних комада који би могли да оштете цев. До на 1 m од

темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1 m од темена

цеви, збијање се може вршити и машински, према препорукама

произвођача цеви. Затрпаванје рова почети тек по одобрењу

надзорног органа.
Обрачунава се и плаћа по m3 шљунка у набијеном стању. м3 168,00

6.

Затрпавање земљом из ископа. Затрпавање се врши земљом из

ископа, у слојевима од 20-30цм, уз набијање и истовремено

вађење подграде, уколико је има.
Набијање извршити до збијености од 15MPa . До на 1,0 м од

темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1,0 м од темена

цеви, збијање је могуће и машински, према упуствима и

препорукама произвођача цеви. Приликом убацивања земље

непосредно изнад цеви водити рачуна да материјал за насипање

не садржи крупне и оштре комаде (преко 30 мм), који би

оштетили цеви.
Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа.

Обрачун: по м3 угрaђеног материјала. m3 35,00

7.

Извршити транспорт преостале земље од ископа, после

затрпавања ровова, на депонију која је за то одређена. Ценом

обухваћено: утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на

депонији. Даљина транспорта до 5 км.
Обрачунава се и плаћа по м3 транспортоване земље. м3 320,00
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8.

Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања, потребно је

извршити двоструко разупирање рова у свему према техничким

прописима за ту врсту радова, тако да се обезбеди потпуна

заштита радника и неометана монтажа цеви у рову. Позицијом

су обухваћени набавка, транспорт, монтажа, демонтажа,

чишћење и сортирање оплате. Заштита рова почиње од 1,0м

дубине.

Мерење и обрачун је по m2 разупрте површине. m2 660,00

9.

Извршити набавку, транспорт и монтажу шахт поклопаца од

композита. Поклопци су округли, чистог отвора Ø 600 mm,

носивости 125-400 Kn, произвођача Polieco, тип KIO 600 Kn

400 (или одговарајући). Монтажу и уградњу поклопаца

извршити према упутствима надзорног органа.

Обрачунава се и плаћа по комаду монтираног шахт поклопца.

дозвољено оптерећење D400 кN ком 12,00

дозвољено оптерећење B125 кN ком 26,00

10.

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих AB прстенова

(h=0.25m;0.5m;1.0m, конус h=0.6m) Ø1000mm, марке бетона

MB40 и минималном дебљином зида d=12cm, складиштење,

развоз дуж трасе додатног материјала и прибора за прописану

уградњу и спајање AB прстенова, сав рад на уградњи РО са

отварањем отвора са стране, обрадом пролаза кроз РО да буде

водонепропусно и обрадом спојева монтажних елемената РО

спец. цементним малтером или другим материјалом тако да се

оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по m' изведеног ревизионог окна. Производ

''Бетоњерка'' Чачак, или одговарајуће. Радове извести у свему

према важећим прописима и упутству произвођача.

Обрачун по м' м' 11,00

11.

Израда бетонске подлоге и тампон шљунка. Позицијом је 

обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала и сав 

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове 

позиције укључујући: постављање и демонтирање оплате, 

справљање, уградња и нега бетона MB15 d=10cm. Слој бетона 

равномерно извести на подлози од шљунка дебљине d=10cm. 

Слој бетона израдити у пројектованом паду са равном горњом 

површином. 

Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског слоја, односно 

m3 тампона од шљунка.
Vb= 1.5x1.5x0.10=0.225m3 ком 24,00

Vš= 2.0x2.0x0.1=0.40m3 м3 9,60

12.

Извршити набавку, транспорт и уграђивање ливено-гвоздених

пењалица DIN1212. Пењалице се уграђују у зидове шахтова

наизменично на вертикалном растојању од 30 cm са

хоризонталним размаком од вертикалне осе по 5 cm.

Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. ком 68,00
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13.

Извршити водонепропусну пенетрацију ревизионог силаза у

три премаза пенетратом, полицемом или сага премазом. После

овог премаза Р.О. морају бити водонепропусна.  
Обрачун по m2 премазаног Р.С. м2 65,00

14.

Израда АБ растеретног прстена. Позицијом је обухваћена

набавка и довоз свих потребних материјала укључујући и

арматуру, сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду AB растеретног прстена унтрашњег пречника Ø625mm

укључујући: постављање и демонтирање оплате, исправљање,

сечење,савијање и везивање арматуре, справљање, уградња и

нега бетона MB30, Пре израде растеретног прстена потребно је

извршити додатну контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног растеретног прстена. ком 12,00

15.
Набавка, транспорт и монтажа бетонског бубањ сливника

ф450/150. Производ ''Бетоњерка'' - Чачак, или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 2,00

16.

Набавка, транспорт и монтажа решетке за бубањ-сливник.

Производ ''Polieco'' - Италија, тип Grating KIO C250, или

одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 2,00

17.

Набавка материјала, транспорт, справљање и уграђивање

армирано-бетонских водомерних шахтова. Димензије шахтова

су дате у пројекту. Ценом је обухваћен комплетан потребан

материјал, оплата и рад.                                                                                                              
Обрачунава се и плаћа по m3 уграђеног бетона.

шахт димензија 3.1m x 2.1m x 1.7m m3 7,00

шахт димензија 1.5m x 2.0m x 1.7m m3 4,40

шахт димензија 1.5m x 1.2m x 1.7m m3 3,30

УКУПНО - I - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
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II КАНАЛИЗАЦИЈА

1.

Набавка, транспорт и монтажа префабрикованих коругованих 

полиетиленских силазних окана сегментног типа (као WAWIN 

TEGRA 1000 NG), висине ниже од 1,60 м. Окна су унутрашњег 

пречника 1000 мм. Окна се састоје од тела окна (цевног 

наставка) са навареним дном.

Прикључци се изводе помоћу одговарајућих "in situ" 

прикључака и PVC-U цеви и фитинга, како би се добио 

затворени систем. У бази се поставља канализациона 

чистилица (ревизија) ради лакше инспекције.

Растеретна ветонска плоча димензија 1100/600 се поставља око 

цевног наставка, како би се спречило директно преношење 

спољашњег оптерећења на тело окна.

Сви заптивни елементи су израђени  да обезбеде 

водонепропустност и подносе притисак од 0,5 бара.

У цену су урачуната комплетна монтажа са свим бушењима и 

заптивањима шахтова.
Обрачунава се плаћа по комплетно монтираном комаду

Окно Ф1,  H=1,36 м ком 1,00

Окно Ф1,  H=1,24 м ком 1,00

Окно Ф1,  H=1,20 м ком 1,00

Окно Ф1,  H=1,09 м ком 1,00

PVC-U фитинг за окна ( рачве, лукови, клизне спојке, ревизије, 

...) пауш. 1,00

Растеретни бетонски прстен ком 4,00

2.

Набавка, транспорт и монтажа префабрикованих коругованих 

полиетиленских силазних окана сегментног типа (као WAWIN 

TEGRA 600). Окна су унутрашњег пречника 600 мм. Окна се 

састоје од два елемента : базе окна и тела окна (цевни 

наставак).

База окна је израђена са двоструким дном, да би се осигурао 

двоструки степен водонепропусности. База окна има 

интегрисане прикључке (са гумицом) на глатку PVC-U цев, 

који се могу померати за угао од 7,5 степени у свим правцима.

Тело окна израђено је од двоструко коруговане 

полипропиленске цеви, црне или наранџасте боје.

Растеретни ветонски прстен се поставља око цевног наставка, 

како би се спречило директно преношење спољашњег 

оптерећења на тело окна.

Сви заптивни елементи су израђени  да обезбеде 

водонепропустност и подносе притисак од 0,5 бара.

У цену су урачуната комплетна монтажа са свим бушењима и 

заптивањима шахтова.

Обрачунава се и плаћа према комплетно монтираном комаду.

База окна права проточна под 90° DN 160/160 ком 4,00

База окна права проточна под 150° DN 160/160 ком 1,00

База окна права проточна под 180° DN 160/160 ком 11,00

База окна прикључна Т тип DN 160/160/160 ком 6,00

Коруговани цевни наставак м' 26,00

Накнадни прикључак DN 160 ком 16,00

Накнадни прикључак DN 110 ком 1,00

PVC-U фитинг за окна ( редукције, лукови,  ...) пауш. 1,00
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3.

Извршити набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви

од тврдог PVC-а, произвођача Пештан, серија KG SN8, или

одговарајуће, за уградњу у темељној плочи, и ван објекта. На

свим местима одређеним пројектом уградити одговарајуће

фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу

еластичних заптивних прстенова, према упутствима

произвођача цеви. Пре затрпавања цеви комплетна мрежа мора

бити испитана на вододрживост. Цеви које се полажу у тло

морају бити пажљиво положене на претходно припремљену

постељицу од песка и дотеране по правцу и нивелети према

пројектној документацији. Ценом је обухваћен комплетан рад

и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за

причвршћивање цевовода за конструкцију.

Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по

осовини цеви и фазонских комада.

ø 110 м' 20,00

ø 160 м' 211,00

ø 200 м' 5,00

4.

Извршити набавку, транспорт и монтажу ПП канализационих

цеви ојачаних минералним влакнима (отпорне на удар),

произвођача Wawin, тип Astolan, или одговарајуће, за уградњу

под плафоном гараже. На свим местима одређеним пројектом

уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање

цеви врши се помоћу еластичних заптивних прстенова, према

упутствима произвођача цеви. Комплетна мрежа мора бити

испитана на вододрживост. Цеви морају бити дотеране по

правцу и нивелети према пројектној документацији. Ценом је

обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и

вешаљке за причвршћивање цевовода за конструкцију.

Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по

осовини цеви и фазонских комада.

ø 50 м' 100,00

ø 75 м' 50,00

ø 110 м' 120,00

ø 160 м' 458,00

5.

Извршити набавку, транспорт и монтажу вертикалних подних

ПВЦ сливника са уграђеним сифоном, челичном решетком и

фланшом за спајање са хидроизлацијом пода, за уградњу у

просторију хидроцила. Производ Пештан или одговарајуће.

Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног сливника.

ø 100мм ком 1,00

6.

Набавка решетки за канале за линијско одводњавање ACO

Multiline V300 за класу оптерећења C250 (средње тешки

саобраћај) према СРПС ЕН 1433 са сигурносним закључавањем

без завртња тип Drainlock i осигурањем против подужног

померања, направљених од ливеног гвожђа, ширина отвора

30x18мм, тип Мрежаста. Решетка је ширине 338 мм, дужине

50цм. Обрачун по дужном метру.

Обрачун по  м' м' 12,00
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7.

Набавка канала за линијско одводњавање Aco Drain Multiline 

V300, према СРПС ЕН1433 и ДИН 19580, са сигурносним 

закључавањем решетке без завртња тип Drainlock, направљеног 

од ACO полимербетона отпорног на дејство мраза и соли, са 

интегрисаним заштитним рубом од поцинкованог челика, са 

преклопом и жљебом за једноставно заптивање на месту споја 

два канала. Елементи су дужине 100цм и 50 цм, номиналне 

ширине 30цм, грађевинске ширине 35цм, грађевинске висине 

38,5цм без пада по дну канала. Обрачунава се и плаћа по м' 

уграђеног канала. м' 12,00

8.

Набавка, транспорт и монтажа прикључка за вертикални излив 

ДН200.  Произвођач: АЦО, тип: Multiline V300 или сличан, 

другог произвођача, са истим карактеристикама. Обрачунава се 

по монтираном комаду. ком 2,00

9.

Набавка, транспорт и монтажа  вископрофилног канала од 

композита, ширине светлог отвора 20цм, гр.ширине 23цм, 

гр.висине 26 цм, за оптерећење B125, дужине 100цм, СРПС 

ЕН143. Произвођач: АЦО, тип: XtraDrain X200Ц или сличан, 

другог произвођача, са истим карактеристикама. За монтажу 

поред игралишта. Обрачунава се и плаћа по м' уграђеног канала ком 36,00

9.а

Набавка, транспорт и монтажа  нископрофилног канала од 

композита, ширине светлог отвора 10цм, гр.ширине 13,5цм, за 

оптерећење B125, дужине 100цм, СРПС ЕН143. Произвођач: 

АЦО, тип: Multiline V100 - DrainLock, нископрофилни или 

сличан, другог произвођача, са истим карактеристикама. За 

монтажу на кровним површинама подземне гараже - за прихват 

дренажне воде из жардинијера. Обрачунава се и плаћа по м' 

уграђеног канала ком 30,00

10.

Набавка решетки за канале за линијско одводњавање ACO 

XtraDrain X200 за класу оптерећења B125 (саобраћај путничким 

возилима) према СРПС ЕН 1433 са сигурносним закључавањем 

без завртња тип Drainlock и осигурањем против подужног 

померања, направљених од нерђајућег челика, Heelguard са 6 

мм, ширином отвора, тип Подужна ребраста. Решетка је 

ширине 223 мм, дужине 50 и 100цм. Обрачунава се и плаћа по 

м' уграђеног канала. м' 36,00

10.а

Набавка решетки за нископрофилне канале за линијско 

одводњавање ACO Multiline V100 за класу оптерећења B125 

(саобраћај путничким возилима) према СРПС ЕН 1433 са 

сигурносним закључавањем без завртња тип Drainlock и 

осигурањем против подужног померања, направљених од 

нерђајућег челика, Heelguard са 6 мм, ширином отвора, тип 

Подужна ребраста. Решетка је ширине 133 мм, дужине 50 и 

100цм. Обрачунава се и плаћа по м' уграђеног канала. м' 30,00
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11.

Набавка, транспорт и монтажа потопне пумпе у  блок изведби 

за вертикално мокро постављање са пловком и опремом за 

прикључак на електро мрежу као и командним ормарићем. 

Пумпа се аутоматски укључује када се пловак подигне до 

одређеног нивоа.Карактеристике пумпе су:

Q=6л/с, Висина дизања 7м. Произвођач: Hydro NS (Pedrollo 

TOP5) или одговарајући, са истим карактеристикама. За 

монтажу у одводни шахт код рампи. Служи за препумпавање 

кишнице са рампе. Обрачунава се по монтираном комаду
ком 4,00

12.

MEADRAIN Solution PG 3000.0 нископрофилни канал за 

линијску одводњу у гаражама од полимер-бетона. За класе 

оптерећења од А15 до Ц250. Дужине 100 цм, гр. висине 5 цм, 

гр. ширине 30 цм, све у складу са СРПС ЕН 1433. Обрачунава 

се и плаћа по монтираном комаду. ком 160,00

13.

MEADRAIN Solution PG 3000.SE чеони поклопац од полимер-

бетона за почетак и крај канала. Обрачунава се и плаћа по 

монтираном комаду. ком 2,00

14.

MEADRAIN Solution PG 3000.K елемент за укрштање канала 

под углом од 90° и 180°, од полимер-бетона, димензија 30 x30 

цм. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 1,00

15.

MEADRAIN Solution PG 3000.K/A елемент за укрштање канала 

под углом 90° и 180°, од полимер-бетона, димензија 30 x30 цм, 

са интегрисаним вертикалним ХД-ПЕ изливом Ø75 мм. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду ком 4,00

16.

Набавка транспорт и монтажа сепаратора уља и нафтних

деривата, капацитета 3,0 л/сец са прикључком пречника

Ø150мм. Производ Aco Coalisator CRB Pump NS3 SF 300, или

одговарајући. Под монтажом сепаратора подразумевају се

следеће операције: Допрема сепаратора до места уграђивања,

постављање на пројектовану коту и извршење споја са

канализацијом.

Обрачун по ком. ком 3,00

17.

Набавка, транспорт и монтажа потопне пумпе у блок изведби

за вертикално мокро постављање са пловком и опремом за

прикључак на електро мрежу као и командним ормарићем.

Пумпа се аутоматски укључује када се пловак подигне до

одређеног нивоа.Карактеристике пумпе су:
Q=3,0л/с, Маx висина је 7м. Произвиђач: Hydro NS(Pedrollo

TOP4) или одговарајући, са истим карактеристикама. За

монтажу у одводни шахт у сепаратору нафтних деривата.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 6,00
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18.

Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских

термофузионих цеви за потисни цевовод у темељној плочи и

ван плоче, до подплафонског развода канализације, са

потребним фазонским комадима. Позицијом обухваћен: сав

употребљени материјал са растуром, припремно завршни

радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање

водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне

конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви,

сечење цеви, спајање и уградња фазонских комада. Производ

Fluidtherm - Peštan или одговарајуће.

Обрачун по метру дужном монтиране, испитане  мреже.

DN32 - унутрашња мера м' 9,00

DN50 - унутрашња мера м' 9,00

DN65 - унутрашња мера м' 4,00

19.

Набавка, транспорт и монтажа неповратних вентила за уградњу

на потисне цеви за одвод воде из пумпног шахта за кишницу,

расхладне јаме и сепаратора лаких течности. Произвођач:

KOMAK-M или одговарајуће. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду.

DN32 - унутрашња мера ком 3,00

DN50 - унутрашња мера ком 3,00

DN65 - унутрашња мера ком 2,00

20.

Набавка, транспорт и монтажа потопне пумпе за вертикално

мокро постављање са пловком и опремом за прикључак на

електро мрежу као и командним ормарићем. Пумпа се

аутоматски укључује када се пловак подигне до одређеног

нивоа.Карактеристике пумпе су:
Qмаx=1,5л/с, Маx висина је 7м. Произвиђач: Hydro NS (Pedrollo

TOP3) или одговарајући, са истим карактеристикама. За

монтажу у расхладну јаму у подстаници грејања, и за монтажу у

спринклер црпној станици. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 4,00

21.

Набавка, транспорт и уградња челичне решетке за расхладну

јаму димензија 80х80цм. Обрачунава се и плаћа по монтираном

комаду. ком 3,00

22.

Набавка, транспорт и уградња челичног поклопца за јаму

сепаратора у гаражи носивости C250 димензија 80 x 180cm.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 3,00

23.

Набавка, транспорт и уградња челичног поклопца за пумпну

станицу у гаражи носивости C250 димензија 80 x 120cm.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 2,00

24.

Набавка,транспорт и монтажа хилзни за пролаз фекалне и

атмосферске канализације кроз зид гараже. Хилзне су од

челичних шавних цеви. Обрачун по комаду. Пречник хилзни

је:

 ДН200-Л=25цм ком

ВЈН 04/19 
ДЕО 3 - Предмер радова 

Водовод и канализација 9



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

25.
Набавка, транспорт и монтажа противпожарних манжетни на

пролазу канализационих цеви кроз различите противпожарне

секторе. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

ø 100 ком 1,00

ø 125 ком 3,00

ø 150 ком 80,00

26.

Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених цеви за спој

олука са олучњаком, у дужини од 2м. Обрачунава се и плаћа по

м'

ø 100 м' 16,00

ø 150 м' 30,00

27.

Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвозденог олучњака на

олучним вертикалама. Обрачунава се и плаћа по монтираном

комаду.

ø 110 ком 8,00

ø 160 ком 15,00

28.

По извођењу канализационе мреже, извршити испитивање

комплетне инсталације на вододрживост. Испитивање

извршити у складу са важећим техничким прописима, општим

техничким условима. 
Обрачунава се и плаћа по m' инсталације. м' 964,00

29.

Извршити прикључење новопројектоване фекалне

канализационе мреже на постојећу. Позицијом су обухваћена

сва неопходна штемовања постојећег ревизионог окна,

увлачење канализационе цеви и обрада споја у циљу

обезбеђивања водонепропусности истог са набавком и довозом

потребног материјала. 

Мерење и обрачун се врши по комаду комплетно изведеног

прикључка. ком 3,00

30.

Извршити прикључење новопројектоване атмосферске

канализационе мреже на постојећу. Позицијом су обухваћена

сва неопходна штемовања постојећег ревизионог окна,

увлачење канализационе цеви и обрада споја у циљу

обезбеђивања водонепропусности истог са набавком и довозом

потребног материјала. 

Мерење и обрачун се врши по комаду комплетно изведеног

прикључка. ком 4,00

УКУПНО - II - КАНАЛИЗАЦИЈА:

ВЈН 04/19 
ДЕО 3 - Предмер радова 

Водовод и канализација 10



Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

III  ВОДОВОД

1.
Набавка, транспорт и уграђивање водоводних полиетиленских 

цеви за радни притисак 10 бара (СДР 13,6)
Под монтажом цеви и фазонских комада подразумева се: 

припрема свог потребног материјала за монтажу водоводне 

инсталације, пренос елемената до места уграђивања, и спајање 

цеви.

Спајање цеви врши се према упуствима произвођача. Радове 

извести у свему према: пројекту и техничким прописима за ову 

врсту цеви, приложеним цртежима и упутствима надзорног 

органа. Производ ''Пештан'' Аранђеловац, или одговарајуће.

Позицијом су обухваћени и сви спојни елементи, ПЕ колена, 

ПЕ "Т" рачве, адаптери, прирубнице,...
Обрачун: по м' уграђених цеви и фазонских комада.

Ø 100mm (унутрашњи пречник)                                        м' 21,00
Ø 65mm (унутрашњи пречник)                                        м' 48,00
Ø 25mm (унутрашњи пречник)                                        м' 24,00
Ø 20mm (унутрашњи пречник)                                        м' 8,00

2.

Повезивање новопројектоване водоводне мреже за Ф1 на 

постојећи улични цевовод преко ТФ150/110, са затварачем са 

уградбеном гарнитуром, које ће се извести према приложеним 

цртежима. У цену урачунати рад и материјал.

Обрачун по комаду исправно изведеног прикључка. ком. 1,00

3.

Повезивање новопројектоване водоводне мреже за Ф2 на 

постојећи улични цевовод преко ТФ150/80, редукцијом 

RФ80/65 са затварачем са уградбеном гарнитуром, које ће се 

извести према приложеним цртежима. У цену урачунати рад и 

материјал.

Обрачун по комаду исправно изведеног прикључка. ком. 1,00

4.

Повезивање новопројектоване водоводне мреже за Ф3 на 

постојећи улични цевовод преко ТФ150/80, редукцијом 

RФ80/65 са затварачем са уградбеном гарнитуром, које ће се 

извести према приложеним цртежима. У цену урачунати рад и 

материјал.

Обрачун по комаду исправно изведеног прикључка. ком. 1,00

3.

Набавка, транспорт и монта PEHD туљка Ø110mm са 

прирубницом DN110mm Произвођач "Centaltubi" Италија. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 1,00

3.

Набавка, транспорт и монта PEHD туљка Ø65mm са 

прирубницом DN65mm Произвођач "Centaltubi" Италија. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 2,00

4.

Набавка, транспорт и монтажа ЕВ затварача за ПН10 бара са 

уградбеном гарнитуром. Производ ''Akwa'' - Пољска, или 

одговарајуће.
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

Извршиће се преглед монтираних затварача како је предвиђено. 

Све радове извести у потпуности према пројекту, важећим 

прописима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа. 
Обрачун по комаду уграђеног затварача.
Ø 65 са уградбеном гарнитуром ком. 2,00
Ø 100 са уградбеном гарнитуром ком. 1,00

5.

Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених фазонских 

комада од дуктилног лива за радне притиске до 10 бара. 

Производ ''Akwa'' - Пољска, или одговарајуће. Ценом је 

обухваћена и набавка потребне робе за спајање: завртњи, 

навртке, подлошке, заптивке и заптивни прстенови са 

металним улошком.
Обрачун по кг кг 150,00

6.

Набавка транспорт и монтажа водомера за различите категорије 

потрошача смештених у водомерном шахту. Производ ''Инса'' - 

Србија или одговарајуће. Ценом обухваћено: хватач нечистоћа, 

редуцири и остали потребни фазонски комади Обрачун по ком.
ø 80 mm ком. 1,00
ø 40 mm ком. 3,00
ø 15 mm ком. 3,00

7.

Набавка транспорт и монтажа постројења за повишење 

притиска у хидрантској мрежи произвођача Hydrons - Србија, 

тип PPHU 2CDX 120-20/2+1, или одговарајуће. Карактеристике 

постројења: Q=5 l/s. H=35.7m, снаге 3*1.5kW. Ценом 

обухваћено: пумпе, вентили, мембранске посуде и комплетна 

потребна електроника и аутоматика за несметан рад пумпе.                                                   
Обрачун по ком. ком 1,00

8.

Набавка транспорт и монтажа постројења за повишење 

притиска (ЛАМЕЛА 1) у санитарној мрежи произвођача 

Hydrons - Србија, тип HU 2CDX 120-15/2FR+1. Карактеристике 

постројења: Q=4,52 l/s. H=24m, снаге 3*1.1kW. Ценом 

обухваћено: пумпе, вентили, мембранске посуде и комплетна 

потребна електроника и аутоматика за несметан рад пумпе.                                               
Обрачун по ком. ком 1,00

9.

Набавка транспорт и монтажа постројења за повишење 

притиска (ЛАМЕЛА 2) у санитарној мрежи произвођача 

Hydrons - Србија, тип HU 2CDX 120-15/2FR+1. Карактеристике 

постројења: Q=4,66 l/s. H=23m, снаге 3*1.1kW. Ценом 

обухваћено: пумпе, вентили, мембранске посуде и комплетна 

потребна електроника и аутоматика за несметан рад пумпе.                                               

Обрачун по ком. ком 1,00
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цена
Свега

10.

Набавка транспорт и монтажа постројења за повишење 

притиска (ЛАМЕЛА 3) у санитарној мрежи произвођача 

Hydrons - Србија, тип HU 2CDX 120-15/2FR+1. Карактеристике 

постројења: Q=4,85 l/s. H=23m, снаге 3*1.1kW. Ценом 

обухваћено: пумпе, вентили, мембранске посуде и комплетна 

потребна електроника и аутоматика за несметан рад пумпе.                                               
Обрачун по ком. ком 1,00

11.

Набавка, транспорт и монтажа поцинкованих цеви за монтажу

хидрантске мреже са фитинзима и заптивним материјалом.

Цеви морају одговарати стандарду СРПС.Ц.Б5.225, а фитинзи

СРПС.М.Б6.500-595. Обрачун по метру цеви. Произвођач: Kan-

therm, Пољска или еквивалентно. Цеви за зидове на сваких 2 м

причврстити металним обујмицама са гуменим подметачима, а

ако је потребно и на краћем растојању. 

Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад на монтажи

(заједно са штемовањем / керновањем), док је комплетан

материјал Инвеститор већ набавио (цеви, фазонске комаде,

шелне, типлове, ...).

Обрачунава се и плаћа по m' монтиране водоводне цеви.
ø 20 мм (унутрашњи пречник) м' 150,00
ø 25 мм (унутрашњи пречник) м' 40,00

ø 32 мм (унутрашњи пречник) м' 165,00

ø 40 мм (унутрашњи пречник) м' 52,00

ø 50 мм (унутрашњи пречник) м' 125,00

ø 65 мм (унутрашњи пречник) м' 255,00

ø 100 мм (унутрашњи пречник) м' 17,00

12.

Набавка,транспорт и монтажа термичке изолације дебљине 5цм

за главни развод од челично поцинкованих водоводних цеви,

које су предвиђене у гаражи.Обрачун по метру изолације.

Произвођач: Armacell, или еквивалентно

Обрачунава се и плаћа по m' постављене термоизолације.

за цеви пречника:

ø 100 м' 17,00

ø 65 м' 255,00

ø 50 м' 125,00

ø 40 м' 52,00

ø 32 м' 165,00

ø 25 м' 40,00

ø 20 м' 150,00

13.

Извршити набавку, транспорт и монтажу зидног пожарног

хидранта ø 50 мм. Хидрант је oпрeмљен комплетном опремом

коју чине: млазница 52 мм, тревира црево са "štorc" спојком

дужине 15 м, угаони вентил ø 50 и хидрантски орман. Кутија

мора бити видно означена и са кључем. Произвођач

"Ватрометал ", или други одговарајућих карактеристика.

Хидранти се уграђују на висини од 1,5 m од коте готовог пода,

према диспозицијама датим у графичкој документацији.

Плаћа се по комаду монтираног хидранта. ком 8,00
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14.

Набавка, транспорт и монтажа месинганих равних пропусних

вентила са огранком за пражњење мреже на дну сваке

вертикале Вентил мора одговарати СРПС.М.Ц.5.261.Плаћа се

по комаду монтираног вентила. Произвођач: KOMAK-M

Србија  или одговарајуће.
Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 15 ком 1,00

ø 20 ком 7,00

ø 25 ком 1,00

ø 32 ком 61,00

ø 40 ком 3,00

15.

Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на пробни

притисак, према техничким прописима и упутствима

надзорног органа. Испитивање извршити у присуству

надзорног органа и по завршеном испитивању саставити

записник. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује

извођач.

Обрачунава се и плаћа по m' цевовода. м' 905,00

16.

После монтаже водоводних цеви, извођач је дужан да изврши

дезинфекцију и испирање новопројетоване мреже и исту

припреми за технички преглед.

Плаћа се по м' пауш 1,00

УКУПНО - III - ВОДОВОД:
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IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

ОПШТИ ОПИС

Сву санитарну опрему извођач је дужан да набавити тек по

одобрењу од стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе

беле боје. Боја може бити и другачија, ако инвеститор то

захтева. Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени са

водоводном и канализационом мрежом без оштећења. Све

евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да о

свом трошку скине и монтираа нове. Ценом позиција

обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање типлова,

као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви употребљени

завртњи код веза санитарних уређаја морају бити месингани, а

за галантерију поникловани. Сви санитарни уређаји морају

бити прописно заштићеи од стране извођача радова до

техничког пријема објекта.

1.

Набавка транспорт и монтажа емајлиране виндабоне за

монтажу у подстаницу на увученим конзолама са ПВЦ

сифоном. Заједно са славином за хладну воду са наставком за

монтажу гуменог црева ДН20. Обрачунава се и плаћа по

монтираном комаду. ком 1,00

УКУПНО - IV - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И 

ГАЛАНТЕРИЈА:
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Р.Б.

I 

II 

III 

IV

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА  ВиК

гаража и прикључци објекта Ф
ВРСТА РАДОВА ИЗНОС (ДИН.)

 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

УКУПНО:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

КАНАЛИЗАЦИЈА

 ВОДОВОД
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1

2

3

4

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА                                В и К

ОБЈЕКАТ Ф

ЛАМЕЛА Ф1

ЛАМЕЛА Ф2

ЛАМЕЛА Ф3

ГАРАЖА

УКУПНО:
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јун 2018.

ЛАМЕЛА Ф1

СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА 

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

1 Набавка, транспорт и складиштење на
градилишту материјала, прибора и опреме,

како је дато у појединим позицијама.

2 Испорука свог материјала наведеног у
појединим позицијама и свог ситног
неспецифицираног материјала, потребног за
квалитетну и комплетну израду инсталације.

3 Уграђивање и повезивање у свему како је
наведено у појединим позицијама у складу
са важећим прописима и правилима за
квалитетну израду

4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ
завршене инсталације.

5 Довођење у исправно стање свих
евентуално оштећених места на већ
изведеним радовима.

6 Сав употребљени материјал мора
одговарати важећим стандардима и бити
првокласног квалитета.

7 Сви радови морају бити изведени стручном
радном снагом и у потпуности према
важећим прописима за предметне врсте
радова.

8 У цену се урачунава поред вредности свег
потребног материјала и потребне радне
снаге и сви порези на рад и материјал.

9 Цена обухвата и израду евентуално
потребне радионичке документације.

10 Обрачун је дат по јединици мере комплетно
урађене позиције.

11 Завршне радове и предаја инсталације
инвеститору.
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Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

1 ГЛАВНИ УНУТРАШЊИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД
Позиције обухватају испоруку, транспорт,

складиштење на градилишту, полагање каблова на
унапред припремљене кабловске трасе, израду
кабловских завршетака на крајевима кабла и
повезивање у разводним орманима, испитивање,

пуштање под напон и гарантни рок према Уговору са
Инвеститором.

1.1 ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 

Уводне напомене!

PP00 - Каблови са бакарним жилама и изолацијом
од термопластичне масе за напон 0.6/1kV

PP - Каблови са бакарним жилама и изолацијом од
термопластичне масе за напон 0.3/0.5kV

XP00 - Каблови са бакарним жилама и изолацијом
од умреженог полиетилена за напон 0.6/1kV

N2XH - Безхалогени каблови са побољшаним
особинама у случају пожара са бакарним жилама и
изолацијом од умреженог полиетилена, испуном и
плаштом од безхалогене мешавине, за напон 0.6/1kV 

NHXMH - Безхалогени инсталациони каблови са
бакарним жилама и изолацијом од термопластичне
масе која не садржи халогене материјале, за напон
0.3/0.5kV

NHXHX FE180 - Безхалогени каблови са
побољшаним особинама у случају пожара и
изолационом функционалношћу у условима пожара
омогућује напајање уређаја 180мин, са бакарним
жилама и изолацијом од умреженог полиетилена,

испуном и плаштом од спорогориве безхалогене
мешавине, за напон 0.6/1kV

1.1.1 Каблови унутрашњег кабловског прикључака: од 
кабловских прикључних кутија до мерно- разводних 
ормана са бројилима у приземљу и по спратовима.

Каблови се постављају:

 - кроз унапред постављене пластифициране 

савитљиве цеви у бетонском зиду,

 - на унапред постављеном хоризонталном регалу у 

ватроотпорном каналу под плафоном улаза, ходника 

и лифтлобија 

 -  у ватроотпорном кабловском шахту дуж спратова, 

на унапред постављеном вертикалном, 

лествичастом регалу.

Каблови су следећих типова и пресека:

1.1.1.1 XP00 4x95mm² 

 - oд KПK-Ф1.1.1 дo MРO-Ф1.1.1 m 0,00

 - oд KПK-Ф1.1.2 дo MРO-Ф1.1.2 m 0,00

 - oд KПK-Ф1.2.1 дo MРO-Ф1.2.1 m 0,00

 - oд KПK-Ф1.2.2 дo MРO-Ф1.2.2 m 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења надлежне 

ED )
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Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

1.1.1.2 XP00 4x25mm² 

 - oд KПK-Ф1.ПП дo MРO-Ф1.ПП m 0,00

(НАПОМЕНА - позиције 1 и 2 су предмет извођења
надлежне ED )

1.1.1.3 PP00-Y 1x50mm² 

- Од ШИП-Ф1 до : MРO-Ф1.1.1 - приземље, МРО-

Ф1.1.2 - други спрат, до МРО-Ф1.2.1 - четврти спрат
и МРО-Ф1.2.2 - шести спрат m 51 0,00

1.1.1.4 PP00-Y 1x16mm² 

 - Од ШИП-Ф1 до MРO-Ф1.ПП m 6 0,00

Укупно 1.1.1 0,00

1.1.2 Каблови за станове: од мерно-разводних ормана до 
разводних табли станова
Каблови се постављају:

 - у шлицованом зиду од опеке или гитер блока 

испод малтера
 - кроз унапред постављене пластифициране 

савитљиве цеви Ø29мм у бетонском зиду,

 -  у ватроотпорном кабловском шахту дуж спратова, 

на унапред постављеном вертикалном, 

лествичастом регалу.

Каблови су следећих типова и пресека:

1.1.2.1 PP00-Y 5x6mm² 

  - за станове m 1.850 0,00

1.1.2.2 PP 5x1,5mm²

 - за сигнализацију тарифе у табли станова m 1850

 - за промену и сигнализацију тарифе између мерно-

разводних ормана по спратовима m 28

ukupno m 1878 0,00

1.1.2.3 PP 2x1,5мм², за промену тарифе између мерно-

разводних ормана у приземљу m 3 0,00

Укупно 1.1.2 0,00

1.1.3 Каблови за техничке системе у згради: од мерно-
разводних ормана до разводног ормана лифтова, 
топлотне подстанице, ормана заједничке 
потрошње зграде 1 и 2 .
Каблови се постављају:

 -  у ватроотпорном кабловском шахту дуж спратова, 

на унапред постављеном вертикалном, 

лествичастом регалу.

 - на унапред постављеном хоризонталном регалу 

(ПНК200) под плафоном улаза, ходника и подеста, 

 - у парапетном зиду ходника приземља  испод 

мерно-разводних ормана.

 -  На одстојним обујмицама у гаражи и техничким 

просторијама
Каблови су следећих типова и пресека:

1.1.3.1 NHXHX  Fe180/Е90 5x10mm²
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Од МРО-Ф1.ПП до РО-Ф1.Л1 и РО-Ф1.Л2, за ормане
лифтова m 58 0,00

1.1.3.2  PP00-Y 3x6mm2

Од МРО-Ф1.1.1 до РО-1-ОП.Ф1 и од РО-1-ОП.Ф1 до
РО-2-ОП.Ф1, за ормане заједничке потрошње m 54 0,00

1.1.3.3  N2XH-Y 5x6mm2:

- Од МРО-Ф1.1.1 до РО-ТП.Ф1 за орман топлотне
подстанице m 38

- Од МРО-Ф1.1.1 до РО-ОП2.Ф1 за заједничку
потрошњу 2 (хидроцил санитарне воде) m 31

укупно m 69 0,00

Укупно 1.1.3 0,00

УКУПНО 1.1 0,00
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1.2 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од перфорираног
хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине
0,75мм, DIN EN 10147.

Позицијом су обухваћени полице са спојницом,

конзоле од поцинкованог лима са причврсним
вијцима, носећи стубови, елементи за спајање,

угаони елементи, "Т" елементи, лучне и рачвасте
спојнице, помоћни држачи, везници (навојне шипке)

и сав потребан ситни материјал. 

Регали су индентични типу "ОBО-bettermann", како
следи:

1.2.1 PNK 200: Метални носач каблова (регал) 

60x200x3050мм израђени од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 

Регал се веша о АБ плочу таванице улаза и ходника 

у приземљу и поткровљу и затвара се у 

ватроотпорни канал Е90. Материјализација канала је 

дата у грађевинском пројекту. Регал се испоручује 

комплет са:

 - Плафонским лучним носачима и средишњим 

носачима 200мм
 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-

620 FS m 15 0,00

1.2.2 Облагање кабловске трасе ватроотпорним гипсом 

ватроотпорности 90 минута. Позиција подразумева 

комплетну израду подконструкције, облагање гипсом, 

постављање угаоних лајсни и бандажирање спојева. 

Обрачун се врши по дужном метру развијене трасе 

ширине 100цм са тространим облагањем. Ова 

позиција подразумева трасу напојних каблова од 

КПК ормана до мерно раѕводних ормана. Сав 

уграђени материјал из ове позиције (гипс, 

подконструкција и сл.) мора бити атестиран на 

ватроотпорност 90 минута према важећим 

стандардима. 

м 15 0,00

1.2.3 LNK 300: Лествичасти  носач каблова са VS пречком, 

60x300x3000, за вертикалну уградњу на зид 

кабловске шахте 1 за главне напојне каблове 

комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - лучним обујмицама за каблове пресека 4x95мм2,  

и 1x50мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала LG-630

VS m 24 0,00

1.2.4 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 

60x100x3050мм израђен од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 
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Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у 

приземљу и по спратовима за напојне каблове 

станова. Регал се испоручује комплет са:

 - Плафонским средишњим носачима 100мм
 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-

610 FS m 240 0,00

1.2.5 PNK 200: Метални носач каблова (регал) 

60x200x3050мм израђен од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 

Регал се веша о АБ плочу таванице ходника по 

спратовима за напојне и сигналне каблове станова. 

Регал се испоручује комплет са:

 - Плафонским средишњим носачима 200мм
 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-

620 FS m 20 0,00

1.2.6 ПНК 100-E90  №1 ( 100x60 ): Метални носач каблова 

(регал) 60x100x3050мм израђен од перфорираног 
хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 

0,75мм са интегрисаном спојницом 

Регал је предвиђен за вертикалну уградњу на зид 

кабловске шахте 2 за напојне каблове лифтова. 

Регал се испоручује комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - ПВЦ халоген фрее везицама 42х300мм за каблове 

пресека 5x10мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала ПНК 100-

E90 m 24 0,00

1.2.7 ПНК 100  №2 ( 100x60 ): Метални носач каблова 

(регал) 60x100x3050мм израђен од перфорираног 
хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 

0,75мм са интегрисаном спојницом 

Регал је предвиђен за вертикалну уградњу на зид 

кабловске шахте 2 за каблове опште потрошње. 

Регал се испоручује комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - ПВЦ халоген фрее везицама 30х200мм за каблове 

пресека до 5x2,5мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала ПНК 100

m 24 0,00

1.2.8 ПНК 160  №3 ( 160x60 ): Метални носач каблова 

(регал) 60x160x3050мм израђен од перфорираног 
хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 

0,75мм са интегрисаном спојницом 

Регал је предвиђен за вертикалну уградњу на зид 

кабловске шахте 2 за напојне каблове станова. 

Регал се испоручује комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - ПВЦ халоген фрее везицама 30х300мм за каблове 

пресека до 5x10мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала ПНК 160

m 24 0,00

УКУПНО 1.2 0,00
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1.3 ПВЦ ЦЕВИ
1.3.0 Провера проходности уграђених инсталационих цеви

и отклањање евентуалних недостатака пауш. 1 0,00

1.3.1 Тврда, ПВЦ цев Ø110мм (Јувидур) постављена у
фасадном зиду приземља до кабловских
прикључних кутија на фасади објекта. Служе за увод
каблова спољашњег кабловског прикључка. 

m 4 0,00

1.3.3 ПВЦ ребрасте цеви  Ø48мм за напојне каблове 

ормана лифтова. Постављају се у фази бетонских 

радова: m 6 0,00

1.3.4 ПВЦ ребрасте цеви Ø29мм за напојне каблове
табли станова. Постављају се у фази бетонских
радова: m 123 0,00

1.3.5 ПВЦ ребрасте цеви Ø23мм за каблове тарифе у
табли станова. Постављају се у фази бетонских
радова: m 15 0,00

УКУПНО 1.3 0,00

1.4 ЗАШТИТА КАБЛОВА ОД ПОЖАРА
Заштита каблова од ширења пожара посредством
изолације каблова врши се премазивањем каблова,

најмање у два слоја, са обе стране противпожарног
зида, односно АБ плоче, заштитном пожарном
масом. Истом масом извршити заптивање отвора у
зиду, односно АБ плочи кроз које су прошли каблови.

Заштитна пожарна маса мора имати отпорност
према горењу у трајању од 120 минута. За материјал
који се примењује као заштита од ширења пожара
посредством кабловске изолације потребно је
прибавити атест овлашћене домаће фирме за
испитивање материјала .

kg. 65 0,00

UKUPNO 1.4 0,00

UKUPNO 1 0,00
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2. КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ И 

МЕРНО- РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

Kablovske priključne kutije i merno-razvodni

orman montiraju se saglasno građevinskom

delu projekta i u svemu prema dole navedenom

detaljnom opisu i specifikaciji svake pozicije

posebno.

2.1. КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ (КПК)

Кабловске прикључне кутије израђују се од 

два пута декапираног лима, заптивене 

израде са вратима и бравицом са 

стандардним троугластим кључем.

Све прикључне кутије су типа ЕДБ-1 са 

постољима за ножасте осигураче од 400А. 

КПК са унутрашње стране на вратима имају 

натпис заштите од електричног удара: 

СИСТЕМ TN-C. У кутији je уграђенa шинa 

неутралног проводника, које је  спојене са 

кућиштем кутије.

2.1.1. Кутије означене са KПK-Ф1.1.1, KПK-Ф1.1.2,

KПK-Ф1.2.1 и KПK-Ф1.2.2 са следећом
уграђеном опремом:

Постоље од 400А (3 ком) за високоучинске, 

ножасте осигураче ниског напона. 

Високоучински, ножасти осигурач ниског 
напона  NVO-400/160А (3 ком)

СВЕ комплет kom 4 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења
надлежне ED )

2.1.2. Кутија означена са KПK-Ф1.ПП са следећом
уграђеном опремом:

У кутији су уграђена:

Постоље од 400А (3 ком) за високоучинске,

ножасте осигураче ниског напона. 

Високоучински, ножасти осигурач ниског
напона  NVO-400/63А (3 ком)

СВЕ комплет kom 1 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења
надлежне ED )

УКУПНО 2.1 0,00

2.2. МЕРНО-РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА 

БРОЈИЛИМА
Ормани морају бити израђени од два пута
декапираног лима дебљине 2мм и офарбани
заштитном и завршном бојом по избору
инвестирора.
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Ормани су састављени из три потпуно
одвојена дела. У доњем делу сместити
шински развод, у средњем делу су бројила и
лимитатори, а у горњем сабирнице
заштитних водова и командно-сигналне
каблове. 

Шемирање ормана се изводи у свему према
једнополној шеми. За свако бројило се
поставља табла декапираног лима са
обавезним петим завртњем у средини за
осигурање бројила од скидања кад је оно
пломбирано.

Сабирнице се уграђују у посебан одељак
покривен посебном плочом са могућношћу
осигурања промбирањем. 

Главни разводни ормани са предње стране
на вратима имају натпис заштите од
електричног удара: систем TN-C-S, као и
натпис са ознаком ормана. Ормани морају
бити израђени у свему према прописима
надлежне електродистрибуције

У цену ормана, улази и израда евентуално
потребне радионичке докуметнације.

Извођач је дужан да за све ормане које
израђује или набавља, прибави писмену
сагласност надзорног органа пре израде или
набавке, у противном сам сноси трошкове
око евентуално потребних преправки или
замене одговарајућих ормана. 

НАПОМЕНА: Ормани морају бити
израђени у свему према прописима и
техничким препорукама ЕДБ

2.2.1. Орман означен са MРO-Ф1.1.1, приближних
димензија 2100мм x 1900мм x 240мм
(ширина x висина x дубина). Орман је у
заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 21 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком. 1 - Moнофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.1 - МТК реле
ком.1 - Резервна  табла  за бројило
ком.10 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.54 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".
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ком.2 - Аутоматски једнополни осигурач
ниског напона 6А, типа "B".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења
надлежне ED )

2.2.2. Орман означен са MРO-Ф1-ПП, приближних
димензија 280мм x 1900мм x 240мм (ширина
x висина x дубина). Орман је у заштити IP31,

са следећом уграђеном опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 80А, 690В
ком. 2 - Трофазно електрично бројило 5-60А
за примену у АМ/МДМ систему даљинског
очитавања и управљања потрошњом

ком.1 - Резервне  табле  за бројило
ком.6 - Осигурачке основе 63А са тромим
топљивим патронима од 63А
ком.3 - Бакарна шина 25x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 20x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 20x3мм (земља)

ком.1 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења
надлежне ED )

2.2.3. Орман означен са MРO-Ф1.1.2, приближних
димензија 2100мм x 1900мм x 240мм
(ширина x висина x дубина). Орман је у
заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 23 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.1 - Резервна  табла  за бројило
ком.6 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.63 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења
надлежне ED )

2.2.4. Орман означен са MРO-Ф1.2.1, приближних
димензија 2100мм x 1900мм x 240мм
(ширина x висина x дубина). Орман је у
заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 21 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.3 - Резервна  табла  за бројило
ком.6 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.57 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења
надлежне ED )

2.2.5. Орман означен са MРO-Ф1.2.2, приближних
димензија 2100мм x 1900мм x 240мм
(ширина x висина x дубина). Орман је у
заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 22 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.2 - Резервна  табла  за бројило
ком.6 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.60 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00 0,00

( НАПОМЕНА - позиција је предмет
извођења надлежне ED )

УКУПНО 2.2 0,00

УКУПНО 2 0,00
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

3  ИНСТАЛАЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА

3.1. РАЗВОДНИ ОРМАНИ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОТРОШЊЕ

Орман  је начињен од два пута декапираног 
лима офарбан заштитном и завршном бојом 

у тону по избору инвеститора, за монтажу на 

зиду. Опрема се монтира тако да су сви 

делови под напоном заштићени од додира, а 

руковање опремом се изводи са спољне 

стране. 

Орман има врата са бравицом и кључем. На
вратима ормана поставити опоменску
таблицу и ознаку ормана из пројекта. Увод и
одвод каблова је са горње стране. Опрема
се монтира на симетричне DIN шине 35мм, и
на вратима ормана.

На вратима са унутрашње стране поставити
једнополну шему ормана и упутство за
пружање прве помоћи код струјног удара.

Врата ормана спојити са кућиштем ормана
помоћу бакарне плетенице.

НАПОМЕНА: Пре наручивања ормана
обавезно проверити димензије ормана и
расположиво место за уградњу ормана,
тј. израдити радионичке цртеже и
димензије прилагодити опреми која се у
њих уграђује, као и расположивом
простору за смештај ормана.

3.1.1 Орман означен са РО-1-ОП.Ф1
Орман је приближних димензија 400мм x

600мм x 200мм (ширина x висина x дубина),

у заштити IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни (0-

1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу на
DIN шину у орману.

ком.1 - Једнополни аутоматски осигурач 20А,

типа “C”, 6кА
ком.9 - Једнополни аутоматски осигурач 10А,

типа “B”, 6кА
ком.2 - Једнополни аутоматски осигурач 6А,

типа “B”, 6кА
kom.1 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2), 

grebenasti prekidač sa nultim položajem, 

Un=690V, In=10A, za montažu na vratima 

ormana.

ком.1 - Четворополни контактор 16А (AC3),

Un = 230V, 50 Hz, 

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

4.1 електроенергетски радови - Ф1 13



Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

ком.1 - Терморегулатор типа Devireg 330, у 

комплету са температурном сондом за 

грејање олука улаза Ф1 са једним прекидним 

контактом 10А (AC3),                          Un = 

230V, 50 Hz, 

Остали ситан неспецифицирани материјал:

жица за шемирање, натписне плочице и
ознаке, шрафовски материјал,клеме, Пг
уводнице, опоменске таблице  и сл.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00

3.1.2 Орман означен са РО-2-ОП.Ф1
Орман је приближних димензија 400мм x

1400мм x 200мм (ширина x висина x дубина),

у заштити IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни (0-

1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу на
DIN шину у орману.

ком.25 - Једнополни аутоматски осигурач
10А, типа “B”, 6кА
ком.2 - Једнополни аутоматски осигурач 6А,

типа “B”, 6кА
ком.10 - Степенишни аутомат од 16А, 230V, 

50Hz

kom.10 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2), 

grebenasti prekidač sa nultim položajem, 

Un=690V, In=10A, za montažu na vratima 

ormana.

ком.11 - Трополни контактор 10А (AC3), Un =

230V, 50 Hz, 

ком.1 - Фото реле 10А (AC3), Un = 230V, 50

Hz, комплет са сондом.

Остали ситан неспецифицирани материјал:

жица за шемирање, натписне плочице и
ознаке, шрафовски материјал,клеме, Пг
уводнице, опоменске таблице  и сл.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00

УКУПНО 3.1 0,00
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цена по 
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(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

3.2 СВЕТИЉКЕ
Светиљке се испоручују и уграђују комплет
са сијаличним грлима, сијалицама,

стартерима, предспојним справама,

упаљачима и осталим прибором који је
неопходан за квалитетан рад светиљки. 

Позиција обухвата такође и чишћење
светиљке, замену неисправних сијалица у
тренутку техничког пријема светиљки,

испитивање и стављање  под напон.

НАПОМЕНА: Пре набавке светиљки
обавезно прибавити од инвеститора и
пројектанта ентеријера одобрење за
одабране типове светиљки. 

3.2.1 ТИП T6

Декоративна светиљка, уградна, плафонска, 

LED технологија, снаге 15 W Insert M, Buck

Комплет светиљка са прибором за монтажу у 

ходницима и у степенишном простору. kom 80 0,00

3.2.2 ТИП T7

Декоративна светиљка, надградна, 

плафонска, LED технологија, снаге 15 W  

Prima M, Buck, IP40

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

на степенишним подестима. kom. 8 0,00

3.2.3 ТИП T8.1

Противпанична светиљка, ходници, снаге 3 

W аутономија 6h, LED технологија  Buck - 

пиктограм - стрелица

Комплет светиљка са прибором за монтажу у 

ходницима и степенишном простору ламеле. kom 54 0,00
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(Дин)

Укупно    
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3.2.4 ТИП T8.2

Противпанична светиљка, излази из објекта, 

снаге 3 W аутономија 6h, LED технологија  

Buck - пиктограм - Излаз

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

над улазним вратима kom 2 0,00

3.2.5 ТИП T9

Декоративна светиљка, надградна, 

плафонска, LED технологија, снаге 15 W  

Prima M, Buck, IP54

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

на степенишним подестима. kom 2 0,00

3.2.6 ТИП T9.1

Декоративна светиљка,   Лед трака у 

заштити IP65, топло беле боје у комплету са 

алуминијумским профилом са опал 

дифузором. Профил се поставља у поду 

испред жардињере у складу са захтевом  

ентеријера., максимална снага траке 5W/m, 

максимална дужина траке 5мет. у комплету 

са напојним трансформатором снаге 30W.

Комплет светиљка са прибором за монтажу . komпл 1 0,00

3.2.6 ТИП T9.2

Декоративна светиљка,   Лед трака у 

заштити IP65, топло беле боје у комплету са 

алуминијумским профилом са опал 

дифузором. Профил се поставља у  зиду иза 

жардињере(висина 60цм) у складу са 

захтевом  ентеријера., максимална снага 

траке 5W/m, максимална дужина траке 5мет. 

у комплету са напојним трансформатором 

снаге 30W.

Комплет светиљка са прибором за монтажу . komпл 1 0,00

УКУПНО 3.2 0,00

3.3 ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР

НАПОМЕНА!                                                   

Монтажа инсталационог модуларног прибора
за уградњу у зид предвиђа постављање
одговарајуће PVC дозне, носач механизама,

механизам и оквир и штемовање зидова
уколико кутија није претходно убетонирана.            

3.3.1 МОНТАЖА У ЗИД
3.3.1.1 Модулни уградни тастер за светло са 

тињалицом, 230V, 10A, IP20, величине 2 

модула kom 79 0,00
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Укупно    
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3.3.2.2 Модулни обични прекидач, 230V, 10A, IP20, 

величине 2 модула kom 1 0,00

3.3.2 МОНТАЖА НА ЗИДУ
3.3.2.1 Надградни обични прекидач, 230V, 10A, IP54

kom 1 0,00

3.3.2.2 Надградни, двополни прекидач; 16А, 250V, и
заштити IP55 за бојлер у трокадеру на
поткровљу kom 1 0,00

3.3.2.3 Надградна монофазна прикључница са
контактом за уземљење, 16А, 250V служи
као сервисна у техничкој просторији у
поткровљу. kom 1 0,00

3.3.2.4 ДП: надградни детектор присутности 230V,

IP 54, 360°, радијуса 3м, са контактом од 8А,

са подешавањем осветљаја од 5-1000Lx и
времена задршке 5 скунди до 15минута тип:

Luxomat PD3-1C-SM

Детектори су предвиђени испред улаза и у  

ветробрану. kom 2 0,00

3.3.2.5 PVC разводна кутија, петополна, 2.5мм2,

400V са 5 увода у заштити IP55 за
повезивање електричних инсталација. kom 10 0,00
Укупно 3.3: 0,00

3.4 КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ 

Напојни и сигнални каблови од разводних 

ормана заједничке потрошње до светиљки, 

тастера за светло, прикључница, ел. грејача 

камера и олука, и ТиС уређаја 

Каблови се постављају:

 - у зиду под малтером,

 - у претходно убетонираним ПВЦ цевима у 

зидовима и таваницама
 - на обујмицама по зидовима и таваницама 

у техничким и влажним просторијама.

 - по кабловским регалима са поклопцем на 

крову објекта.

Каблови су следећих типова и пресека:

3.4.1 N2XH-J 3x2,5mm² 

 - за акумулациони бојлер у трокадеру на 6. 

спрату. m 30 0,00

 - за грејне каблове сливника на крову m 180 0,00

 - за сервисну прикључницу у тех. просторији 

у поткровљу m 30 0,00

 - за напајање елемената интерфонских 

система ( улазни панел и спратни 

комутатори )
m 50 0,00

3.4.2 N2XH-J 3x1,5mm² 
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 - за опште осветљење у степеништу, 

ходницима, улазу у објекат, оставама и 

техничким просторијама, као и за сигурносне 

и антипаничну светиљке. Позиција обухвата 

напајање и аксијалних вентилатора у тех. 

Просторији на 6. спрату.
m 1860 0,00

3.4.3 N2XH 2x1,5mm² 

 - за тастере за опште осветљење 

степеништа и ходника. m 680

 - за сензор температуре за грејне каблове 

олука на крову m 35

укупно 715 0,00

Укупно 3.4: 0,00

3.5 ПЛАСТИЧНЕ ЦЕВИ 

Ребрасте PVC цеви и PVC разводне кутије,

постављају се у бетонске зидове и таванице
у току бетонирања. Кроз ове цеви се у фази
инсталатерских радова провлаче
проводници и каблови.

3.5.0 Провера проходности уграђених
инсталационих цеви и отклањање
евентуалних недостатака пауш. 1 0,00

3.5.1 ПВЦ ребрасте цеви Ø23мм за каблове
грејача олука m 20 0,00

3.5.2 PVC ребрасте цеви  Ø16мм 

за инсталацију осветљења, тастера за 

осветљења и сигурносног осветљења у 

степеништима и ходницима m 100 0,00
Ukupno 3.5: 0,00

3.6 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од 

перфорираног топло-поцинкованог челичног 
лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.

Позицијом су обухваћени полице са
спојницом, елементи за спајање, угаони
елементи, "Т" елементи, лучне и рачвасте
спојнице, помоћни држачи, везници (навојне
шипке) и сав потребан ситни материјал. 

Регали су индентични типу "ОBО-

bettermann", како следи:

3.6.1 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 

30x100x3050мм, са пуним поклопцем, 

израђени од перфорираног топло-

поцинкованог челичног лима, дебљине 

0,75мм са интегрисаном спојницом, за 

монтажу по крову објекта, комплет са
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

 - лучним одстојником DBL 50/100mm

 - Анкер вијаком за лимени кров
 - Торбан вијцима са навртком и подлошком 

М10x35.

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала
RKSM-310 FТ m 78 0,00
Ukupno 3.6: 0,00

3.7 ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА
3.7.1 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS) за

изједначење потенцијала металних маса у
мокром чвору трокадера на 6. спрату
поставља се у зиду на висини 0,1м од пода. 

kom. 1 0,00

3.7.2 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокрим чворовима са 

кутијом за изједначење потенцијала PS 

.Проводник се поставља у PVC ребрасте 

цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS кутије
са разводном таблом стана.

Просечна дужина по споју је 4м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 2 0,00

УКУПНО 3.7. 0,00

UKUPNO 3 0,00
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Poz. Opis pozicije
jed. 

mere
količina

cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

4. ИНСТАЛАЦИЈА У ЛОКАЛИМА

4.1. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Ормани су типске израде, у пластичном
кућишту, шемирју се према једнополној
шеми за сваки локал посебно, сва опрема
на орману мора бити обележена јасним и
трајним ознакама. Опрема се поставља на
симетричне DIN шине 35мм. Опрема се
монтира тако да су сви делови под
напоном заштићени од додира, а руковање
опремом се изводи са спољне стране. 

Разводни орман локала је за монтажу на
зид, са потребним бројем редова по 12

модула од 18мм. Орман се монтира у
складу са пројектном документацијом.  

Орман је опремљен одвојеним 

сабирницама (због управљане потрошње), 

спојеним директно.

У орману се оставља резервно место за 

накнадну уградњу контактора In=25А, 

Ui=230V управљане потрошње.

НАПОМЕНА: Разводни ормани и опрема за 

уградњу у њих су слични типовима 

произвођача "Schrack".

4.1.1. Разводни орман РО-ЛО1 према 
једнополној шеми датој у пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни
(0-1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу
на DIN шину у орману.

Ком.4 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.13 – Једнополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 1 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 1 0,00
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4.1.2. Разводни орман РО-ЛО2 према 
једнополној шеми датој у пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни
(0-1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу
на DIN шину у орману.

Ком.4 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.13 – Једнополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 1 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 1 0,00

4.1.3. Разводни орман РО-ЛО3 према 
једнополној шеми датој у пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни
(0-1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу
на DIN шину у орману.

Ком.4 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.13 – Једнополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 1 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 1 0,00

UKUPNO 4.1 0,00

4.2. СВЕТИЉКЕ
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Светиљке се уграђују комплет са
сијаличним грлима, сијалицама,

стартерима, предспојним справама,

упаљачима и осталим прибором који је
неопходан за квалитетан рад светиљки. 

Позиција обухвата такође и чишћење
светиљке, замену неисправних сијалица у
тренутку техничког пријема светиљки,

испитивање и стављање  под напон.

НАПОМЕНА: Пре набавке светиљки
обавезно прибавити од инвеститора
одобрење за одабране типове
светиљки. 

4.2.1 ТИП T9

Светиљка, типа кабловски извод завршен 

керамичким грлом Е27 и сијалицом 60W, 

IP20 

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 43 0,00

4.2.2 ТИП T8.2

Противпанична светиљка, излази из 

објекта, снаге 3 W аутономија 6h, LED 

технологија  Buck - пиктограм - Излаз

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу над улазним вратима kom 7 0,00

УКУПНО 4.2 0,00

4.3. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР ЗА УГРАДЊУ 

У ЗИДУ
НАПОМЕНА: Пре набавке МОДУЛАРНИХ 
СЕТОВА (прибора) обавезно прибавити 
од инвеститора и пројектанта 
ентеријера одобрење за одабране 
типове прибора. Овде су дате цене за 
прибор беле боје

4.3.1. МОДУЛАРНИ СЕТОВИ ЗА УГРАДЊУ У
ЗИДУ
Позиције обухватају МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ 

ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧЕ неког 
реномираног произвођача, као нпр. 

"Schrack" и слично.

Модули су 22,5x45мм. 

Свака позиција модуларног сета обухвата
дозну, носач механизма и оквир за
одговарајући број модула.

НАПОМЕНА!                                      

Механизми за модуларне сетове дати су у 

посебној позицији
4.3.1.1 Модуларни сетови за два модула kom 20 0,00

4.3.1.1 Модуларни сетови за три модула kom 1 0,00

4.3.1.2 Модуларни сетови за четири модула kom 45 0,00

Укупно 4.3.1: 0,00
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4.3.2. МЕХАНИЗМИ УТИЧНИЦА ЗА МОДУЛАРНЕ 

СЕТОВЕ
Механизми се уграђују у модуларне сетове 

дате у позицији 4.3.1.

4.3.2.1 Монофазна утичница са заштитним 

контактом,  P+N+Т, 16А, 250V, за 2 модула.

kom 96 0,00

4.3.2.2 Монофазна утичница са заштитним 

контактом и поклопцем,  P+N+Т, 16А, 250V, 

за 2 модула. kom 6 0,00

Ukupno 4.3.2: 0,00

4.3.3. МЕХАНИЗМИ ПРЕКИДАЧА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ (прекидачи 

заузимају један модул)

Механизми се уграђују у модуларне сетове 

дате у позицији 4.3.1.

4.3.3.1 Обичан прекидач за светло -                       

1М, 10А, 250V kom 25 0,00

Укупно 4.3.3: 0,00

УКУПНО 4.3. 0,00

4.4. КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ 

Инсталациони каблови и проводници од
разводних ормана локала до крајњих
прикључних места постављају се у зиду
под малтером и у бетонским зидовима и
плафону у ПВЦ цевима. Позиција обухвата
и разводне кутије са поклопцем, за
уградњу у зид.

4.4.1 Кабл PP-Y 3x1,5мм² за сијалична места
осветљења у локалима. Позиција обухвата
и кабл за аксијалне вентилаторе у WЦ-

има, као и за ормариће слабе струје
(ММK).

Просечна дужина по прикључном месту је
6м.

Плаћа се по сијаличном месту, аксијалном
вентилатору и ММО ормарићу.

kom. 3 0,00

4.4.2 Кабл PP-Y 3x2,5мм² за прикључнице у
локалима и фиксне монофазне изводе за
климу.

Просечна дужина по утикачком месту је 9м.

Плаћа се по утикачком месту. kom. 3 0,00

UKUPNO 4.4. 0,00

4.5. ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА
4.5.1 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS)

за изједначење потенцијала металних
маса у мокрим чворовима локала
поставља се у зиду на висини 0,1м од
пода. kom. 1 0,00
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4.5.2 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокрим чворовима 

станова са кутијом за изједначење 

потенцијала PS .Проводник се поставља у 

PVC ребрасте цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS кутије
са разводном таблом стана.

Просечна дужина по споју је 4м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 1 0,00

4.5.3 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних цеви далинског грејања у 

разводном орману термотехничких 

инсталација у стану са шином за 

изједначење потенцијала у ел. табли 

стана.

Просечна дужина по споју је 12м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 1 0,00

УКУПНО 4.5. 0,00

4.6. PVC ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ 

Ребрасте PVC цеви и PVC разводне кутије 

постављају се у бетонске зидове, подове  и 

таванице у току бетонирања. Кроз ове цеви 

се у фази  инсталатерских радова 

провлаче проводници и каблови. Позиција 

обухвата и разводне кутије са поклопцем, 

за уградњу у зид.

4.6.0 Провера проходности уграђених
инсталационих цеви и отклањање
евентуалних недостатака пауш. 1 0,00

4.6.1 PVC ребрасте цеви Ø16мм 

 - за инсталацију осветљења у локалима
m 15

 - за инсталацију монофазних утичница у 

локалима m. 20

Укупно 35 0,00
УКУПНО 4.6. 0,00

УКУПНО 4 0,00
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Poz. Opis pozicije
jed. 

mere
količina

cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

5. ИНСТАЛАЦИЈА У СТАНОВИМА

5.1. РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 

Табла је типске израде, у пластичном
кућишту, шемира се према једнополној
шеми за сваки стан посебно, сва опрема
на табли мора бити обележена јасним и
трајним ознакама. Опрема се поставља на
симетричне DIN шине 35мм. Опрема се
монтира тако да су сви делови под
напоном заштићени од додира, а руковање
опремом се изводи са спољне стране. 

Разводна табла стана је за монтажу на
зид, са потребним бројем редова по 12

модула од 18мм. Табла се монтира изнад
улазних врата стана.  

Табла је опремљена одвојеним 

сабирницама (због управљане потрошње), 

спојеним директно.

У табли оставити резервно место за 

накнадну уградњу контактора In=25А, 

Ui=230V управљане потрошње.

НАПОМЕНА: Разводне табле и опрема за 

уградњу у њих су слични типовима 

произвођача "Schrack".

5.1.1. Разводна табла РТ-С** (ТИП 1/1.0) према 
једнополним шемама датим у пројекту

Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.10 – Једнополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 3 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W
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Poz. Opis pozicije
jed. 

mere
količina

cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 16 0,00

5.1.2. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/1.5) према 
једнополним шемама датим у пројекту

Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.2 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 3 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 38 0,00

5.1.3. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/2.0) према 
једнополним шемама датим у пројекту

Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.2 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)
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Ком. 3 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 14 0,00

5.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/3.0) према 
једнополним шемама датим у пројекту

Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.3 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 4 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 7 0,00

5.1.5. Разводна табла РТ-С** (ТИП 5/3.5) према 
једнополним шемама датим у пројекту

Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.3 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

4.1 електроенергетски радови - Ф1 27



Poz. Opis pozicije
jed. 

mere
količina

cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

Ком.11 – Једнополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 4 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 7 0,00

UKUPNO 5.1 0,00

5.2. СВЕТИЉКЕ
Светиљке се уграђују комплет са
сијаличним грлима, сијалицама,

стартерима, предспојним справама,

упаљачима и осталим прибором који је
неопходан за квалитетан рад светиљки. 

Позиција обухвата такође и чишћење
светиљке, замену неисправних сијалица у
тренутку техничког пријема светиљки,

испитивање и стављање  под напон.

НАПОМЕНА: Пре набавке светиљки
обавезно прибавити од инвеститора и
пројектанта ентеријера одобрење за
одабране типове светиљки. 

5.2.1 ТИП T1

Светиљка, типа лустер максималне снаге 

300W, IP20. Лустер набавља власник. 

Времени извод до прикључења лустера 

завршити лустер клемом и поставити 

керамичко грло Е27 са сијалицом 60W

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 169 0,00
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5.2.2 ТИП T2 

Декоративна светиљка у стану                   

(ходник, кухиња) надградна, плафонска, 

грло Е14, IP20, типа Zoro - Viokef

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу и LED сијалицом снаге до 15W. kom. 296 0,00

5.2.3 ТИП T3

 Купатилска плафонска светиљка, типа 

PRIME, снаге 20 W, IP54, LED технологија - 

Buck

Комплет светиљка са прибором за 

уградњу. kom. 96 0,00

5.2.4 ТИП T4

Купатилска светиљка, изнад огледала 

снаге 16 W, IP54, LED технологија - Skinny, 

Linea Light

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 96 0,00
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5.2.5. ТИП T5

Светиљка на тераси, надградна, тип MARE

- кућиште од ливеног алуминијума ,

заштита IP54, дифузор од опалног стакла,

снаге 3 W, LED технологија - Faro

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 82 0,00

УКУПНО 5.2 0,00

5.3. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР ЗА УГРАДЊУ 

У ЗИДУ
НАПОМЕНА: Пре набавке МОДУЛАРНИХ 
СЕТОВА (прибора) обавезно прибавити 
од инвеститора и пројектанта 
ентеријера одобрење за одабране 
типове прибора. Овде су дате цене за 
прибор беле боје

5.3.1. МОДУЛАРНИ СЕТОВИ ЗА УГРАДЊУ У
ЗИДУ
Позиције обухватају МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ 

ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧЕ неког 
реномираног произвођача, као нпр. 

"Schrack" и слично.

Модули су 22,5x45мм. 

Свака позиција модуларног сета обухвата
дозну, носач механизма и оквир за
одговарајући број модула.

НАПОМЕНА!                                      

Механизми за модуларне сетове дати су у 

посебној позицији
5.3.1.1 Модуларни сетови за два модула kom 1473 0,00

5.3.1.2 Модуларни сетови за три модула kom 87 0,00

5.3.1.3 Модуларни сетови за четири модула kom 517 0,00

5.3.1.4 Модуларни сетови за шест модула kom 427 0,00

Укупно 4.3.1: 0,00

5.3.2. МЕХАНИЗМИ УТИЧНИЦА ЗА МОДУЛАРНЕ 

СЕТОВЕ
Механизми се уграђују у модуларне сетове 

дате у позицији 4.3.1.

5.3.2.1 Монофазна утичница са заштитним 

контактом,  P+N+Т, 16А, 250V, за 2 модула.

kom 2121 0,00

5.3.2.2 Монофазна утичница са заштитним 

контактом и поклопцем,  P+N+Т, 16А, 250V, 

за 2 модула. kom 342 0,00

5.3.2.3 Утичница са два USB прикључка за
допуњавање мобилних телефона и сл.,

улазни напон је 250V, за 2 модула. kom 82 0,00

Ukupno 5.3.2: 0,00
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5.3.3. МЕХАНИЗМИ ПРЕКИДАЧА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ (прекидачи 

заузимају један модул)

Механизми се уграђују у модуларне сетове 

дате у позицији 5.3.1.

5.3.3.1 Обичан прекидач за светло -                       

1М, 10А, 250V kom 782 0,00

5.3.3.2 Наизменични прекидач за светло -                     

1М, 10А, 250V kom 144 0,00

5.3.3.3 КИП прекидач са сигналном сијалицом и 

одговарајућом ознаком (бојлер, грејалица , 

веш-машина, итд.) -                                                  

1М, 16А, 250V kom 253 0,00

МЕХАНИЗМИ ПРЕКИДАЧА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ (прекидачи 

заузимају два модула)

Механизми се уграђују у модуларне сетове 

дате у позицији 5.3.1.

5.3.3.4 Обичан прекидач за светло -                      

2М, 10А, 250V kom 60 0,00

5.3.3.5 Наизменични прекидач за светло -                

2М, 10А, 250V kom 194 0,00

5.3.3.6 Унакрсни прекидач за светло -                      

2М, 10А, 250V kom 42 0,00

5.3.3.7 КИП прекидач са сигналном сијалицом и 

одговарајућом ознаком (бојлер) -                                                  

2М, 16А, 250V kom 82 0,00

5.3.3.8 Тастер за звоно -                                                

2М, 10А, 250V kom 82 0,00

Укупно 5.3.3: 0,00

5.3.4.  НЕМОДУЛАРНИ ПРИБОР ЗА УГРАДЊУ У 

ЗИДУ
Монтажа инсталационог прибора за
уградњу у зид предвиђа постављање
одговарајуће разводне ПВЦ кутије и
штемовање зидова уколико је потребно.

5.3.4.1 Прикључница трофазна, са контактом за
нулу и уземљење, 16А, 400V служи за
шпорет у кухињама. kom. 82 0,00

Укупно 5.3.4: 0,00

УКУПНО 5.3. 0,00

5.4. КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ 

Инсталациони каблови и проводници од
локалних разводних табли до крајњих
прикључних места постављају се у зиду
под малтером и у бетонским зидовима и
плафону у ПВЦ цевима. Позиција обухвата
и разводне кутије са поклопцем, за
уградњу у зид.
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5.4.1 Кабл PP-Y 3x1,5мм² за сијалична места
осветљења у стану. Позиција обухвата и
кабл за аксијалне вентилаторе у
купатилима и WЦ-има, као и за ормариће
слабе струје (ММK).

Просечна дужина по прикључном месту је
6м.

Плаћа се по сијаличном месту, аксијалном
вентилатору и ММО ормарићу.

kom. 507 0,00

5.4.2 Кабл  PP 2x1,5мм² за тастере звона. 

Просечна дужина по тастеру је 3м.

Плаћа се по тастеру. kom. 51 0,00

5.4.3 Кабл PP-Y 3x2,5мм² за прикључнице у
стану и фиксне монофазне изводе за
грејалицу и бојлер у купатилу.

Просечна дужина по утикачком месту је 7м.

Плаћа се по утикачком месту. kom. 1200 0,00

5.4.4 Кабл PP-Y 5x2,5мм² за трофазну
прикључницу у кухињи стана
Просечна дужина по утикачком месту је
12м.

Плаћа се по прикључници. kom. 51 0,00

UKUPNO 5.4 0,00

5.5. ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА
5.5.1 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS)

за изједначење потенцијала металних
маса у мокрим чворовима станова
поставља се у зиду на висини 0,1м од
пода. kom. 60 0,00

5.5.2 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокрим чворовима 

станова са кутијом за изједначење 

потенцијала PS .Проводник се поставља у 

PVC ребрасте цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS кутије
са разводном таблом стана.

Просечна дужина по споју је 4м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 120 0,00

5.5.3 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних цеви далинског грејања у 

разводном орману термотехничких 

инсталација у стану са шином за 

изједначење потенцијала у ел. табли 

стана.
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Просечна дужина по споју је 6м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 60 0,00

УКУПНО 5.5. 0,00
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5.6. PVC ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ 

Ребрасте PVC цеви и PVC разводне кутије 

постављају се у бетонске зидове, подове  и 

таванице у току бетонирања. Кроз ове цеви 

се у фази  инсталатерских радова 

провлаче проводници и каблови. Позиција 

обухвата и разводне кутије са поклопцем, 

за уградњу у зид.

5.6.0 Провера проходности уграђених
инсталационих цеви и отклањање
евентуалних недостатака пауш. 1 0,00

5.6.1 PVC ребрасте цеви Ø16мм 

 - за инсталацију осветљења у становима
m 500

 - за инсталацију монофазних утичница у 

становима m. 500

Укупно 1000 0,00

5.6.2 PVC ребрасте цеви Ø23мм за инсталацију 

трофазних утичница у становима
m. 40 0,00

УКУПНО 5.6. 0,00

УКУПНО 5 0,00
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6. ИНСТАЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА

6.1. Фотонапонски панели
Испорука и монтажа фотонапонског панела на
одговарајућем носачу постављеног у равни
крова на источној страни објекта.

Фотонапонски панели је типа "Mono Solar Panel

SM250W" чији су технички подаци следећи:

 - снага: 250W

 - димензије: 1650x990x50mm

 - број соларних ћелија: 60

 - ефикасност соларних ћелија: 18,33%

 - напон на крајевима отвореног кола: 36.92V

 - струја кратког споја: 8.45А
 - максимални радни напон: 30.85V

 - максимална радна струја: 8.11А
Све комплет плаћа се по уграђеном комаду
фотонапонског панела kom. 8

6.2 DC Пренапонска заштита
Испорука и уградња на крову поред панела, у
спољну разводну кутију одводника струје грома
и одводника пренапона степена заштите I+II (тип
1+2) PZH I+II PV, "Hermi"

Све комплет плаћа се по уграђеном oдводнику
kom. 1

6.3 Кабловска веза између ФН панела и главног
прекидача једносмерне струје
Испорука и уградња на крову у кабловском
регалу PVC кабла за напон 600VDC, отпорног на
топлоту и влагу, пресека 2x6mm2

Све комплет плаћа се по уграђеном метру кабла
m 30

6.4 Орман са уграђеном следећом опремом:

Ком.1 теретни прекидач за једносмерну струју,

двополни : 25АDC, 600VDC

Ком 2 топљива осигурача, 20A, типа Gg 

Све комплет плаћа се по уграђеном орману kom. 1

6.5 Кабловска веза између ормана са прекидачем
једносмерне струје и инвертора
Испорука и уградња на кабловским одстојним
обујмицама PVC кабла за напон 600VDC,

оторног на топлоту и влагу, пресека 2x6mm2

Све комплет плаћа се по уграђеном метру кабла
m 10

6.6 Акумулаторске оловне батерије са ГЕЛ
пуњењем, петочасовног капацитета 200Аh,

napona 48VDC, струје пуњена 40А.
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Све комплет плаћа се по уграђеним батеријама
kom. 1

6.7 Инвертор и пуњач у једном уређају
Испорука и уградња на зиду техничке просторије
у поткровљу објекта уређаја који у себи
обједињује инверторски део и пуњач са
контролом напуњености аку-батерија.

Уређај је типа: Inverter/Charger "INGECON" SUN

STORAGE 3TL:

 - Фотонапонски улаз (FN input): max 7.5kW; 300-

400V; 20A

 - Аку-батеријски улаз (DC input): 40-300V; струја 

пуњења/пражњења max 50A

 - AC input: 230V; 50Hz; struja 0-13A

Све комплет плаћа се по уграђеном уређају kom. 1

6.8 Теретни гребенасти прекидач у пвц кућишту 

(Bypass) за монтажу на зид, IP 55  двополни : 

25А, 690VAC

Све комплет плаћа се по уграђеном орману kom. 1

6.9 Бакарне плетенице, пресека 16мм2 за 

премошћење кућишта фотонапонских панела 

међусобом. 

Све комплет са кабловским стопицама и
шрафовима, плаћа се по уграђеној плетеници kom. 11

УКУПНО 5
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7. УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

Напомена!

Комплетно уземљење објекта дато је у 

оквиру предмера који третира гаражу. Овде 

је дато само оно што се налази изнад гараже 

ламеле Ф1

7.1 Испорука и монтажа кутије са главном 

сабирницом за изједначење потенцијала 

(ШИП-Ф1) kom 1,00

7.2 Испорука и монтажа спојнице за олук на 

доњем крају олучне вертикале, којом се спаја 

поцинкована гвоздена трака из темеља са 

олуком. kom 6,00

7.3 Повезивање на главну сабирницу за 

изједначење потенцијала цеви грејања у 

спратним орманима термотехничких 

инсталација  проводником PP00-Y 1x16мм2 

комплет са потребним везивним 

материјалом (Спој обухвата бакарну 

спојницу са оловном подлошком). m 150

7.4 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS) за
изједначење потенцијала металних маса у
мокром чвору трокадера на 6. спрату
ламеле. Поставља се у зиду на висини 0,1м
од пода. kom. 1

7.5 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокром чвору трокадера 

на 6. спрату са кутијом за изједначење 

потенцијала PS .Проводник се поставља у 

PVC ребрасте цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS кутије
са разводним орманом заједничке потрошнје
у поткровљу.

Просечна дужина по споју је 8м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 3

УКУПНО 7

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

4.1 електроенергетски радови - Ф1 37



Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

8. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

8.1 Набавка и уградња проводника прихватног 
система тип АH2 90200 (Hermi), израђен од 

алуминијума Ø10мм пун пресек. Монтира се на 

типским носачима 

Све комплет плаћа се по метру дужном 

уграђеног проводника. m 80

8.2 Набавка и уградња носача за лим тип SON16 

11622, (Hermi) израђен од нерђајућег челика, 

комплет са вијком за лим и двоструким 

заптивачем. kom. 50

8.3 Набавка носача за кров тип SON 04А 426, 

(Hermi) израђен од нерђајућег челика, комплет 

са вијком, заптивком и типлом . kom. 35

8.4 Набавка и уградња штапне хватаљке тип  

LOP06 300506, (Hermi) израђен од алуминијума  

Ø35/25/10мм пун пресек, висине 6м. Монтира 

се на лимени коси кров. kom. 1

8.5 Набавка контактног елемента за повезивање 

прихватног проводника на олучну хоризонталу 

тип KОN06 60122, (Hermi) израђен од 

нерђајућег челика.  Притезање се врши 

вијцима.  kom. 4

8.6 Набавка и уградња контактног елемента тип 

KON04А 50522, (Hermi) израђен од нерђајућег 
челика  за међусобно повезивање проводника 

прихватног система. 

kom. 20

8.7 Набавка и уградња контактног елемента  тип 

KON03 50222, (Hermi) израђен од нерђајућег 
челика  за међусобно повезивање   спусног  и 

прихватног проводника . 

kom. 11

8.8 Набавка и уградња контактног елемента за 

повезивање металних маса тип KON05 80518, 

(Hermi) израђен од нерђајућег челика.  

kom. 16

8.9 Набавка и уградња одводног вода, који је 

начињен од гвоздене поцинковане траке Fe/Zn 

20x3мм и поставља се вертикално од 

прихватног вода до мерног споја у бетонском 

стубу у току бетонирања стуба. Позиција 

обухвата заваривање траке за бетонско 

гвожђе, као и спајање са Al проводником на 

крову. Просечна дужина одводног вода до 

мерног споја је 26м Плаћа се по одводном 

воду. kom.
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8.10 Набавка и уградња вода, који је начињен од 

гвоздене поцинковане траке Fe/Zn 20x3мм и 

поставља се у АБ плочи 6. спрата ради 

повезивања спустова међусобом. Позиција 

обухвата заваривање траке за бетонско гвожђе 

у АБ плочи. Плаћа се по метру дужном 

уграђене траке. m 100

8.11 Мерни спој (Hermi) КОН01 А у лименом 

ормарићу ZON05 А за уградњу у бетонски зид 

или стуб у току бетонских радова. kom. 11

Напомена!

Земни уводници громобранске инсталације за 

ламелу Ф1 дати су у оквиру предмера који 

третира гаражу.

UKUPNO 8
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9. EЛ. ГРЕЈНИ КАБЛОВИ ОЛУКА

Електрични грејни каблови за заштиту места 

споја хоризонталних и вертикалних олука од 

смрзавања, производ:  "DEVI" Данска или 

доказано еквивалентно.

9.1 грејач DEVIsafe  20T-  6m P=130W ком 8,00

9.2 Термостат DEVIREG - 330 са сензором за 

температуру, уграђује се у електро-орман. ком 1,00

9.3 Инсталациони прибор: носачи каблова, 

самолепљиве траке и сл. комп 1,00

UKUPNO 8
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10. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ

Након завршеног рада на извођењу напред
наведених инсталација извођач радова је
дужан извршити:

- крпљење зидова на местима пролаза
инсталација 

- отклањање евентуалних техничких и
естетских грешака изведених инсталација у
објекту 

- чишћење просторија од шута и одношење
истог ван објекта
По завршетку прегледа изведених радова
извршити сва потребна прописима
предвиђена испитивања као:

- мерење отпора изолације каблова,

електро опреме и уређаја појединачне и
целокупно изведене инсталације;

- испитивање функционалности појединих
уређаја и опреме као и функционалности
целокупне инсталације;

- испитивање заштите од додирног напона у
инсталацији,

- мерење падова напона на прикључку
потрошача,

- мерење прелазних отпора уземљења и
слично.

Након извршених мерења извођач ће
направити протокол и доставити
Инвеститору све потребне атесте уз оверу
добијених вредности.

За све изведене радове и уграђени
материјал који је сам набавио за потребе
извођења ове инсталације извођач радова је
обавезан дати писмену гаранцију у складу са
важећим прописима и постојећим
уговореним обавезама.

Издавање свих потребних упутстава за
касније одржавање је такође обавеза
извођача.

Урадити пројекат изведеног стања на
основу овереног примерка снимљеног за
време израде инсталација. Елаборат мора
садржати све измене које су настале за
време извођења и мора бити оверен
званичним печатом фирме која је извела
потребна снимања, као и печатом од стране
Инвеститора.

За време монтаже обавезно унети све
измене у један примерак елабората. Измене
морају бити оверене од стране извођача и
надзорног органа.

УКУПНО 9

паушално 

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

4.1 електроенергетски радови - Ф1 41



Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 ЛАМЕЛА Ф1

1 ГЛАВНИ УНУТРАШЊИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД

2. КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ И 

МЕРНО- РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

3. ИНСТАЛАЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА

4. ИНСТАЛАЦИЈА У ЛОКАЛИМА

5. ИНСТАЛАЦИЈА У СТАНОВИМА

6. ИНСТАЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА

7. УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛА

8. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

9. EЛ. ГРЕЈНИ КАБЛОВИ ОЛУКА

10. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ
УКУПНО 
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јун 2018.

ЛАМЕЛА Ф2

СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА 

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

1 Набавка, транспорт и складиштење на
градилишту материјала, прибора и опреме,

како је дато у појединим позицијама.

2 Испорука свог материјала наведеног у
појединим позицијама и свог ситног
неспецифицираног материјала, потребног
за квалитетну и комплетну израду
инсталације.

3 Уграђивање и повезивање у свему како је
наведено у појединим позицијама у складу
са важећим прописима и правилима за
квалитетну израду

4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ
завршене инсталације.

5 Довођење у исправно стање свих
евентуално оштећених места на већ
изведеним радовима.

6 Сав употребљени материјал мора
одговарати важећим стандардима и бити
првокласног квалитета.

7 Сви радови морају бити изведени стручном
радном снагом и у потпуности према
важећим прописима за предметне врсте
радова.

8 У цену се урачунава поред вредности свег
потребног материјала и потребне радне
снаге и сви порези на рад и материјал.

9 Цена обухвата и израду евентуално
потребне радионичке документације.

10 Обрачун је дат по јединици мере
комплетно урађене позиције.

11 Завршне радове и предаја инсталације
инвеститору.
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1 ГЛАВНИ УНУТРАШЊИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД
Позиције обухватају испоруку, транспорт,

складиштење на градилишту, полагање каблова на
унапред припремљене кабловске трасе, израду
кабловских завршетака на крајевима кабла и
повезивање у разводним орманима, испитивање,

пуштање под напон и гарантни рок према Уговору
са Инвеститором.

1.1 ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 

Уводне напомене!

PP00 - Каблови са бакарним жилама и изолацијом
од термопластичне масе за напон 0.6/1kV

PP - Каблови са бакарним жилама и изолацијом од
термопластичне масе за напон 0.3/0.5kV

XP00 - Каблови са бакарним жилама и изолацијом
од умреженог полиетилена за напон 0.6/1kV

N2XH - Безхалогени каблови са побољшаним
особинама у случају пожара са бакарним жилама и
изолацијом од умреженог полиетилена, испуном и
плаштом од безхалогене мешавине, за напон
0.6/1kV 

NHXMH - Безхалогени инсталациони каблови са
бакарним жилама и изолацијом од термопластичне 

масе која не садржи халогене материјале, за
напон 0.3/0.5kV

NHXHX FE180 - Безхалогени каблови са
побољшаним особинама у случају пожара и
изолационом функционалношћу у условима
пожара омогућује напајање уређаја 180мин, са
бакарним жилама и изолацијом од умреженог
полиетилена, испуном и плаштом од спорогориве
безхалогене мешавине, за напон 0.6/1kV

1.1.1 Каблови унутрашњег кабловског прикључака: од 
кабловских прикључних кутија до мерно- 
разводних ормана са бројилима у приземљу и по 
спратовима.
Каблови се постављају:

 - кроз унапред постављене пластифициране 

савитљиве цеви у бетонском зиду,

 - на унапред постављеном хоризонталном регалу 

у ватроотпорном каналу под плафоном улаза, 

ходника и лифтлобија 

 -  у ватроотпорном кабловском шахту дуж 

спратова, на унапред постављеном вертикалном, 

лествичастом регалу.

Каблови су следећих типова и пресека:

1.1.1.1 XP00 4x95mm² 

 - oд KПK-Ф2.1.1 дo MРO-Ф2.1.1 m 0,00

 - oд KПK-Ф2.1.2 дo MРO-Ф2.1.2 m 0,00

 - oд KПK-Ф2.2.1 дo MРO-Ф2.2.1 m 0,00

 - oд KПK-Ф2.2.2 дo MРO-Ф2.2.2 m 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења 

надлежне ED )
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1.1.1.2 XP00 4x25mm² 

 - oд KПK-Ф2.ПП дo MРO-Ф2.ПП m 0,00

(НАПОМЕНА - позиције 1 и 2 су предмет
извођења надлежне ED )

1.1.1.3 PP00-Y 1x50mm² 

- Од ШИП-Ф2 до : MРO-Ф2.1.1 - приземље, МРО-

Ф2.1.2 - други спрат, до МРО-Ф2.2.1 - четврти
спрат и МРО-Ф2.2.2 - шести спрат m 49 0,00

1.1.1.4 PP00-Y 1x16mm² 

 - Од ШИП-Ф2 до MРO-Ф2.ПП m 5 0,00

Укупно 1.1.1 0,00

1.1.2 Каблови за станове: од мерно-разводних ормана 
до разводних табли станова
Каблови се постављају:

 - у шлицованом зиду од опеке или гитер блока 

испод малтера
 - кроз унапред постављене пластифициране 

савитљиве цеви Ø29мм у бетонском зиду,

 -  у ватроотпорном кабловском шахту дуж 

спратова, на унапред постављеном вертикалном, 

лествичастом регалу.

Каблови су следећих типова и пресека:

1.1.2.1 PP00-Y 5x6mm² 

  - за станове m 1.740 0,00

1.1.2.2 PP 5x1,5mm²

 - за сигнализацију тарифе у табли станова m 1740

 - за промену и сигнализацију тарифе између 

мерно-разводних ормана по спратовима m 28

ukupno m 1768 0,00

1.1.2.3 PP 2x1,5мм², за промену тарифе између мерно-

разводних ормана у приземљу m 3 0,00

Укупно 1.1.2 0,00

1.1.3 Каблови за техничке системе у згради: од мерно-
разводних ормана до разводног ормана лифтова, 
топлотне подстанице, ормана заједничке 
потрошње зграде 1 и 2 .
Каблови се постављају:

 -  у ватроотпорном кабловском шахту дуж 

спратова, на унапред постављеном вертикалном, 

лествичастом регалу.

 - на унапред постављеном хоризонталном регалу 

(ПНК200) под плафоном улаза, ходника и подеста, 

 - у парапетном зиду ходника приземља  испод 

мерно-разводних ормана.

 -  На одстојним обујмицама у гаражи и техничким 

просторијама
Каблови су следећих типова и пресека:

1.1.3.1 NHXHX  Fe180/Е90 5x10mm²

Од МРО-Ф2.ПП до РО-Ф2.Л1 и РО-Ф2.Л2, за
ормане лифтова m 60 0,00
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1.1.3.2  PP00-Y 3x6mm2

Од МРО-Ф2.1.1 до РО-1-ОП.Ф2 и од РО-1-ОП.Ф2

до РО-2-ОП.Ф2, за ормане заједничке потрошње m 56 0,00

1.1.3.3  N2XH-J 5x6mm2:

- Од МРО-Ф2.1.1 до РО-ТП.Ф2.1 за орман
топлотне подстанице m 33

- Од МРО-Ф2.1.1 до РО-ТП.Ф2.2 за орман
топлотне подстанице локала m 34

- Од МРО-Ф2.1.1 до РО-ОП2.Ф2 за заједничку
потрошњу 2 (хидроцил санитарне воде) m 28

укупно m 95 0,00

Укупно 1.1.3 0,00

УКУПНО 1.1 0,00
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1.2 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од
перфорираног хладно-поцинкованог челичног
лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.

Позицијом су обухваћени полице са спојницом,

конзоле од поцинкованог лима са причврсним
вијцима, носећи стубови, елементи за спајање,

угаони елементи, "Т" елементи, лучне и рачвасте
спојнице, помоћни држачи, везници (навојне
шипке) и сав потребан ситни материјал. 

Регали су индентични типу "ОBО-bettermann", како
следи:

1.2.1 PNK 200: Метални носач каблова (регал) 

60x200x3050мм израђени од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 

Регал се веша о АБ плочу таванице улаза и 

ходника у приземљу и поткровљу и затвара се у 

ватроотпорни канал Е90. Материјализација канала 

је дата у грађевинском пројекту. Регал се 

испоручује комплет са:

 - Плафонским лучним носачима и средишњим 

носачима 200мм
 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-

620 FS m 18 0,00

1.2.2 Облагање кабловске трасе ватроотпорним гипсом 

ватроотпорности 90 минута. Позиција подразумева 

комплетну израду подконструкције, облагање 

гипсом, постављање угаоних лајсни и 

бандажирање спојева. Обрачун се врши по дужном 

метру развијене трасе ширине 100цм са 

тространим облагањем. Ова позиција подразумева 

трасу напојних каблова од КПК ормана до мерно 

раѕводних ормана. Сав уграђени материјал из ове 

позиције (гипс, подконструкција и сл.) мора бити 

атестиран на ватроотпорност 90 минута према 

важећим стандардима. 

м 18 0,00

1.2.3 LNK 300: Лествичасти  носач каблова са VS 

пречком, 60x300x3000, за вертикалну уградњу на 

зид кабловске шахте 1 за главне напојне каблове 

комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - лучним обујмицама за каблове пресека 4x95мм2,  

и 1x50мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала LG-

630 VS m 24 0,00

1.2.4 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 

60x100x3050мм израђен од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 
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Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у 

приземљу и по спратовима за напојне каблове 

станова. Регал се испоручује комплет са:

 - Плафонским средишњим носачима 100мм
 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-

610 FS m 268 0,00

1.2.5 PNK 200: Метални носач каблова (регал) 

60x200x3050мм израђен од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 

Регал се веша о АБ плочу таванице ходника по 

спратовима за напојне и сигналне каблове 

станова. Регал се испоручује комплет са:

 - Плафонским средишњим носачима 200мм
 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-

620 FS m 20 0,00

1.2.6 ПНК 100-E90  №1 ( 100x60 ): Метални носач 

каблова (регал) 60x100x3050мм израђен од 

перфорираног хладно-поцинкованог челичног 
лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом 

Регал је предвиђен за вертикалну уградњу на зид 

кабловске шахте 2 за напојне каблове лифтова. 

Регал се испоручује комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - ПВЦ халоген фрее везицама 42х300мм за 

каблове пресека 5x10мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала ПНК
100-E90 m 24 0,00

1.2.7 ПНК 100  №2 ( 100x60 ): Метални носач каблова 

(регал) 60x100x3050мм израђен од перфорираног 
хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 

0,75мм са интегрисаном спојницом 

Регал је предвиђен за вертикалну уградњу на зид 

кабловске шахте 2 за каблове опште потрошње. 

Регал се испоручује комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - ПВЦ халоген фрее везицама 30х200мм за 

каблове пресека до 5x2,5мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала ПНК
100 m 24 0,00

1.2.8 ПНК 160  №3 ( 160x60 ): Метални носач каблова 

(регал) 60x160x3050мм израђен од перфорираног 
хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 

0,75мм са интегрисаном спојницом 

Регал је предвиђен за вертикалну уградњу на зид 

кабловске шахте 2 за напојне каблове станова. 

Регал се испоручује комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - ПВЦ халоген фрее везицама 30х300мм за 

каблове пресека до 5x10мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала ПНК
160 m 24 0,00

УКУПНО 1.2 0,00
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1.3 ПВЦ ЦЕВИ
1.3.0 Провера проходности уграђених инсталационих

цеви и отклањање евентуалних недостатака пауш. 1 0,00

1.3.1 Тврда, ПВЦ цев Ø110мм (Јувидур) постављена у
фасадном зиду приземља до кабловских
прикључних кутија на фасади објекта. Служе за
увод каблова спољашњег кабловског прикључка. 

m 4 0,00

1.3.3 ПВЦ ребрасте цеви  Ø48мм за напојне каблове 

ормана лифтова. Постављају се у фази бетонских 

радова: m 6 0,00

1.3.4 ПВЦ ребрасте цеви Ø29мм за напојне каблове
табли станова. Постављају се у фази бетонских
радова: m 118 0,00

1.3.5 ПВЦ ребрасте цеви Ø23мм за каблове тарифе у
табли станова. Постављају се у фази бетонских
радова: m 19 0,00

УКУПНО 1.3 0,00

1.4 ЗАШТИТА КАБЛОВА ОД ПОЖАРА
Заштита каблова од ширења пожара посредством
изолације каблова врши се премазивањем
каблова, најмање у два слоја, са обе стране
противпожарног зида, односно АБ плоче,

заштитном пожарном масом. Истом масом
извршити заптивање отвора у зиду, односно АБ
плочи кроз које су прошли каблови. Заштитна
пожарна маса мора имати отпорност према горењу 

у трајању од 120 минута. За материјал који се
примењује као заштита од ширења пожара
посредством кабловске изолације потребно је
прибавити атест овлашћене домаће фирме за
испитивање материјала .

kg. 65 0,00

UKUPNO 1.4 0,00

UKUPNO 1 0,00
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2. КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ И 

МЕРНО- РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

Kablovske priključne kutije i merno-razvodni

orman montiraju se saglasno građevinskom

delu projekta i u svemu prema dole

navedenom detaljnom opisu i specifikaciji

svake pozicije posebno.

2.1. КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ (КПК)

Кабловске прикључне кутије израђују се од 

два пута декапираног лима, заптивене 

израде са вратима и бравицом са 

стандардним троугластим кључем.

Све прикључне кутије су типа ЕДБ-1 са 

постољима за ножасте осигураче од 400А. 

КПК са унутрашње стране на вратима 

имају натпис заштите од електричног 
удара: СИСТЕМ TN-C. У кутији je уграђенa 

шинa неутралног проводника, које је  

спојене са кућиштем кутије.

2.1.1. Кутије означене са KПK-Ф2.1.1, KПK-

Ф2.1.2, KПK-Ф2.2.1 и KПK-Ф2.2.2 са
следећом уграђеном опремом:

Постоље од 400А (3 ком) за високоучинске, 

ножасте осигураче ниског напона. 

Високоучински, ножасти осигурач ниског 
напона  NVO-400/160А (3 ком)

СВЕ комплет kom 4 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења 

надлежне ED )

2.1.2. Кутија означена са KПK-Ф2.ПП са
следећом уграђеном опремом:

У кутији су уграђена:

Постоље од 400А (3 ком) за високоучинске,

ножасте осигураче ниског напона. 

Високоучински, ножасти осигурач ниског
напона  NVO-400/63А (3 ком)

СВЕ комплет kom 1 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења 

надлежне ED )

УКУПНО 2.1 0,00

2.2. МЕРНО-РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА 

БРОЈИЛИМА
Ормани морају бити израђени од два пута
декапираног лима дебљине 2мм и
офарбани заштитном и завршном бојом по
избору инвестирора.
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Ормани су састављени из три потпуно
одвојена дела. У доњем делу сместити
шински развод, у средњем делу су бројила
и лимитатори, а у горњем сабирнице
заштитних водова и командно-сигналне
каблове. 

Шемирање ормана се изводи у свему
према једнополној шеми. За свако бројило
се поставља табла декапираног лима са
обавезним петим завртњем у средини за
осигурање бројила од скидања кад је оно
пломбирано.

Сабирнице се уграђују у посебан одељак
покривен посебном плочом са могућношћу
осигурања промбирањем. 

Главни разводни ормани са предње стране
на вратима имају натпис заштите од
електричног удара: систем TN-C-S, као и
натпис са ознаком ормана. Ормани морају
бити израђени у свему према прописима
надлежне електродистрибуције

У цену ормана, улази и израда евентуално
потребне радионичке докуметнације.

Извођач је дужан да за све ормане које
израђује или набавља, прибави писмену
сагласност надзорног органа пре израде
или набавке, у противном сам сноси
трошкове око евентуално потребних
преправки или замене одговарајућих
ормана. 

НАПОМЕНА: Ормани морају бити
израђени у свему према прописима и
техничким препорукама ЕДБ

2.2.1. Орман означен са MРO-Ф2.1.1,

приближних димензија 2400мм x 1900мм x

240мм (ширина x висина x дубина). Орман
је у заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 22 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком. 1 - Moнофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.1 - МТК реле
ком.4 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.57 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.9 - Осигурачке основе 63А са тромим
топљивим патронима од 25А
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

ком.2 - Аутоматски једнополни осигурач
ниског напона 6А, типа "B".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења 

надлежне ED )

2.2.2. Орман означен са MРO-Ф2-ПП,

приближних димензија 280мм x 1900мм x

240мм (ширина x висина x дубина). Орман
је у заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 80А, 690В
ком. 2 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом
ком.1 - Резервне  табле  за бројило
ком.6 - Осигурачке основе 63А са тромим
топљивим патронима од 63А
ком.3 - Бакарна шина 25x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 20x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 20x3мм (земља)

ком.1 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења 

надлежне ED )

2.2.3. Орман означен са MРO-Ф2.1.2,

приближних димензија 2100мм x 1900мм x

240мм (ширина x висина x дубина). Орман
је у заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 20 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.1 - Резервна  табла  за бројило
ком.6 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.54 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)
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ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења 

надлежне ED )

2.2.4. Орман означен са MРO-Ф2.2.1,

приближних димензија 2100мм x 1900мм x

240мм (ширина x висина x дубина). Орман
је у заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 20 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.1 - Резервна  табла  за бројило
ком.6 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.54 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00 0,00

( напомена - позиција је предмет извођења 

надлежне ED )

2.2.5. Орман означен са MРO-Ф2.2.2,

приближних димензија 2100мм x 1900мм x

240мм (ширина x висина x дубина). Орман
је у заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 20 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.1 - Резервна  табла  за бројило
ком.6 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.54 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)
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ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00 0,00

( НАПОМЕНА - позиција је предмет
извођења надлежне ED )

УКУПНО 2.2 0,00

УКУПНО 2 0,00
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(Дин)

 

3  ИНСТАЛАЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА

3.1. РАЗВОДНИ ОРМАНИ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОТРОШЊЕ

Орман  је начињен од два пута 

декапираног лима офарбан заштитном и 

завршном бојом у тону по избору 

инвеститора, за монтажу на зиду. Опрема 

се монтира тако да су сви делови под 

напоном заштићени од додира, а руковање 

опремом се изводи са спољне стране. 

Орман има врата са бравицом и кључем.

На вратима ормана поставити опоменску
таблицу и ознаку ормана из пројекта. Увод
и одвод каблова је са горње стране.

Опрема се монтира на симетричне DIN

шине 35мм, и на вратима ормана.

На вратима са унутрашње стране
поставити једнополну шему ормана и
упутство за пружање прве помоћи код
струјног удара. Врата ормана спојити са
кућиштем ормана помоћу бакарне
плетенице.

НАПОМЕНА: Пре наручивања ормана
обавезно проверити димензије ормана и
расположиво место за уградњу ормана,
тј. израдити радионичке цртеже и
димензије прилагодити опреми која се у
њих уграђује, као и расположивом
простору за смештај ормана.

3.1.1 Орман означен са РО-1-ОП.Ф2
Орман је приближних димензија 400мм x

600мм x 200мм (ширина x висина x

дубина), у заштити IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни
(0-1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу
на DIN шину у орману.

ком.1 - Једнополни аутоматски осигурач
20А, типа “C”, 6кА
ком.9 - Једнополни аутоматски осигурач
10А, типа “B”, 6кА
ком.2 - Једнополни аутоматски осигурач
6А, типа “B”, 6кА
kom.1 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2), 

grebenasti prekidač sa nultim položajem, 

Un=690V, In=10A, za montažu na vratima 

ormana.

ком.1 - Четворополни контактор 16А (AC3),

Un = 230V, 50 Hz, 
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    
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ком.1 - Терморегулатор типа Devireg 330, у 

комплету са температурном сондом за 

грејање олука улаза Ф1 са једним 

прекидним контактом 10А (AC3),                          

Un = 230V, 50 Hz, 

Остали ситан неспецифицирани материјал: 

жица за шемирање, натписне плочице и
ознаке, шрафовски материјал,клеме, Пг
уводнице, опоменске таблице  и сл.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00

3.1.2 Орман означен са РО-2-ОП.Ф2
Орман је приближних димензија 400мм x

1400мм x 200мм (ширина x висина x

дубина), у заштити IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни
(0-1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу
на DIN шину у орману.

ком.25 - Једнополни аутоматски осигурач
10А, типа “B”, 6кА
ком.2 - Једнополни аутоматски осигурач
6А, типа “B”, 6кА
ком.10 - Степенишни аутомат од 16А, 230V, 

50Hz

kom.10 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2), 

grebenasti prekidač sa nultim položajem, 

Un=690V, In=10A, za montažu na vratima 

ormana.

ком.11 - Трополни контактор 10А (AC3), Un

= 230V, 50 Hz, 

ком.1 - Фото реле 10А (AC3), Un = 230V, 50

Hz, комплет са сондом.

Остали ситан неспецифицирани материјал: 

жица за шемирање, натписне плочице и
ознаке, шрафовски материјал,клеме, Пг
уводнице, опоменске таблице  и сл.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1 0,00

УКУПНО 3.1 0,00
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3.2 СВЕТИЉКЕ
Светиљке се испоручују и уграђују комплет
са сијаличним грлима, сијалицама,

стартерима, предспојним справама,

упаљачима и осталим прибором који је
неопходан за квалитетан рад светиљки. 

Позиција обухвата такође и чишћење
светиљке, замену неисправних сијалица у
тренутку техничког пријема светиљки,

испитивање и стављање  под напон.

НАПОМЕНА: Пре набавке светиљки
обавезно прибавити од инвеститора и
пројектанта ентеријера одобрење за
одабране типове светиљки. 

3.2.1 ТИП T6

Декоративна светиљка, уградна, 

плафонска, LED технологија, снаге 15 W 

Insert M, Buck

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

у ходницима и у степенишном простору. kom 90 0,00

3.2.2 ТИП T7

Декоративна светиљка, надградна, 

плафонска, LED технологија, снаге 15 W  

Prima M, Buck 

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

на степенишним подестима. kom. 8 0,00

3.2.3 ТИП T8.1

Противпанична светиљка, ходници, снаге 3 

W аутономија 6h, LED технологија  Buck - 

пиктограм - стрелица
Комплет светиљка са прибором за монтажу 

у ходницима и степенишном простору 

ламеле. kom 54 0,00
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3.2.4 ТИП T8.2

Противпанична светиљка, излази из 

објекта, снаге 3 W аутономија 6h, LED 

технологија  Buck - пиктограм - Излаз

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

над улазним вратима kom 2 0,00

3.2.5 ТИП T9

Декоративна светиљка, надградна, 

плафонска, LED технологија, снаге 15 W  

Prima M, Buck, IP54

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

на степенишним подестима. kom 4 0,00

3.2.6 ТИП T9.1

Декоративна светиљка,   Лед трака у 

заштити IP65, топло беле боје у комплету 

са алуминијумским профилом са опал 

дифузором. Профил се поставља у поду 

испред жардињере у складу са захтевом  

ентеријера., максимална снага траке 

5W/m, максимална дужина траке 5мет. у 

комплету са напојним трансформатором 

снаге 30W.

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

. komпл 1 0,00

3.2.7 ТИП T9.2

Декоративна светиљка,   Лед трака у 

заштити IP65, топло беле боје у комплету 

са алуминијумским профилом са опал 

дифузором. Профил се поставља у  зиду 

иза жардињере(висина 60цм) у складу са 

захтевом  ентеријера., максимална снага 

траке 5W/m, максимална дужина траке 

5мет. у комплету са напојним 

трансформатором снаге 30W.

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

. komпл 1 0,00

3.2.8 ТИП T10

Надградна светиљка BUCK, TITAN 1200mm 

4500lm-840, LED технологија, IP65

Комплетна светиљка са прибором за 

монтажу у пролазу између ламела Ф2 и Ф3.
kom 8 0,00

3.2.9

Надградна светиљка, LED технологија, 

снаге 10 W, IP65

Комплетна светиљка са прибором за 

монтажу у станарским оставама.
kom 14 0,00

3.2.10 ТИП T11

Надградна светиљка BUCK, TITAN 600mm 

2300lm-840, LED технологија, IP65
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Комплетна светиљка са прибором за 

монтажу у техничким просторијама.
kom 2 0,00

УКУПНО 3.2 0,00

3.3 ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР
НАПОМЕНА!                                                   

Монтажа инсталационог модуларног
прибора за уградњу у зид предвиђа
постављање одговарајуће PVC дозне,

носач механизама, механизам и оквир и
штемовање зидова уколико кутија није
претходно убетонирана.            

3.3.1 МОНТАЖА У ЗИД
3.3.1.1 Модулни уградни тастер за светло са 

тињалицом, 230V, 10A, IP20, величине 2 

модула kom 79 0,00

3.3.2.2 Модулни обични прекидач, 230V, 10A, IP20, 

величине 2 модула kom 1 0,00

3.3.2 МОНТАЖА НА ЗИДУ
3.3.2.1 Надградни обични прекидач, 230V, 10A,

IP54 kom 1 0,00

3.3.2.2 Надградни, двополни прекидач; 16А, 250V,

и заштити IP55 за бојлер у трокадеру на
поткровљу kom 1 0,00

3.3.2.3 Надградна монофазна прикључница са
контактом за уземљење, 16А, 250V служи
као сервисна у техничкој просторији у
поткровљу. kom 1 0,00

3.3.2.4 ДП: надградни детектор присутности 230V,

IP 54, 360°, радијуса 3м, са контактом од
8А, са подешавањем осветљаја од 5-

1000Lx и времена задршке 5 скунди до
15минута  тип:  Luxomat PD3-1C-SM

Детектори су предвиђени испред улаза и у  

ветробрану. kom 2 0,00

3.3.2.5 PVC разводна кутија, петополна, 2.5мм2,

400V са 5 увода у заштити IP55 за
повезивање електричних инсталација. kom 10 0,00

Укупно 3.3: 0,00

3.4 КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ 

Напојни и сигнални каблови од разводних 

ормана заједничке потрошње до светиљки, 

тастера за светло, прикључница, ел. 

грејача камера и олука, и ТиС уређаја 

Каблови се постављају:

 - у зиду под малтером,

 - у претходно убетонираним ПВЦ цевима у 

зидовима и таваницама
 - на обујмицама по зидовима и 

таваницама у техничким и влажним 

просторијама.

 - по кабловским регалима са поклопцем на 

крову објекта.
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

Каблови су следећих типова и пресека:

3.4.1 N2XH-J 3x2,5mm² 

 - за акумулациони бојлер у трокадеру на 6. 

спрату. m 30 0,00

 - за грејне каблове сливника на крову m 180 0,00

 - за сервисну прикључницу у тех. 

просторији у поткровљу m 30 0,00

 - за напајање елемената интерфонских 

система ( улазни панел и спратни 

комутатори ) m 50 0,00

3.4.2 N2XH-J 3x1,5mm² 

 - за опште осветљење у степеништу, 

ходницима, улазу у објекат, оставама и 

техничким просторијама, као и за 

сигурносне и антипаничну светиљке. 

Позиција обухвата напајање и аксијалних 

вентилатора у тех. Просторији на 6. спрату.
m 2120 0,00

3.4.3 N2XH 2x1,5mm² 

 - за тастере за опште осветљење 

степеништа и ходника. m 720

 - за сензор температуре за грејне каблове 

олука на крову m 35

укупно 755 0,00

Укупно 3.4: 0,00

3.5 ПЛАСТИЧНЕ ЦЕВИ 

Ребрасте PVC цеви и PVC разводне кутије,

постављају се у бетонске зидове и
таванице у току бетонирања. Кроз ове цеви
се у фази инсталатерских радова провлаче
проводници и каблови.

3.5.0 Провера проходности уграђених
инсталационих цеви и отклањање
евентуалних недостатака пауш. 1 0,00

3.5.1 ПВЦ ребрасте цеви Ø23мм за каблове
грејача олука m 20 0,00

3.5.2 PVC ребрасте цеви  Ø16мм 

за инсталацију осветљења, тастера за 

осветљења и сигурносног осветљења у 

степеништима и ходницима m 230 0,00

Ukupno 3.5: 0,00

3.6 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од 

перфорираног топло-поцинкованог 
челичног лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 

10147.
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

Позицијом су обухваћени полице са
спојницом, елементи за спајање, угаони
елементи, "Т" елементи, лучне и рачвасте
спојнице, помоћни држачи, везници
(навојне шипке) и сав потребан ситни
материјал. 

Регали су индентични типу "ОBО-

bettermann", како следи:

3.6.1 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 

30x100x3050мм, са пуним поклопцем, 

израђени од перфорираног топло-

поцинкованог челичног лима, дебљине 

0,75мм са интегрисаном спојницом, за 

монтажу по крову објекта, комплет са
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

 - лучним одстојником DBL 50/100mm

 - Анкер вијаком за лимени кров
 - Торбан вијцима са навртком и 

подлошком М10x35.

Плаћа се по метру дужном уграђеног
регала RKSM-310 FТ m 80 0,00

Ukupno 3.6: 0,00

3.7 ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА
3.7.1 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS)

за изједначење потенцијала металних
маса у мокром чвору трокадера на 6.

спрату поставља се у зиду на висини 0,1м
од пода. kom. 1 0,00

3.7.2 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокрим чворовима са 

кутијом за изједначење потенцијала PS 

.Проводник се поставља у PVC ребрасте 

цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS кутије
са разводном таблом стана.

Просечна дужина по споју је 4м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 3 0,00

УКУПНО 3.7. 0,00

UKUPNO 3 0,00
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Poz. Opis pozicije
jed. 

mere
količina

cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

4. ИНСТАЛАЦИЈА У ЛОКАЛИМА

4.1. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Ормани су типске израде, у пластичном
кућишту, шемирју се према једнополној
шеми за сваки локал посебно, сва
опрема на орману мора бити обележена
јасним и трајним ознакама. Опрема се
поставља на симетричне DIN шине 35мм.

Опрема се монтира тако да су сви
делови под напоном заштићени од
додира, а руковање опремом се изводи
са спољне стране. 

Разводни орман локала је за монтажу на
зид, са потребним бројем редова по 12

модула од 18мм. Орман се монтира у
складу са пројектном документацијом.  

Орман је опремљен одвојеним 

сабирницама (због управљане 

потрошње), спојеним директно.

У орману се оставља резервно место за 

накнадну уградњу контактора In=25А, 

Ui=230V управљане потрошње.

НАПОМЕНА: Разводни ормани и опрема 

за уградњу у њих су слични типовима 

произвођача "Schrack".

4.1.1. Разводни орман РО-ЛО4 према 
једнополној шеми датој у пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни
(0-1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу
на DIN шину у орману.

Ком.4 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.13 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком. 1 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 1 0,00

4.1.2. Разводни орман РО-ЛО5 према 
једнополној шеми датој у пројекту
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Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни
(0-1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу
на DIN шину у орману.

Ком.4 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.13 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком. 1 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 1 0,00

UKUPNO 4.1 0,00

4.2. СВЕТИЉКЕ
Светиљке се уграђују комплет са
сијаличним грлима, сијалицама,

стартерима, предспојним справама,

упаљачима и осталим прибором који је
неопходан за квалитетан рад светиљки. 

Позиција обухвата такође и чишћење
светиљке, замену неисправних сијалица
у тренутку техничког пријема светиљки,

испитивање и стављање  под напон.

НАПОМЕНА: Пре набавке светиљки
обавезно прибавити од инвеститора
одобрење за одабране типове
светиљки. 

4.2.1 ТИП T9

Светиљка, типа кабловски извод завршен 

керамичким грлом Е27 и сијалицом 60W, 

IP20 

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 22 0,00

4.2.2 ТИП T8.2

Противпанична светиљка, излази из 

објекта, снаге 3 W аутономија 6h, LED 

технологија  Buck - пиктограм - Излаз

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу над улазним вратима kom 4 0,00

УКУПНО 4.2 0,00
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4.3. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР ЗА УГРАДЊУ 

У ЗИДУ
НАПОМЕНА: Пре набавке 
МОДУЛАРНИХ СЕТОВА (прибора) 
обавезно прибавити од инвеститора и 
пројектанта ентеријера одобрење за 
одабране типове прибора. Овде су 
дате цене за прибор беле боје

4.3.1. МОДУЛАРНИ СЕТОВИ ЗА УГРАДЊУ У
ЗИДУ
Позиције обухватају МОДУЛАРНЕ 

СЕТОВЕ ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ И 

ПРЕКИДАЧЕ неког реномираног 
произвођача, као нпр. "Schrack" и слично.

Модули су 22,5x45мм. 

Свака позиција модуларног сета обухвата
дозну, носач механизма и оквир за
одговарајући број модула.

НАПОМЕНА!                                      

Механизми за модуларне сетове дати су 

у посебној позицији
4.3.1.1 Модуларни сетови за два модула kom 11 0,00

4.3.1.1 Модуларни сетови за три модула kom 1 0,00

4.3.1.2 Модуларни сетови за четири модула kom 22 0,00

Укупно 4.3.1: 0,00

4.3.2. МЕХАНИЗМИ УТИЧНИЦА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ
Механизми се уграђују у модуларне 

сетове дате у позицији 4.3.1.

4.3.2.1 Монофазна утичница са заштитним 

контактом,  P+N+Т, 16А, 250V, за 2 

модула. kom 47 0,00

4.3.2.2 Монофазна утичница са заштитним 

контактом и поклопцем,  P+N+Т, 16А, 

250V, за 2 модула. kom 2 0,00

Ukupno 4.3.2: 0,00

4.3.3. МЕХАНИЗМИ ПРЕКИДАЧА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ (прекидачи 

заузимају један модул)

Механизми се уграђују у модуларне 

сетове дате у позицији 4.3.1.

4.3.3.1 Обичан прекидач за светло -                       

1М, 10А, 250V kom 14 0,00

Укупно 4.3.3: 0,00

УКУПНО 4.3. 0,00

4.4. КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ 

Инсталациони каблови и проводници од
разводних ормана локала до крајњих
прикључних места постављају се у зиду
под малтером и у бетонским зидовима и
плафону у ПВЦ цевима. Позиција
обухвата и разводне кутије са поклопцем,

за уградњу у зид.
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4.4.1 Кабл PP-Y 3x1,5мм² за сијалична места
осветљења у локалима. Позиција
обухвата и кабл за аксијалне
вентилаторе у WЦ-има, као и за
ормариће слабе струје (ММK).

Просечна дужина по прикључном месту је 

6м.

Плаћа се по сијаличном месту,

аксијалном вентилатору и ММО
ормарићу. kom. 30 0,00

4.4.2 Кабл PP-Y 3x2,5мм² за прикључнице у
локалима и фиксне монофазне изводе
за климу.

Просечна дужина по утикачком месту је
9м.

Плаћа се по утикачком месту. kom. 27 0,00

UKUPNO 4.4. 0,00

4.5. ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА
4.5.1 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS)

за изједначење потенцијала металних
маса у мокрим чворовима локала
поставља се у зиду на висини 0,1м од
пода. kom. 2 0,00

4.5.2 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокрим чворовима 

станова са кутијом за изједначење 

потенцијала PS .Проводник се поставља 

у PVC ребрасте цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS

кутије са разводном таблом стана.

Просечна дужина по споју је 4м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 6 0,00

4.5.3 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних цеви далинског грејања у 

разводном орману термотехничких 

инсталација у стану са шином за 

изједначење потенцијала у ел. табли 

стана.

Просечна дужина по споју је 12м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 8 0,00

УКУПНО 4.5. 0,00

4.6. PVC ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ 

Ребрасте PVC цеви и PVC разводне 

кутије постављају се у бетонске зидове, 

подове  и таванице у току бетонирања. 

Кроз ове цеви се у фази  инсталатерских 

радова провлаче проводници и каблови. 

Позиција обухвата и разводне кутије са 

поклопцем, за уградњу у зид.
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4.6.0 Провера проходности уграђених
инсталационих цеви и отклањање
евентуалних недостатака пауш. 1 0,00

4.6.1 PVC ребрасте цеви Ø16мм 

 - за инсталацију осветљења у локалима
m 5

 - за инсталацију монофазних утичница у 

локалима m. 5

Укупно 10 0,00

УКУПНО 4.6. 0,00

УКУПНО 4 0,00
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Poz. Opis pozicije
jed. 

mere
količina

cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

5. ИНСТАЛАЦИЈА У СТАНОВИМА

5.1. РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 

Табла је типске израде, у пластичном
кућишту, шемира се према једнополној
шеми за сваки стан посебно, сва опрема
на табли мора бити обележена јасним и
трајним ознакама. Опрема се поставља
на симетричне DIN шине 35мм. Опрема
се монтира тако да су сви делови под
напоном заштићени од додира, а
руковање опремом се изводи са спољне
стране. 

Разводна табла стана је за монтажу на
зид, са потребним бројем редова по 12

модула од 18мм. Табла се монтира изнад
улазних врата стана.  

Табла је опремљена одвојеним 

сабирницама (због управљане 

потрошње), спојеним директно.

У табли оставити резервно место за 

накнадну уградњу контактора In=25А, 

Ui=230V управљане потрошње.

НАПОМЕНА: Разводне табле и опрема за 

уградњу у њих су слични типовима 

произвођача "Schrack".

5.1.1. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/1.5) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.2 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 3 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 32 0,00
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5.1.2. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/2.0) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.2 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 3 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 15 0,00

5.1.3. Разводна табла РТ-С** (ТИП 3/2.5) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.3 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 3 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.
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Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 1 0,00

5.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/2.5) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.3 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.12 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 4 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 21 0,00

5.1.5. Разводна табла РТ-С** (ТИП 5/3.0) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.3 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 4 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA
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Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 1 0,00

5.1.6. Разводна табла РТ-С** (ТИП 6/4.5) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.3 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 4 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 7 0,00

UKUPNO 5.1 0,00

5.2. СВЕТИЉКЕ
Светиљке се уграђују комплет са
сијаличним грлима, сијалицама,

стартерима, предспојним справама,

упаљачима и осталим прибором који је
неопходан за квалитетан рад светиљки. 

Позиција обухвата такође и чишћење
светиљке, замену неисправних сијалица
у тренутку техничког пријема светиљки,

испитивање и стављање  под напон.
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НАПОМЕНА: Пре набавке светиљки
обавезно прибавити од инвеститора и
пројектанта ентеријера одобрење за
одабране типове светиљки. 

5.2.1 ТИП T1

Светиљка, типа лустер максималне снаге 

300W, IP20. Лустер набавља власник. 

Времени извод до прикључења лустера 

завршити лустер клемом и поставити 

керамичко грло Е27 са сијалицом 60W

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 198 0,00
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5.2.2 ТИП T2 

Декоративна светиљка у стану                   

(ходник, кухиња) надградна, плафонска, 

грло Е14, IP20, типа Zoro - Viokef

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу и LED сијалицом снаге до 15W. kom. 341 0,00

5.2.3 ТИП T3

 Купатилска плафонска светиљка, типа 

PRIME, снаге 20 W, IP54, LED 

технологија - Buck

Комплет светиљка са прибором за 

уградњу. kom. 113 0,00

5.2.4 ТИП T4

Купатилска светиљка, изнад огледала 

снаге 16 W, IP54, LED технологија - 

Skinny, Linea Light

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 113 0,00

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

4.1 електроенергетски радови - Ф2 31



Poz. Opis pozicije
jed. 

mere
količina

cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

5.2.5. ТИП T5

Светиљка на тераси, надградна, тип
MARE - кућиште од ливеног алуминијума
, заштита IP54, дифузор од опалног
стакла, снаге 3 W, LED технологија - Faro

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 78 0,00

УКУПНО 5.2 0,00

5.3. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР ЗА УГРАДЊУ 

У ЗИДУ
НАПОМЕНА: Пре набавке 
МОДУЛАРНИХ СЕТОВА (прибора) 
обавезно прибавити од инвеститора и 
пројектанта ентеријера одобрење за 
одабране типове прибора. Овде су 
дате цене за прибор беле боје

5.3.1. МОДУЛАРНИ СЕТОВИ ЗА УГРАДЊУ У
ЗИДУ
Позиције обухватају МОДУЛАРНЕ 

СЕТОВЕ ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ И 

ПРЕКИДАЧЕ неког реномираног 
произвођача, као нпр. "Schrack" и слично.

Модули су 22,5x45мм. 

Свака позиција модуларног сета обухвата
дозну, носач механизма и оквир за
одговарајући број модула.

НАПОМЕНА!                                      

Механизми за модуларне сетове дати су 

у посебној позицији
5.3.1.1 Модуларни сетови за два модула kom 1509 0,00

5.3.1.2 Модуларни сетови за три модула kom 68 0,00

5.3.1.3 Модуларни сетови за четири модула kom 510 0,00

5.3.1.4 Модуларни сетови за шест модула kom 480 0,00

Укупно 4.3.1: 0,00

5.3.2. МЕХАНИЗМИ УТИЧНИЦА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ
Механизми се уграђују у модуларне 

сетове дате у позицији 4.3.1.

5.3.2.1 Монофазна утичница са заштитним 

контактом,  P+N+Т, 16А, 250V, за 2 

модула. kom 2196 0,00

5.3.2.2 Монофазна утичница са заштитним 

контактом и поклопцем,  P+N+Т, 16А, 

250V, за 2 модула. kom 344 0,00

5.3.2.3 Утичница са два USB прикључка за
допуњавање мобилних телефона и сл.,

улазни напон је 250V, за 2 модула. kom 77 0,00

Ukupno 5.3.2: 0,00
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5.3.3. МЕХАНИЗМИ ПРЕКИДАЧА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ (прекидачи 

заузимају један модул)

Механизми се уграђују у модуларне 

сетове дате у позицији 5.3.1.

5.3.3.1 Обичан прекидач за светло -                       

1М, 10А, 250V kom 662 0,00

5.3.3.2 Наизменични прекидач за светло -                     

1М, 10А, 250V kom 141 0,00

5.3.3.3 КИП прекидач са сигналном сијалицом и 

одговарајућом ознаком (бојлер, 

грејалица, веш-машина, итд.) -                                                  

1М, 16А, 250V kom 267 0,00

МЕХАНИЗМИ ПРЕКИДАЧА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ (прекидачи 

заузимају два модула)

Механизми се уграђују у модуларне 

сетове дате у позицији 5.3.1.

5.3.3.4 Обичан прекидач за светло -                      

2М, 10А, 250V kom 77 0,00

5.3.3.5 Наизменични прекидач за светло -                

2М, 10А, 250V kom 177 0,00

5.3.3.6 Унакрсни прекидач за светло -                      

2М, 10А, 250V kom 29 0,00

5.3.3.7 КИП прекидач са сигналном сијалицом и 

одговарајућом ознаком (бојлер) -                                                  

2М, 16А, 250V kom 77 0,00

5.3.3.8 Тастер за звоно -                                                

2М, 10А, 250V kom 77 0,00

Укупно 5.3.3: 0,00

5.3.4.  НЕМОДУЛАРНИ ПРИБОР ЗА УГРАДЊУ 

У ЗИДУ
Монтажа инсталационог прибора за
уградњу у зид предвиђа постављање
одговарајуће разводне ПВЦ кутије и
штемовање зидова уколико је потребно.

5.3.4.1 Прикључница трофазна, са контактом за
нулу и уземљење, 16А, 400V служи за
шпорет у кухињама. kom. 77 0,00

Укупно 5.3.4: 0,00

УКУПНО 5.3. 0,00

5.4. КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ 

Инсталациони каблови и проводници од
локалних разводних табли до крајњих
прикључних места постављају се у зиду
под малтером и у бетонским зидовима и
плафону у ПВЦ цевима. Позиција
обухвата и разводне кутије са поклопцем,

за уградњу у зид.
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5.4.1 Кабл PP-Y 3x1,5мм² за сијалична места
осветљења у стану. Позиција обухвата и
кабл за аксијалне вентилаторе у
купатилима и WЦ-има, као и за ормариће
слабе струје (ММK).

Просечна дужина по прикључном месту је 

6м.

Плаћа се по сијаличном месту,

аксијалном вентилатору и ММО
ормарићу. kom. 920 0,00

5.4.2 Кабл  PP 2x1,5мм² за тастере звона. 

Просечна дужина по тастеру је 3м.

Плаћа се по тастеру. kom. 77 0,00

5.4.3 Кабл PP-Y 3x2,5мм² за прикључнице у
стану и фиксне монофазне изводе за
грејалицу и бојлер у купатилу.

Просечна дужина по утикачком месту је
7м.

Плаћа се по утикачком месту. kom. 1966 0,00

5.4.4 Кабл PP-Y 5x2,5мм² за трофазну
прикључницу у кухињи стана
Просечна дужина по утикачком месту је
12м.

Плаћа се по прикључници. kom. 77 0,00

UKUPNO 5.4 0,00

5.5. ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА
5.5.1 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS)

за изједначење потенцијала металних
маса у мокрим чворовима станова
поставља се у зиду на висини 0,1м од
пода. kom. 112 0,00

5.5.2 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокрим чворовима 

станова са кутијом за изједначење 

потенцијала PS .Проводник се поставља 

у PVC ребрасте цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS

кутије са разводном таблом стана.

Просечна дужина по споју је 4м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 224 0,00

5.5.3 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних цеви далинског грејања у 

разводном орману термотехничких 

инсталација у стану са шином за 

изједначење потенцијала у ел. табли 

стана.
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jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

Просечна дужина по споју је 6м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 112 0,00

УКУПНО 5.5. 0,00
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Poz. Opis pozicije
jed. 

mere
količina

cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

5.6. PVC ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ 

Ребрасте PVC цеви и PVC разводне 

кутије постављају се у бетонске зидове, 

подове  и таванице у току бетонирања. 

Кроз ове цеви се у фази  инсталатерских 

радова провлаче проводници и каблови. 

Позиција обухвата и разводне кутије са 

поклопцем, за уградњу у зид.

5.6.0 Провера проходности уграђених
инсталационих цеви и отклањање
евентуалних недостатака пауш. 1 0,00

5.6.1 PVC ребрасте цеви Ø16мм 

 - за инсталацију осветљења у становима
m 1000

 - за инсталацију монофазних утичница у 

становима m. 1000

Укупно 2000 0,00

5.6.2 PVC ребрасте цеви Ø23мм за 

инсталацију трофазних утичница у 

становима m. 80 0,00

УКУПНО 5.6. 0,00

УКУПНО 5 0,00
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

6. ИНСТАЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА

6.1. Фотонапонски панели
Испорука и монтажа фотонапонског панела на
одговарајућем носачу постављеног у равни
крова на источној страни објекта.

Фотонапонски панели је типа "Mono Solar

Panel SM250W" чији су технички подаци
следећи:

 - снага: 250W

 - димензије: 1650x990x50mm

 - број соларних ћелија: 60

 - ефикасност соларних ћелија: 18,33%

 - напон на крајевима отвореног кола: 36.92V

 - струја кратког споја: 8.45А
 - максимални радни напон: 30.85V

 - максимална радна струја: 8.11А
Све комплет плаћа се по уграђеном комаду
фотонапонског панела kom. 8

6.2 DC Пренапонска заштита
Испорука и уградња на крову поред панела, у
спољну разводну кутију одводника струје
грома и одводника пренапона степена заштите
I+II (тип 1+2) PZH I+II PV, "Hermi"

Све комплет плаћа се по уграђеном oдводнику
kom. 1

6.3 Кабловска веза између ФН панела и главног
прекидача једносмерне струје
Испорука и уградња на крову у кабловском
регалу PVC кабла за напон 600VDC, отпорног
на топлоту и влагу, пресека 2x6mm2

Све комплет плаћа се по уграђеном метру
кабла m 30

6.4 Орман са уграђеном следећом опремом:

Ком.1 теретни прекидач за једносмерну струју,

двополни : 25АDC, 600VDC

Ком 2 топљива осигурача, 20A, типа Gg 

Све комплет плаћа се по уграђеном орману kom. 1

6.5 Кабловска веза између ормана са прекидачем
једносмерне струје и инвертора
Испорука и уградња на кабловским одстојним
обујмицама PVC кабла за напон 600VDC,

оторног на топлоту и влагу, пресека 2x6mm2

Све комплет плаћа се по уграђеном метру
кабла m 10

6.6 Акумулаторске оловне батерије са ГЕЛ
пуњењем, петочасовног капацитета 200Аh,

napona 48VDC, струје пуњена 40А.

Све комплет плаћа се по уграђеним
батеријама kom. 1
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6.7 Инвертор и пуњач у једном уређају
Испорука и уградња на зиду техничке
просторије у поткровљу објекта уређаја који у
себи обједињује инверторски део и пуњач са
контролом напуњености аку-батерија.

Уређај је типа: Inverter/Charger "INGECON"

SUN STORAGE 3TL:

 - Фотонапонски улаз (FN input): max 7.5kW; 

300-400V; 20A

 - Аку-батеријски улаз (DC input): 40-300V; 

струја пуњења/пражњења max 50A

 - AC input: 230V; 50Hz; struja 0-13A

Све комплет плаћа се по уграђеном уређају kom. 1

6.8 Теретни гребенасти прекидач у пвц кућишту 

(Bypass) за монтажу на зид, IP 55  двополни : 

25А, 690VAC

Све комплет плаћа се по уграђеном орману kom. 1

6.9 Бакарне плетенице, пресека 16мм2 за 

премошћење кућишта фотонапонских панела 

међусобом. 

Све комплет са кабловским стопицама и
шрафовима, плаћа се по уграђеној плетеници kom. 11

УКУПНО 5
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7. УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

Напомена!

Комплетно уземљење објекта дато је у 

оквиру предмера који третира гаражу. 

Овде је дато само оно што се налази изнад 

гараже ламеле Ф2

7.1 Испорука и монтажа кутије са главном 

сабирницом за изједначење потенцијала 

(ШИП-Ф2) kom 1,00

7.2 Испорука и монтажа спојнице за олук на 

доњем крају олучне вертикале, којом се 

спаја поцинкована гвоздена трака из 

темеља са олуком. kom 6,00

7.3 Повезивање на главну сабирницу за 

изједначење потенцијала цеви грејања у 

спратним орманима термотехничких 

инсталација  проводником PP00-Y 1x16мм2 

комплет са потребним везивним 

материјалом (Спој обухвата бакарну 

спојницу са оловном подлошком). m 55

7.4 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS)

за изједначење потенцијала металних
маса у мокром чвору трокадера на 6.

спрату ламеле. Поставља се у зиду на
висини 0,1м од пода. kom. 1

7.5 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокром чвору 

трокадера на 6. спрату са кутијом за 

изједначење потенцијала PS .Проводник се 

поставља у PVC ребрасте цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS кутије
са разводним орманом заједничке
потрошнје у поткровљу.

Просечна дужина по споју је 8м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 3

УКУПНО 7
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8. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

8.1 Набавка и уградња проводника прихватног 
система тип АH2 90200 (Hermi), израђен од 

алуминијума Ø10мм пун пресек. Монтира се 

на типским носачима 

Све комплет плаћа се по метру дужном 

уграђеног проводника. m 80

8.2 Набавка и уградња носача за лим тип SON16 

11622, (Hermi) израђен од нерђајућег челика, 

комплет са вијком за лим и двоструким 

заптивачем. kom. 50

8.3 Набавка носача за кров тип SON 04А 426, 

(Hermi) израђен од нерђајућег челика, 

комплет са вијком, заптивком и типлом . kom. 35

8.4 Набавка и уградња штапне хватаљке тип  

LOP06 300506, (Hermi) израђен од 

алуминијума  Ø35/25/10мм пун пресек, 

висине 6м. Монтира се на лимени коси кров. kom.

8.5 Набавка контактног елемента за повезивање 

прихватног проводника на олучну 

хоризонталу тип KОN06 60122, (Hermi) 

израђен од нерђајућег челика.  Притезање се 

врши вијцима.  kom. 4

8.6 Набавка и уградња контактног елемента тип 

KON04А 50522, (Hermi) израђен од 

нерђајућег челика  за међусобно повезивање 

проводника прихватног система. 

kom. 20

8.7 Набавка и уградња контактног елемента  тип 

KON03 50222, (Hermi) израђен од нерђајућег 
челика  за међусобно повезивање   спусног  и 

прихватног проводника . 

kom. 11

8.8 Набавка и уградња контактног елемента за 

повезивање металних маса тип KON05 

80518, (Hermi) израђен од нерђајућег челика.  

kom. 16

8.9 Набавка и уградња одводног вода, који је 

начињен од гвоздене поцинковане траке 

Fe/Zn 20x3мм и поставља се вертикално од 

прихватног вода до мерног споја у бетонском 

стубу у току бетонирања стуба. Позиција 

обухвата заваривање траке за бетонско 

гвожђе, као и спајање са Al проводником на 

крову. Просечна дужина одводног вода до 

мерног споја је 26м Плаћа се по одводном 

воду. kom. 1
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8.10 Набавка и уградња вода, који је начињен од 

гвоздене поцинковане траке Fe/Zn 20x3мм и 

поставља се у АБ плочи 6. спрата ради 

повезивања спустова међусобом. Позиција 

обухвата заваривање траке за бетонско 

гвожђе у АБ плочи. Плаћа се по метру 

дужном уграђене траке. m 100

8.11 Мерни спој (Hermi) КОН01 А у лименом 

ормарићу ZON05 А за уградњу у бетонски зид 

или стуб у току бетонских радова. kom. 11

Напомена!

Земни уводници громобранске инсталације 

за ламелу Ф2 дати су у оквиру предмера који 

третира гаражу.

UKUPNO 8

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

4.1 електроенергетски радови - Ф2 41



Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

9. EЛ. ГРЕЈНИ КАБЛОВИ ОЛУКА

Електрични грејни каблови за заштиту места 

споја хоризонталних и вертикалних олука од 

смрзавања, производ:  "DEVI" Данска или 

доказано еквивалентно.

9.1 грејач DEVIsafe  20T-  6m P=130W ком 8,00

9.2 Термостат DEVIREG - 330 са сензором за 

температуру, уграђује се у електро-орман. ком 1,00

9.3 Инсталациони прибор: носачи каблова, 

самолепљиве траке и сл. комп 1,00

UKUPNO 8
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10. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ

Након завршеног рада на извођењу напред
наведених инсталација извођач радова је
дужан извршити:

- крпљење зидова на местима пролаза
инсталација 

- отклањање евентуалних техничких и
естетских грешака изведених инсталација у
објекту 

- чишћење просторија од шута и
одношење истог ван објекта
По завршетку прегледа изведених радова
извршити сва потребна прописима
предвиђена испитивања као:

- мерење отпора изолације каблова,

електро опреме и уређаја појединачне и
целокупно изведене инсталације;

- испитивање функционалности појединих
уређаја и опреме као и функционалности
целокупне инсталације;

- испитивање заштите од додирног напона
у инсталацији,

- мерење падова напона на прикључку
потрошача,

- мерење прелазних отпора уземљења и
слично.

Након извршених мерења извођач ће
направити протокол и доставити
Инвеститору све потребне атесте уз оверу
добијених вредности.

За све изведене радове и уграђени
материјал који је сам набавио за потребе
извођења ове инсталације извођач радова
је обавезан дати писмену гаранцију у
складу са важећим прописима и
постојећим уговореним обавезама.

Издавање свих потребних упутстава за
касније одржавање је такође обавеза
извођача.

Урадити пројекат изведеног стања на
основу овереног примерка снимљеног за
време израде инсталација. Елаборат мора
садржати све измене које су настале за
време извођења и мора бити оверен
званичним печатом фирме која је извела
потребна снимања, као и печатом од
стране Инвеститора.

За време монтаже обавезно унети све
измене у један примерак елабората.

Измене морају бити оверене од стране
извођача и надзорног органа.

УКУПНО 10

паушално 
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јун 2018.

ЛАМЕЛА Ф3

СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА 

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

1 Набавка, транспорт и складиштење на
градилишту материјала, прибора и опреме,

како је дато у појединим позицијама.

2 Испорука свог материјала наведеног у
појединим позицијама и свог ситног
неспецифицираног материјала, потребног
за квалитетну и комплетну израду
инсталације.

3 Уграђивање и повезивање у свему како је
наведено у појединим позицијама у складу
са важећим прописима и правилима за
квалитетну израду

4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ
завршене инсталације.

5 Довођење у исправно стање свих
евентуално оштећених места на већ
изведеним радовима.

6 Сав употребљени материјал мора
одговарати важећим стандардима и бити
првокласног квалитета.

7 Сви радови морају бити изведени стручном
радном снагом и у потпуности према
важећим прописима за предметне врсте
радова.

8 У цену се урачунава поред вредности свег
потребног материјала и потребне радне
снаге и сви порези на рад и материјал.

9 Цена обухвата и израду евентуално
потребне радионичке документације.

10 Обрачун је дат по јединици мере
комплетно урађене позиције.

11 Завршне радове и предаја инсталације
инвеститору.
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Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

1 ГЛАВНИ УНУТРАШЊИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД
Позиције обухватају испоруку, транспорт,

складиштење на градилишту, полагање каблова на
унапред припремљене кабловске трасе, израду
кабловских завршетака на крајевима кабла и
повезивање у разводним орманима, испитивање,

пуштање под напон и гарантни рок према Уговору
са Инвеститором.

1.1 ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 

Уводне напомене!

PP00 - Каблови са бакарним жилама и изолацијом
од термопластичне масе за напон 0.6/1kV

PP - Каблови са бакарним жилама и изолацијом од
термопластичне масе за напон 0.3/0.5kV

XP00 - Каблови са бакарним жилама и изолацијом
од умреженог полиетилена за напон 0.6/1kV

N2XH - Безхалогени каблови са побољшаним
особинама у случају пожара са бакарним жилама и
изолацијом од умреженог полиетилена, испуном и
плаштом од безхалогене мешавине, за напон
0.6/1kV 

NHXMH - Безхалогени инсталациони каблови са
бакарним жилама и изолацијом од термопластичне 

масе која не садржи халогене материјале, за
напон 0.3/0.5kV

NHXHX FE180 - Безхалогени каблови са
побољшаним особинама у случају пожара и
изолационом функционалношћу у условима
пожара омогућује напајање уређаја 180мин, са
бакарним жилама и изолацијом од умреженог
полиетилена, испуном и плаштом од спорогориве
безхалогене мешавине, за напон 0.6/1kV

1.1.1 Каблови унутрашњег кабловског прикључака: од 
кабловских прикључних кутија до мерно- 
разводних ормана са бројилима у приземљу и по 
спратовима.
Каблови се постављају:

 - кроз унапред постављене пластифициране 

савитљиве цеви у бетонском зиду,

 - на унапред постављеном хоризонталном регалу 

у ватроотпорном каналу под плафоном улаза, 

ходника и лифтлобија 

 -  у ватроотпорном кабловском шахту дуж 

спратова, на унапред постављеном вертикалном, 

лествичастом регалу.

Каблови су следећих типова и пресека:

1.1.1.1 XP00 4x95mm² 

 - oд KПK-Ф3.1.1 дo MРO-Ф3.1.1 m

 - oд KПK-Ф3.1.2 дo MРO-Ф3.1.2 m

 - oд KПK-Ф3.2.1 дo MРO-Ф3.2.1 m

 - oд KПK-Ф3.2.2 дo MРO-Ф3.2.2 m

1.1.1.2 XP00 4x25mm² 
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цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    
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 - oд KПK-Ф3.ПП дo MРO-Ф3.ПП m

(НАПОМЕНА - позиције 1 и 2 су предмет
извођења надлежне ED )

1.1.1.3 PP00-Y 1x50mm² 

- Од ШИП-Ф3 до : MРO-Ф3.1.1 - приземље, МРО-

Ф3.1.2 - други спрат, до МРО-Ф3.2.1 - четврти
спрат и МРО-Ф3.2.2 - шести спрат m 49

1.1.1.4 PP00-Y 1x16mm² 

 - Од ШИП-Ф3 до MРO-Ф3.ПП m 5

Укупно 1.1.1

1.1.2 Каблови за станове: од мерно-разводних ормана 
до разводних табли станова
Каблови се постављају:

 - у шлицованом зиду од опеке или гитер блока 

испод малтера
 - кроз унапред постављене пластифициране 

савитљиве цеви Ø29мм у бетонском зиду,

 -  у ватроотпорном кабловском шахту дуж 

спратова, на унапред постављеном вертикалном, 

лествичастом регалу.

Каблови су следећих типова и пресека:

1.1.2.1 PP00-Y 5x6mm² 

  - за станове m 1.850

1.1.2.2 PP 5x1,5mm²

 - за сигнализацију тарифе у табли станова m 1850

 - за промену и сигнализацију тарифе између 

мерно-разводних ормана по спратовима m 28

ukupno m 1878

1.1.2.3 PP 2x1,5мм², за промену тарифе између мерно-

разводних ормана у приземљу m 3

Укупно 1.1.2

1.1.3 Каблови за техничке системе у згради: од мерно-
разводних ормана до разводног ормана лифтова, 
топлотне подстанице, ормана заједничке 
потрошње зграде 1 и 2 .
Каблови се постављају:

 -  у ватроотпорном кабловском шахту дуж 

спратова, на унапред постављеном вертикалном, 

лествичастом регалу.

 - на унапред постављеном хоризонталном регалу 

(ПНК200) под плафоном улаза, ходника и подеста, 

 - у парапетном зиду ходника приземља  испод 

мерно-разводних ормана.

 -  На одстојним обујмицама у гаражи и техничким 

просторијама
Каблови су следећих типова и пресека:

1.1.3.1 NHXHX  Fe180/Е90 5x10mm²

Од МРО-Ф3.ПП до РО-Ф3.Л1 и РО-Ф3.Л2, за
ормане лифтова m 60

1.1.3.2  PP00-Y 3x6mm2
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Од МРО-Ф3.1.1 до РО-1-ОП.Ф3 и од РО-1-ОП.Ф3

до РО-2-ОП.Ф3, за ормане заједничке потрошње m 56

1.1.3.3  N2XH-J 5x6mm2:

- Од МРО-Ф3.1.1 до РО-ТП.Ф3.1 за орман
топлотне подстанице m 33

- Од МРО-Ф3.1.1 до РО-ОП2.Ф3 за заједничку
потрошњу 2 (хидроцил санитарне воде) m 20

укупно m 53

Укупно 1.1.3

УКУПНО 1.1
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мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    
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1.2 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од
перфорираног хладно-поцинкованог челичног
лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.

Позицијом су обухваћени полице са спојницом,

конзоле од поцинкованог лима са причврсним
вијцима, носећи стубови, елементи за спајање,

угаони елементи, "Т" елементи, лучне и рачвасте
спојнице, помоћни држачи, везници (навојне
шипке) и сав потребан ситни материјал. 

Регали су индентични типу "ОBО-bettermann", како
следи:

1.2.1 PNK 200: Метални носач каблова (регал) 

60x200x3050мм израђени од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 

Регал се веша о АБ плочу таванице улаза и 

ходника у приземљу и поткровљу и затвара се у 

ватроотпорни канал Е90. Материјализација канала 

је дата у грађевинском пројекту. Регал се 

испоручује комплет са:

 - Плафонским лучним носачима и средишњим 

носачима 200мм
 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-

620 FS m 22

1.2.2 Облагање кабловске трасе ватроотпорним гипсом 

ватроотпорности 90 минута. Позиција подразумева 

комплетну израду подконструкције, облагање 

гипсом, постављање угаоних лајсни и 

бандажирање спојева. Обрачун се врши по дужном 

метру развијене трасе ширине 100цм са 

тространим облагањем. Ова позиција подразумева 

трасу напојних каблова од КПК ормана до мерно 

раѕводних ормана. Сав уграђени материјал из ове 

позиције (гипс, подконструкција и сл.) мора бити 

атестиран на ватроотпорност 90 минута према 

важећим стандардима. 

м 22

1.2.3 LNK 300: Лествичасти  носач каблова са VS 

пречком, 60x300x3000, за вертикалну уградњу на 

зид кабловске шахте 1 за главне напојне каблове 

комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - лучним обујмицама за каблове пресека 4x95мм2,  

и 1x50мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала LG-

630 VS m 24

1.2.4 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 

60x100x3050мм израђен од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 
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Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у 

приземљу и по спратовима за напојне каблове 

станова. Регал се испоручује комплет са:

 - Плафонским средишњим носачима 100мм
 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-

610 FS m 265

1.2.5 PNK 200: Метални носач каблова (регал) 

60x200x3050мм израђен од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 

Регал се веша о АБ плочу таванице ходника по 

спратовима за напојне и сигналне каблове 

станова. Регал се испоручује комплет са:

 - Плафонским средишњим носачима 200мм
 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-

620 FS m 24

1.2.6 ПНК 100-E90  №1 ( 100x60 ): Метални носач 

каблова (регал) 60x100x3050мм израђен од 

перфорираног хладно-поцинкованог челичног 
лима, дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом 

Регал је предвиђен за вертикалну уградњу на зид 

кабловске шахте 2 за напојне каблове лифтова. 

Регал се испоручује комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - ПВЦ халоген фрее везицама 42х300мм за 

каблове пресека 5x10мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала ПНК
100-E90 m 24

1.2.7 ПНК 100  №2 ( 100x60 ): Метални носач каблова 

(регал) 60x100x3050мм израђен од перфорираног 
хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 

0,75мм са интегрисаном спојницом 

Регал је предвиђен за вертикалну уградњу на зид 

кабловске шахте 2 за каблове опште потрошње. 

Регал се испоручује комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - ПВЦ халоген фрее везицама 30х200мм за 

каблове пресека до 5x2,5мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала ПНК
100 m 24

1.2.8 ПНК 160  №3 ( 160x60 ): Метални носач каблова 

(регал) 60x160x3050мм израђен од перфорираног 
хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 

0,75мм са интегрисаном спојницом 

Регал је предвиђен за вертикалну уградњу на зид 

кабловске шахте 2 за напојне каблове станова. 

Регал се испоручује комплет са:

 -челичним анкерима М8x77

 - ПВЦ халоген фрее везицама 30х300мм за 

каблове пресека до 5x10мм2

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала ПНК
160 m 24

УКУПНО 1.2
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1.3 ПВЦ ЦЕВИ
1.3.0 Провера проходности уграђених инсталационих

цеви и отклањање евентуалних недостатака пауш. 1

1.3.1 Тврда, ПВЦ цев Ø110мм (Јувидур) постављена у
фасадном зиду приземља до кабловских
прикључних кутија на фасади објекта. Служе за
увод каблова спољашњег кабловског прикључка. 

m 4

1.3.3 ПВЦ ребрасте цеви  Ø48мм за напојне каблове 

ормана лифтова. Постављају се у фази бетонских 

радова: m 6

1.3.4 ПВЦ ребрасте цеви Ø29мм за напојне каблове
табли станова. Постављају се у фази бетонских
радова: m 130

1.3.5 ПВЦ ребрасте цеви Ø23мм за каблове тарифе у
табли станова. Постављају се у фази бетонских
радова: m 16

УКУПНО 1.3

1.4 ЗАШТИТА КАБЛОВА ОД ПОЖАРА
Заштита каблова од ширења пожара посредством
изолације каблова врши се премазивањем
каблова, најмање у два слоја, са обе стране
противпожарног зида, односно АБ плоче,

заштитном пожарном масом. Истом масом
извршити заптивање отвора у зиду, односно АБ
плочи кроз које су прошли каблови. Заштитна
пожарна маса мора имати отпорност према горењу 

у трајању од 120 минута. За материјал који се
примењује као заштита од ширења пожара
посредством кабловске изолације потребно је
прибавити атест овлашћене домаће фирме за
испитивање материјала .

kg. 65

UKUPNO 1.4

UKUPNO 1

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

4.1 електроенергетски радови - Ф3 7



Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

2. КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ И 

МЕРНО- РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

Kablovske priključne kutije i merno-razvodni

orman montiraju se saglasno građevinskom

delu projekta i u svemu prema dole

navedenom detaljnom opisu i specifikaciji

svake pozicije posebno.

2.1. КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ (КПК)

Кабловске прикључне кутије израђују се од 

два пута декапираног лима, заптивене 

израде са вратима и бравицом са 

стандардним троугластим кључем.

Све прикључне кутије су типа ЕДБ-1 са 

постољима за ножасте осигураче од 400А. 

КПК са унутрашње стране на вратима 

имају натпис заштите од електричног 
удара: СИСТЕМ TN-C. У кутији je уграђенa 

шинa неутралног проводника, које је  

спојене са кућиштем кутије.

2.1.1. Кутије означене са KПK-Ф3.1.1, KПK-

Ф3.1.2, KПK-Ф3.2.1 и KПK-Ф3.2.2 са
следећом уграђеном опремом:

Постоље од 400А (3 ком) за високоучинске, 

ножасте осигураче ниског напона. 

Високоучински, ножасти осигурач ниског 
напона  NVO-400/160А (3 ком)

СВЕ комплет kom 4

2.1.2. Кутија означена са KПK-Ф3.ПП са
следећом уграђеном опремом:

У кутији су уграђена:

Постоље од 400А (3 ком) за високоучинске,

ножасте осигураче ниског напона. 

Високоучински, ножасти осигурач ниског
напона  NVO-400/63А (3 ком)

СВЕ комплет kom 1

УКУПНО 2.1

2.2. МЕРНО-РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА 

БРОЈИЛИМА
Ормани морају бити израђени од два пута
декапираног лима дебљине 2мм и
офарбани заштитном и завршном бојом по
избору инвестирора.
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

Ормани су састављени из три потпуно
одвојена дела. У доњем делу сместити
шински развод, у средњем делу су бројила
и лимитатори, а у горњем сабирнице
заштитних водова и командно-сигналне
каблове. 

Шемирање ормана се изводи у свему
према једнополној шеми. За свако бројило
се поставља табла декапираног лима са
обавезним петим завртњем у средини за
осигурање бројила од скидања кад је оно
пломбирано.

Сабирнице се уграђују у посебан одељак
покривен посебном плочом са могућношћу
осигурања промбирањем. 

Главни разводни ормани са предње стране
на вратима имају натпис заштите од
електричног удара: систем TN-C-S, као и
натпис са ознаком ормана. Ормани морају
бити израђени у свему према прописима
надлежне електродистрибуције

У цену ормана, улази и израда евентуално
потребне радионичке докуметнације.

Извођач је дужан да за све ормане које
израђује или набавља, прибави писмену
сагласност надзорног органа пре израде
или набавке, у противном сам сноси
трошкове око евентуално потребних
преправки или замене одговарајућих
ормана. 

НАПОМЕНА: Ормани морају бити
израђени у свему према прописима и
техничким препорукама ЕДБ

2.2.1. Орман означен са MРO-Ф3.1.1,

приближних димензија 2400мм x 1900мм x

240мм (ширина x висина x дубина). Орман
је у заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 22 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком. 1 - Moнофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.1 - МТК реле
ком.4 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.60 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.6 - Осигурачке основе 25А са тромим
топљивим патронима од 25А
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

ком.2 - Аутоматски једнополни осигурач
ниског напона 6А, типа "B".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1

( напомена - позиција је предмет извођења
надлежне ED )

2.2.2. Орман означен са MРO-Ф2-ПП,

приближних димензија 280мм x 1900мм x

240мм (ширина x висина x дубина). Орман
је у заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 80А, 690В
ком. 2 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом
ком.1 - Резервне  табле  за бројило
ком.6 - Осигурачке основе 63А са тромим
топљивим патронима од 63А
ком.3 - Бакарна шина 25x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 20x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 20x3мм (земља)

ком.1 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1

( напомена - позиција је предмет извођења
надлежне ED )

2.2.3. Орман означен са MРO-Ф3.1.2,

приближних димензија 2100мм x 1900мм x

240мм (ширина x висина x дубина). Орман
је у заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 23 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.1 - Резервна  табла  за бројило
ком.12 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.48 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)
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цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    
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ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1

( напомена - позиција је предмет извођења
надлежне ED )

2.2.4. Орман означен са MРO-Ф3.2.1,

приближних димензија 2400мм x 1900мм x

240мм (ширина x висина x дубина). Орман
је у заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 20 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.1 - Резервна  табла  за бројило
ком.6 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.54 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1

( напомена - позиција је предмет извођења
надлежне ED )

2.2.5. Орман означен са MРO-Ф3.2.2,

приближних димензија 2100мм x 1900мм x

240мм (ширина x висина x дубина). Орман
је у заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 22 - Трофазно електрично бројило 5-

60А за примену у АМИ/МДМ систему
даљинског очитавања и управљања
потрошњом.

ком.1 - Резервна  табла  за бројило
ком.6 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 25А, типа "C".

ком.60 - Аутоматски једнополни прекидач
ниског напона -  лимитатор 20А, типа "C".

ком.3 - Бакарна шина 30x4мм (фаза)

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (нула)
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цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

ком.1 - Бакарна шина 30x3мм (земља)

ком.5 - Бакарна шина 15x3мм (управљање
бројилима и сигнализацијом тарифе)

Остали ситан материјал, VS клеме, Pg

уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Све комплет плаћа се по орману. kom 1

( НАПОМЕНА - позиција је предмет
извођења надлежне ED )

УКУПНО 2.2

УКУПНО 2
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3  ИНСТАЛАЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА

3.1. РАЗВОДНИ ОРМАНИ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОТРОШЊЕ

Орман  је начињен од два пута 

декапираног лима офарбан заштитном и 

завршном бојом у тону по избору 

инвеститора, за монтажу на зиду. Опрема 

се монтира тако да су сви делови под 

напоном заштићени од додира, а руковање 

опремом се изводи са спољне стране. 

Орман има врата са бравицом и кључем.

На вратима ормана поставити опоменску
таблицу и ознаку ормана из пројекта. Увод
и одвод каблова је са горње стране.

Опрема се монтира на симетричне DIN

шине 35мм, и на вратима ормана.

На вратима са унутрашње стране
поставити једнополну шему ормана и
упутство за пружање прве помоћи код
струјног удара. Врата ормана спојити са
кућиштем ормана помоћу бакарне
плетенице.

НАПОМЕНА: Пре наручивања ормана
обавезно проверити димензије ормана и
расположиво место за уградњу ормана,
тј. израдити радионичке цртеже и
димензије прилагодити опреми која се у
њих уграђује, као и расположивом
простору за смештај ормана.

3.1.1 Орман означен са РО-1-ОП.Ф3
Орман је приближних димензија 400мм x

600мм x 200мм (ширина x висина x

дубина), у заштити IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни
(0-1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу
на DIN шину у орману.

ком.1 - Једнополни аутоматски осигурач
20А, типа “C”, 6кА
ком.9 - Једнополни аутоматски осигурач
10А, типа “B”, 6кА
ком.2 - Једнополни аутоматски осигурач
6А, типа “B”, 6кА
kom.1 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2), 

grebenasti prekidač sa nultim položajem, 

Un=690V, In=10A, za montažu na vratima 

ormana.

ком.1 - Четворополни контактор 16А (AC3),

Un = 230V, 50 Hz, 
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цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

ком.1 - Терморегулатор типа Devireg 330, у 

комплету са температурном сондом за 

грејање олука улаза Ф1 са једним 

прекидним контактом 10А (AC3),                          

Un = 230V, 50 Hz, 

Остали ситан неспецифицирани материјал: 

жица за шемирање, натписне плочице и
ознаке, шрафовски материјал,клеме, Пг
уводнице, опоменске таблице  и сл.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1

3.1.2 Орман означен са РО-2-ОП.Ф3
Орман је приближних димензија 400мм x

1400мм x 200мм (ширина x висина x

дубина), у заштити IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни
(0-1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=230V, In=25А, за монтажу
на DIN шину у орману.

ком.25 - Једнополни аутоматски осигурач
10А, типа “B”, 6кА
ком.2 - Једнополни аутоматски осигурач
6А, типа “B”, 6кА
ком.10 - Степенишни аутомат од 16А, 230V, 

50Hz

kom.10 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2), 

grebenasti prekidač sa nultim položajem, 

Un=690V, In=10A, za montažu na vratima 

ormana.

ком.11 - Трополни контактор 10А (AC3), Un

= 230V, 50 Hz, 

ком.1 - Фото реле 10А (AC3), Un = 230V, 50

Hz, комплет са сондом.

Остали ситан неспецифицирани материјал: 

жица за шемирање, натписне плочице и
ознаке, шрафовски материјал,клеме, Пг
уводнице, опоменске таблице  и сл.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1

УКУПНО 3.1
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3.2 СВЕТИЉКЕ
Светиљке се испоручују и уграђују комплет
са сијаличним грлима, сијалицама,

стартерима, предспојним справама,

упаљачима и осталим прибором који је
неопходан за квалитетан рад светиљки. 

Позиција обухвата такође и чишћење
светиљке, замену неисправних сијалица у
тренутку техничког пријема светиљки,

испитивање и стављање  под напон.

НАПОМЕНА: Пре набавке светиљки
обавезно прибавити од инвеститора и
пројектанта ентеријера одобрење за
одабране типове светиљки. 

3.2.1 ТИП T6

Декоративна светиљка, уградна, 

плафонска, LED технологија, снаге 15 W 

Insert M, Buck

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

у ходницима и у степенишном простору. kom 76

3.2.2 ТИП T7

Декоративна светиљка, надградна, 

плафонска, LED технологија, снаге 15 W  

Prima M, Buck 

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

на степенишним подестима. kom. 8

3.2.3 ТИП T8.1

Противпанична светиљка, ходници, снаге 3 

W аутономија 6h, LED технологија  Buck - 

пиктограм - стрелица
Комплет светиљка са прибором за монтажу 

у ходницима и степенишном простору 

ламеле. kom 54
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3.2.4 ТИП T8.2

Противпанична светиљка, излази из 

објекта, снаге 3 W аутономија 6h, LED 

технологија  Buck - пиктограм - Излаз

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

над улазним вратима kom 2

3.2.5 ТИП T9

Декоративна светиљка, надградна, 

плафонска, LED технологија, снаге 15 W  

Prima M, Buck, IP54

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

на степенишним подестима. kom 2

3.2.6 ТИП T9.1

Декоративна светиљка,   Лед трака у 

заштити IP65, топло беле боје у комплету 

са алуминијумским профилом са опал 

дифузором. Профил се поставља у поду 

испред жардињере у складу са захтевом  

ентеријера., максимална снага траке 

5W/m, максимална дужина траке 5мет. у 

комплету са напојним трансформатором 

снаге 30W.

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

. komпл 1

3.2.7 ТИП T9.2

Декоративна светиљка,   Лед трака у 

заштити IP65, топло беле боје у комплету 

са алуминијумским профилом са опал 

дифузором. Профил се поставља у  зиду 

иза жардињере(висина 60цм) у складу са 

захтевом  ентеријера., максимална снага 

траке 5W/m, максимална дужина траке 

5мет. у комплету са напојним 

трансформатором снаге 30W.

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

. komпл 1

3.2.8 ТИП T10

Надградна светиљка BUCK, TITAN 1200mm 

4500lm-840, LED технологија, IP65

Комплетна светиљка са прибором за 

монтажу у пролазу између ламела Ф2 и Ф3.
kom 8

3.2.9 ТИП T11

Надградна светиљка BUCK, TITAN 600mm 

2300lm-840, LED технологија, IP65

Комплетна светиљка са прибором за 

монтажу у техничким просторијама.
kom 2

3.2.10 ТИП T9.1
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

Декоративна светиљка,   Лед трака у 

заштити IP65, топло беле боје у комплету 

са алуминијумским профилом са опал 

дифузором. Профил се поставља у поду 

испред жардињере ина зиду иза 

жардињере(висина 60цм) у складу са 

захтевом  ентеријера., максимална снага 

траке 5W/m, максимална дужина траке 

5мет. у комплету са напојним 

трансформатором снаге 30W.

Комплет светиљка са прибором за монтажу 

. komпл 1

УКУПНО 3.2

3.3 ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР
НАПОМЕНА!                                                   

Монтажа инсталационог модуларног
прибора за уградњу у зид предвиђа
постављање одговарајуће PVC дозне,

носач механизама, механизам и оквир и
штемовање зидова уколико кутија није
претходно убетонирана.            

3.3.1 МОНТАЖА У ЗИД
3.3.1.1 Модулни уградни тастер за светло са 

тињалицом, 230V, 10A, IP20, величине 2 

модула kom 79

3.3.2.2 Модулни обични прекидач, 230V, 10A, IP20, 

величине 2 модула kom 1

3.3.2 МОНТАЖА НА ЗИДУ
3.3.2.1 Надградни обични прекидач, 230V, 10A,

IP54 kom 1

3.3.2.2 Надградни, двополни прекидач; 16А, 250V,

и заштити IP55 за бојлер у трокадеру на
поткровљу kom 1

3.3.2.3 Надградна монофазна прикључница са
контактом за уземљење, 16А, 250V служи
као сервисна у техничкој просторији у
поткровљу. kom 1

3.3.2.4 ДП: надградни детектор присутности 230V,

IP 54, 360°, радијуса 3м, са контактом од
8А, са подешавањем осветљаја од 5-

1000Lx и времена задршке 5 скунди до
15минута  тип:  Luxomat PD3-1C-SM

Детектори су предвиђени испред улаза и у  

ветробрану. kom 2

3.3.2.5 PVC разводна кутија, петополна, 2.5мм2,

400V са 5 увода у заштити IP55 за
повезивање електричних инсталација. kom 10

Укупно 3.3:

3.4 КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ 
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

Напојни и сигнални каблови од разводних 

ормана заједничке потрошње до светиљки, 

тастера за светло, прикључница, ел. 

грејача камера и олука, и ТиС уређаја 

Каблови се постављају:

 - у зиду под малтером,

 - у претходно убетонираним ПВЦ цевима у 

зидовима и таваницама
 - на обујмицама по зидовима и 

таваницама у техничким и влажним 

просторијама.

 - по кабловским регалима са поклопцем на 

крову објекта.

Каблови су следећих типова и пресека:

3.4.1 N2XH-J 3x2,5mm² 

 - за акумулациони бојлер у трокадеру на 6. 

спрату. m 30

 - за грејне каблове сливника на крову m 180

 - за сервисну прикључницу у тех. 

просторији у поткровљу m 30

 - за напајање елемената интерфонских 

система ( улазни панел и спратни 

комутатори ) m 50

3.4.2 N2XH-J 3x1,5mm² 

 - за опште осветљење у степеништу, 

ходницима, улазу у објекат, оставама и 

техничким просторијама, као и за 

сигурносне и антипаничну светиљке. 

Позиција обухвата напајање и аксијалних 

вентилатора у тех. Просторији на 6. спрату.
m 2040

3.4.3 N2XH 2x1,5mm² 

 - за тастере за опште осветљење 

степеништа и ходника. m 720

 - за сензор температуре за грејне каблове 

олука на крову m 35

укупно 755

Укупно 3.4:

3.5 ПЛАСТИЧНЕ ЦЕВИ 

Ребрасте PVC цеви и PVC разводне кутије,

постављају се у бетонске зидове и
таванице у току бетонирања. Кроз ове цеви
се у фази инсталатерских радова провлаче
проводници и каблови.

3.5.0 Провера проходности уграђених
инсталационих цеви и отклањање
евентуалних недостатака пауш. 1

3.5.1 ПВЦ ребрасте цеви Ø23мм за каблове
грејача олука m 20
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

3.5.2 PVC ребрасте цеви  Ø16мм 

за инсталацију осветљења, тастера за 

осветљења и сигурносног осветљења у 

степеништима и ходницима m 115

Ukupno 3.5:

3.6 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од 

перфорираног топло-поцинкованог 
челичног лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 

10147.

Позицијом су обухваћени полице са
спојницом, елементи за спајање, угаони
елементи, "Т" елементи, лучне и рачвасте
спојнице, помоћни држачи, везници
(навојне шипке) и сав потребан ситни
материјал. 

Регали су индентични типу "ОBО-

bettermann", како следи:

3.6.1 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 

30x100x3050мм, са пуним поклопцем, 

израђени од перфорираног топло-

поцинкованог челичног лима, дебљине 

0,75мм са интегрисаном спојницом, за 

монтажу по крову објекта, комплет са
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

 - лучним одстојником DBL 50/100mm

 - Анкер вијаком за лимени кров
 - Торбан вијцима са навртком и 

подлошком М10x35.

Плаћа се по метру дужном уграђеног
регала RKSM-310 FТ m 80

Ukupno 3.6:

3.7 ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА
3.7.1 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS)

за изједначење потенцијала металних
маса у мокром чвору трокадера на 6.

спрату поставља се у зиду на висини 0,1м
од пода. kom. 1

3.7.2 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокрим чворовима са 

кутијом за изједначење потенцијала PS 

.Проводник се поставља у PVC ребрасте 

цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS кутије
са разводном таблом стана.

Просечна дужина по споју је 4м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 3

УКУПНО 3.7.

UKUPNO 3
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Poz. Opis pozicije
jed. 

mere
količina

cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

4. ИНСТАЛАЦИЈА У СТАНОВИМА

4.1. РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 

Табла је типске израде, у пластичном
кућишту, шемира се према једнополној
шеми за сваки стан посебно, сва опрема
на табли мора бити обележена јасним и
трајним ознакама. Опрема се поставља
на симетричне DIN шине 35мм. Опрема
се монтира тако да су сви делови под
напоном заштићени од додира, а
руковање опремом се изводи са спољне
стране. 

Разводна табла стана је за монтажу на
зид, са потребним бројем редова по 12

модула од 18мм. Табла се монтира изнад
улазних врата стана.  

Табла је опремљена одвојеним 

сабирницама (због управљане 

потрошње), спојеним директно.

У табли оставити резервно место за 

накнадну уградњу контактора In=25А, 

Ui=230V управљане потрошње.

НАПОМЕНА: Разводне табле и опрема за 

уградњу у њих су слични типовима 

произвођача "Schrack".

4.1.1. Разводна табла РТ-С** (ТИП 1/1.0) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.10 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 3 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 16
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4.1.2. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/1.5) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.2 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 3 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 16

4.1.3. Разводна табла РТ-С** (ТИП 2/2.0) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.2 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 3 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

4.1 електроенергетски радови - Ф3 22



Poz. Opis pozicije
jed. 

mere
količina

cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 23

4.1.4. Разводна табла РТ-С** (ТИП 3/2.5) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.3 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 3 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 1

4.1.5. Разводна табла РТ-С** (ТИП 4/2.5) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.3 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.12 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 4 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA
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Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 21

4.1.6. Разводна табла РТ-С** (ТИП 5/3.0) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.3 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.11 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком. 4 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 1

4.1.7 Разводна табла РТ-С** (ТИП 5/3.5) 
према једнополним шемама датим у 
пројекту
Троредна разводна табла је са следећом 

уграђеном опремом.

Ком.1 – Једнополни аутоматски осигурач 

6А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.4 – Једнополни аутоматски осигурач 

10А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)

Ком.12 – Једнополни аутоматски 

осигурач 16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-

1)

Ком.1 – Трополни аутоматски осигурач 

16А, типа “B”, 6кА (IEC/EN 60898-1)
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jed.mere 

(Din)
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(Din)

Ком. 4 Једнополни аутоматски прекидач 

комплет са Диференцијалном склопком, 

1P+N, 16А/B, 30mА, тип AC

Ком.1 – Електрично звоно 230V, 5VA

Ком.1 – Сигнална сијалица тарифе 230V,

1,2W

Симетричне DIN шине 35мм за
постављање осигурача и остале опреме.

Остали ситан неспецифицирани
материјал: жица за шемирање, натписне
плочице и ознаке, шрафовски материјал,

клеме и сл.

Све комплет плаћа се по уграђеној табли.

kom. 8

UKUPNO 4.1

4.2. СВЕТИЉКЕ
Светиљке се уграђују комплет са
сијаличним грлима, сијалицама,

стартерима, предспојним справама,

упаљачима и осталим прибором који је
неопходан за квалитетан рад светиљки. 

Позиција обухвата такође и чишћење
светиљке, замену неисправних сијалица
у тренутку техничког пријема светиљки,

испитивање и стављање  под напон.

НАПОМЕНА: Пре набавке светиљки
обавезно прибавити од инвеститора и
пројектанта ентеријера одобрење за
одабране типове светиљки. 

4.2.1 ТИП T1

Светиљка, типа лустер максималне снаге 

300W, IP20. Лустер набавља власник. 

Времени извод до прикључења лустера 

завршити лустер клемом и поставити 

керамичко грло Е27 са сијалицом 60W

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 195
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jed.mere 

(Din)
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4.2.2 ТИП T2 

Декоративна светиљка у стану                   

(ходник, кухиња) надградна, плафонска, 

грло Е14, IP20, типа Zoro - Viokef

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу и LED сијалицом снаге до 15W. kom. 350

4.2.3 ТИП T3

 Купатилска плафонска светиљка, типа 

PRIME, снаге 20 W, IP54, LED 

технологија - Buck

Комплет светиљка са прибором за 

уградњу. kom. 116

4.2.4 ТИП T4

Купатилска светиљка, изнад огледала 

снаге 16 W, IP54, LED технологија - 

Skinny, Linea Light

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 116
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4.2.5. ТИП T5

Светиљка на тераси, надградна, тип
MARE - кућиште од ливеног алуминијума
, заштита IP54, дифузор од опалног
стакла, снаге 3 W, LED технологија - Faro

Комплет светиљка са прибором за 

монтажу. kom. 87

УКУПНО 4.2

4.3. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР ЗА УГРАДЊУ 

У ЗИДУ
НАПОМЕНА: Пре набавке 
МОДУЛАРНИХ СЕТОВА (прибора) 
обавезно прибавити од инвеститора и 
пројектанта ентеријера одобрење за 
одабране типове прибора. Овде су 
дате цене за прибор беле боје

4.3.1. МОДУЛАРНИ СЕТОВИ ЗА УГРАДЊУ У
ЗИДУ
Позиције обухватају МОДУЛАРНЕ 

СЕТОВЕ ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ И 

ПРЕКИДАЧЕ неког реномираног 
произвођача, као нпр. "Schrack" и слично.

Модули су 22,5x45мм. 

Свака позиција модуларног сета обухвата
дозну, носач механизма и оквир за
одговарајући број модула.

НАПОМЕНА!                                      

Механизми за модуларне сетове дати су 

у посебној позицији
4.3.1.1 Модуларни сетови за два модула kom 1509

4.3.1.2 Модуларни сетови за три модула kom 68

4.3.1.3 Модуларни сетови за четири модула kom 510

4.3.1.4 Модуларни сетови за шест модула kom 480

Укупно 4.3.1:

4.3.2. МЕХАНИЗМИ УТИЧНИЦА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ
Механизми се уграђују у модуларне 

сетове дате у позицији 4.3.1.

4.3.2.1 Монофазна утичница са заштитним 

контактом,  P+N+Т, 16А, 250V, за 2 

модула. kom 2265

4.3.2.2 Монофазна утичница са заштитним 

контактом и поклопцем,  P+N+Т, 16А, 

250V, за 2 модула. kom 374

4.3.2.3 Утичница са два USB прикључка за
допуњавање мобилних телефона и сл.,

улазни напон је 250V, за 2 модула. kom 86

Ukupno 4.3.2:
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mere
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cena po 

jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

4.3.3. МЕХАНИЗМИ ПРЕКИДАЧА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ (прекидачи 

заузимају један модул)

Механизми се уграђују у модуларне 

сетове дате у позицији 5.3.1.

4.3.3.1 Обичан прекидач за светло -                       

1М, 10А, 250V kom 869

4.3.3.2 Наизменични прекидач за светло -                     

1М, 10А, 250V kom 188

4.3.3.3 КИП прекидач са сигналном сијалицом и 

одговарајућом ознаком (бојлер, 

грејалица, веш-машина, итд.) -                                                  

1М, 16А, 250V kom 298

МЕХАНИЗМИ ПРЕКИДАЧА ЗА 

МОДУЛАРНЕ СЕТОВЕ (прекидачи 

заузимају два модула)

Механизми се уграђују у модуларне 

сетове дате у позицији 5.3.1.

4.3.3.4 Обичан прекидач за светло -                      

2М, 10А, 250V kom 104

4.3.3.5 Наизменични прекидач за светло -                

2М, 10А, 250V kom 151

4.3.3.6 Унакрсни прекидач за светло -                      

2М, 10А, 250V kom 9

4.3.3.7 КИП прекидач са сигналном сијалицом и 

одговарајућом ознаком (бојлер) -                                                  

2М, 16А, 250V kom 86

4.3.3.8 Тастер за звоно -                                                

2М, 10А, 250V kom 86

Укупно 4.3.3:

4.3.4.  НЕМОДУЛАРНИ ПРИБОР ЗА УГРАДЊУ 

У ЗИДУ
Монтажа инсталационог прибора за
уградњу у зид предвиђа постављање
одговарајуће разводне ПВЦ кутије и
штемовање зидова уколико је потребно.

4.3.4.1 Прикључница трофазна, са контактом за
нулу и уземљење, 16А, 400V служи за
шпорет у кухињама. kom. 86

Укупно 4.3.4:

УКУПНО 4.3.

4.4. КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ 

Инсталациони каблови и проводници од
локалних разводних табли до крајњих
прикључних места постављају се у зиду
под малтером и у бетонским зидовима и
плафону у ПВЦ цевима. Позиција
обухвата и разводне кутије са поклопцем,

за уградњу у зид.
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jed.mere 

(Din)

Ukupno    

(Din)

4.4.1 Кабл PP-Y 3x1,5мм² за сијалична места
осветљења у стану. Позиција обухвата и
кабл за аксијалне вентилаторе у
купатилима и WЦ-има, као и за ормариће
слабе струје (ММK).

Просечна дужина по прикључном месту је 

6м.

Плаћа се по сијаличном месту,

аксијалном вентилатору и ММО
ормарићу. kom. 400

4.4.2 Кабл  PP 2x1,5мм² за тастере звона. 

Просечна дужина по тастеру је 3м.

Плаћа се по тастеру. kom. 32

4.4.3 Кабл PP-Y 3x2,5мм² за прикључнице у
стану и фиксне монофазне изводе за
грејалицу и бојлер у купатилу.

Просечна дужина по утикачком месту је
7м.

Плаћа се по утикачком месту. kom. 737

4.4.4 Кабл PP-Y 5x2,5мм² за трофазну
прикључницу у кухињи стана
Просечна дужина по утикачком месту је
12м.

Плаћа се по прикључници. kom. 32

UKUPNO 4.4

4.5. ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА
4.5.1 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS)

за изједначење потенцијала металних
маса у мокрим чворовима станова
поставља се у зиду на висини 0,1м од
пода. kom. 43

4.5.2 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокрим чворовима 

станова са кутијом за изједначење 

потенцијала PS .Проводник се поставља 

у PVC ребрасте цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS

кутије са разводном таблом стана.

Просечна дужина по споју је 4м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 85

4.5.3 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних цеви далинског грејања у 

разводном орману термотехничких 

инсталација у стану са шином за 

изједначење потенцијала у ел. табли 

стана.
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Просечна дужина по споју је 6м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 43

УКУПНО 4.5.
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4.6. PVC ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ 

Ребрасте PVC цеви и PVC разводне 

кутије постављају се у бетонске зидове, 

подове  и таванице у току бетонирања. 

Кроз ове цеви се у фази  инсталатерских 

радова провлаче проводници и каблови. 

Позиција обухвата и разводне кутије са 

поклопцем, за уградњу у зид.

4.6.0 Провера проходности уграђених
инсталационих цеви и отклањање
евентуалних недостатака пауш. 1

4.6.1 PVC ребрасте цеви Ø16мм 

 - за инсталацију осветљења у становима
m 400

 - за инсталацију монофазних утичница у 

становима m. 350

Укупно 750

4.6.2 PVC ребрасте цеви Ø23мм за 

инсталацију трофазних утичница у 

становима m. 40

УКУПНО 5.6.

УКУПНО 5
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

5. ИНСТАЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА

5.1. Фотонапонски панели
Испорука и монтажа фотонапонског панела на
одговарајућем носачу постављеног у равни
крова на источној страни објекта.

Фотонапонски панели је типа "Mono Solar

Panel SM250W" чији су технички подаци
следећи:

 - снага: 250W

 - димензије: 1650x990x50mm

 - број соларних ћелија: 60

 - ефикасност соларних ћелија: 18,33%

 - напон на крајевима отвореног кола: 36.92V

 - струја кратког споја: 8.45А
 - максимални радни напон: 30.85V

 - максимална радна струја: 8.11А
Све комплет плаћа се по уграђеном комаду
фотонапонског панела kom. 8

5.2 DC Пренапонска заштита
Испорука и уградња на крову поред панела, у
спољну разводну кутију одводника струје
грома и одводника пренапона степена заштите
I+II (тип 1+2) PZH I+II PV, "Hermi"

Све комплет плаћа се по уграђеном oдводнику
kom. 1

5.3 Кабловска веза између ФН панела и главног
прекидача једносмерне струје
Испорука и уградња на крову у кабловском
регалу PVC кабла за напон 600VDC, отпорног
на топлоту и влагу, пресека 2x6mm2

Све комплет плаћа се по уграђеном метру
кабла m 60

5.4 Орман са уграђеном следећом опремом:

Ком.1 теретни прекидач за једносмерну струју,

двополни : 25АDC, 600VDC

Ком 2 топљива осигурача, 20A, типа Gg 

Све комплет плаћа се по уграђеном орману kom. 1

5.5 Кабловска веза између ормана са прекидачем
једносмерне струје и инвертора
Испорука и уградња на кабловским одстојним
обујмицама PVC кабла за напон 600VDC,

оторног на топлоту и влагу, пресека 2x6mm2

Све комплет плаћа се по уграђеном метру
кабла m 10

5.6 Акумулаторске оловне батерије са ГЕЛ
пуњењем, петочасовног капацитета 200Аh,

napona 48VDC, струје пуњена 40А.

Све комплет плаћа се по уграђеним
батеријама kom. 1
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5.7 Инвертор и пуњач у једном уређају
Испорука и уградња на зиду техничке
просторије у поткровљу објекта уређаја који у
себи обједињује инверторски део и пуњач са
контролом напуњености аку-батерија.

Уређај је типа: Inverter/Charger "INGECON"

SUN STORAGE 3TL:

 - Фотонапонски улаз (FN input): max 7.5kW; 

300-400V; 20A

 - Аку-батеријски улаз (DC input): 40-300V; 

струја пуњења/пражњења max 50A

 - AC input: 230V; 50Hz; struja 0-13A

Све комплет плаћа се по уграђеном уређају kom. 1

5.8 Теретни гребенасти прекидач у пвц кућишту 

(Bypass) за монтажу на зид, IP 55  двополни : 

25А, 690VAC

Све комплет плаћа се по уграђеном орману kom. 1

5.9 Бакарне плетенице, пресека 16мм2 за 

премошћење кућишта фотонапонских панела 

међусобом. 

Све комплет са кабловским стопицама и
шрафовима, плаћа се по уграђеној плетеници kom. 11

УКУПНО 5
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

6. УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

Напомена!

Комплетно уземљење објекта дато је у 

оквиру предмера који третира гаражу. 

Овде је дато само оно што се налази изнад 

гараже ламеле Ф3

6.1 Испорука и монтажа кутије са главном 

сабирницом за изједначење потенцијала 

(ШИП-Ф32) kom 1,00

6.2 Испорука и монтажа спојнице за олук на 

доњем крају олучне вертикале, којом се 

спаја поцинкована гвоздена трака из 

темеља са олуком. kom 6,00

6.3 Повезивање на главну сабирницу за 

изједначење потенцијала цеви грејања у 

спратним орманима термотехничких 

инсталација  проводником PP00-Y 1x16мм2 

комплет са потребним везивним 

материјалом (Спој обухвата бакарну 

спојницу са оловном подлошком). m 55

6.4 Кутија са потенцијалном сабирницом (PS)

за изједначење потенцијала металних
маса у мокром чвору трокадера на 6.

спрату ламеле. Поставља се у зиду на
висини 0,1м од пода. kom. 1

6.5 Проводник P-Y 1x4мм² за повезивање 

металних делова у мокром чвору 

трокадера на 6. спрату са кутијом за 

изједначење потенцијала PS .Проводник се 

поставља у PVC ребрасте цеви Ø11мм.

Позиција обухвата и повезивање PS кутије
са разводним орманом заједничке
потрошнје у поткровљу.

Просечна дужина по споју је 8м. Спој
обухвата бакарну спојницу са оловном
подлошком.

Плаћа се по споју, комплет са PVC цеви kom. 3

УКУПНО 6
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Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

7. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

7.1 Набавка и уградња проводника прихватног 
система тип АH2 90200 (Hermi), израђен од 

алуминијума Ø10мм пун пресек. Монтира се 

на типским носачима 

Све комплет плаћа се по метру дужном 

уграђеног проводника. m 80

7.2 Набавка и уградња носача за лим тип SON16 

11622, (Hermi) израђен од нерђајућег челика, 

комплет са вијком за лим и двоструким 

заптивачем. kom. 50

7.3 Набавка носача за кров тип SON 04А 426, 

(Hermi) израђен од нерђајућег челика, 

комплет са вијком, заптивком и типлом . kom. 35

7.4 Набавка и уградња штапне хватаљке тип  

LOP06 300506, (Hermi) израђен од 

алуминијума  Ø35/25/10мм пун пресек, 

висине 6м. Монтира се на лимени коси кров. kom. 1

7.5 Набавка контактног елемента за повезивање 

прихватног проводника на олучну 

хоризонталу тип KОN06 60122, (Hermi) 

израђен од нерђајућег челика.  Притезање се 

врши вијцима.  kom. 4

7.6 Набавка и уградња контактног елемента тип 

KON04А 50522, (Hermi) израђен од 

нерђајућег челика  за међусобно повезивање 

проводника прихватног система. 

kom. 20

7.7 Набавка и уградња контактног елемента  тип 

KON03 50222, (Hermi) израђен од нерђајућег 
челика  за међусобно повезивање   спусног  и 

прихватног проводника . 

kom. 11

7.8 Набавка и уградња контактног елемента за 

повезивање металних маса тип KON05 

80518, (Hermi) израђен од нерђајућег челика.  

kom. 16

7.9 Набавка и уградња одводног вода, који је 

начињен од гвоздене поцинковане траке 

Fe/Zn 20x3мм и поставља се вертикално од 

прихватног вода до мерног споја у бетонском 

стубу у току бетонирања стуба. Позиција 

обухвата заваривање траке за бетонско 

гвожђе, као и спајање са Al проводником на 

крову. Просечна дужина одводног вода до 

мерног споја је 26м Плаћа се по одводном 

воду. kom. 2
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Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

7.10 Набавка и уградња вода, који је начињен од 

гвоздене поцинковане траке Fe/Zn 20x3мм и 

поставља се у АБ плочи 6. спрата ради 

повезивања спустова међусобом. Позиција 

обухвата заваривање траке за бетонско 

гвожђе у АБ плочи. Плаћа се по метру 

дужном уграђене траке. m 120

7.11 Мерни спој (Hermi) КОН01 А у лименом 

ормарићу ZON05 А за уградњу у бетонски зид 

или стуб у току бетонских радова. kom. 11

Напомена!

Земни уводници громобранске инсталације 

за ламелу Ф3 дати су у оквиру предмера који 

третира гаражу.

UKUPNO 7
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Поз. Опис позиције јед. 
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цена по 
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(Дин)
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(Дин)

8. EЛ. ГРЕЈНИ КАБЛОВИ ОЛУКА

Електрични грејни каблови за заштиту места 

споја хоризонталних и вертикалних олука од 

смрзавања, производ:  "DEVI" Данска или 

доказано еквивалентно.

8.1 грејач DEVIsafe  20T-  6m P=130W ком 8,00

8.2 Термостат DEVIREG - 330 са сензором за 

температуру, уграђује се у електро-орман. ком 1,00

8.3 Инсталациони прибор: носачи каблова, 

самолепљиве траке и сл. комп 1,00

UKUPNO 8
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Поз. Опис позиције јед. мере количина
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јед.мере 

(Дин)
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9. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ

Након завршеног рада на извођењу напред
наведених инсталација извођач радова је
дужан извршити:

- крпљење зидова на местима пролаза
инсталација 

- отклањање евентуалних техничких и
естетских грешака изведених инсталација у
објекту 

- чишћење просторија од шута и
одношење истог ван објекта
По завршетку прегледа изведених радова
извршити сва потребна прописима
предвиђена испитивања као:

- мерење отпора изолације каблова,

електро опреме и уређаја појединачне и
целокупно изведене инсталације;

- испитивање функционалности појединих
уређаја и опреме као и функционалности
целокупне инсталације;

- испитивање заштите од додирног напона
у инсталацији,

- мерење падова напона на прикључку
потрошача,

- мерење прелазних отпора уземљења и
слично.

Након извршених мерења извођач ће
направити протокол и доставити
Инвеститору све потребне атесте уз оверу
добијених вредности.

За све изведене радове и уграђени
материјал који је сам набавио за потребе
извођења ове инсталације извођач радова
је обавезан дати писмену гаранцију у
складу са важећим прописима и
постојећим уговореним обавезама.

Издавање свих потребних упутстава за
касније одржавање је такође обавеза
извођача.

Урадити пројекат изведеног стања на
основу овереног примерка снимљеног за
време израде инсталација. Елаборат мора
садржати све измене које су настале за
време извођења и мора бити оверен
званичним печатом фирме која је извела
потребна снимања, као и печатом од
стране Инвеститора.

За време монтаже обавезно унети све
измене у један примерак елабората.

Измене морају бити оверене од стране
извођача и надзорног органа.

УКУПНО 9
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 ЛАМЕЛА Ф3

1 ГЛАВНИ УНУТРАШЊИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД

2. КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ И 

МЕРНО- РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

3. ИНСТАЛАЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА

4. ИНСТАЛАЦИЈА У СТАНОВИМА

5. ИНСТАЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА

6. УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛА

7. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

8. EЛ. ГРЕЈНИ КАБЛОВИ ОЛУКА

9. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ
УКУПНО 
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-ЗАЈЕДНИЧКА ГАРАЖА ИСПОД ОБЈЕКТА Ф
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јун 2018.

СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА 

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

1 Набавка, транспорт и складиштење на
градилишту материјала, прибора и опреме,

како је дато у појединим позицијама.

2 Испорука свог материјала наведеног у
појединим позицијама и свог ситног
неспецифицираног материјала, потребног
за квалитетну и комплетну израду
инсталације.

3 Уграђивање и повезивање у свему како је
наведено у појединим позицијама у складу
са важећим прописима и правилима за
квалитетну израду

4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ
завршене инсталације.

5 Довођење у исправно стање свих
евентуално оштећених места на већ
изведеним радовима.

6 Сав употребљени материјал мора
одговарати важећим стандардима и бити
првокласног квалитета.

7 Сви радови морају бити изведени стручном
радном снагом и у потпуности према
важећим прописима за предметне врсте
радова.

8 У цену се урачунава поред вредности свег
потребног материјала и потребне радне
снаге и сви порези на рад и материјал.

9 Цена обухвата и израду евентуално
потребне радионичке документације.

10 Обрачун је дат по јединици мере
комплетно урађене позиције.

11 Завршне радове и предаја инсталације
инвеститору.
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1,02

120,00

Поз. Опис позиције јед. мереколичинацена по јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

1.1 КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ (КПК)

Кабловске прикључне кутије израђују се од 

два пута декапираног лима, заптивене 

израде са вратима и бравицом са 

стандардним троугластим кључем.

Све прикључне кутије су типа ЕДБ-1 са 

постољима за ножасте осигураче од 400А. 

КПК са унутрашње стране на вратима 

имају натпис заштите од електричног 
удара: СИСТЕМ TN-C. У кутији je уграђенa 

шинa неутралног проводника, које је  

спојене са кућиштем кутије.

1.2 Кутијa означенa са КПК-ИММ-Г са
следећом уграђеном опремом:

Постоље од 400А (3 ком) за високоучинске, 

ножасте осигураче ниског напона. 

Високоучински, ножасти осигурач ниског 
напона  NVO-400/200А (3 ком)

СВЕ комплет kom 1

1.3. Кутија означена са КПК-Г са следећом
уграђеном опремом:

У кутији су уграђена:

Постоље од 400А (3 ком) за високоучинске,

ножасте осигураче ниског напона. 

Високоучински, ножасти осигурач ниског
напона  NVO-400/200А (3 ком)

СВЕ комплет kom 1

1.4 МЕРНО-РАЗВОДНИ ОРМАН СА 

БРОЈИЛИМА
Ормани морају бити израђени од два пута
декапираног лима дебљине 2мм и
офарбани заштитном и завршном бојом по
избору инвестирора.

 

Шемирање ормана се изводи у свему
према једнополној шеми. За свако бројило
се поставља табла декапираног лима са
обавезним петим завртњем у средини за
осигурање бројила од скидања кад је оно
пломбирано.

Главни разводни ормани са предње стране
на вратима имају натпис заштите од
електричног удара: систем TN-C-S, као и
натпис са ознаком ормана. Ормани морају
бити израђени у свему према прописима
надлежне електродистрибуције
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У цену ормана, улази и израда евентуално
потребне радионичке докуметнације.

Извођач је дужан да за све ормане које
израђује или набавља, прибави писмену
сагласност надзорног органа пре израде
или набавке, у противном сам сноси
трошкове око евентуално потребних
преправки или замене одговарајућих
ормана. 

НАПОМЕНА: Ормани морају бити
израђени у свему према прописима и
техничким препорукама ЕДБ

Орман означен са ИММ-Г, приближних
димензија 800мм x 1200мм x 200мм
(ширина x висина x дубина). Орман је у
заштити IP31, са следећом уграђеном
опремом:

ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 200А, 690V

ком. 3 - Струјни редуктори 200/5А
ком. 1 - Трофазна статичка полуиндиректна
мерна група с активним и реактивним
бројилима и 15мин максиграфом.

ком.1 - Прикључна кутија, типа МРК-13 + 3

аутоматских осигурача 230V/6A, тип В
Остали ситан материјал, Pg уводнице,

жица за шемирање, натписне плочице итд.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1

1.5 ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 

Каблови се постављају:

 - од ИММ-Г, која се налази на зиду ТС до 

АТС-ДА-Г који се налази поред дизел 

генератора ДЕА.Ф.Г у земљи 

Од АТС-ДА-Г до КПК-Г у земљи
Од КПК-Г, даља траса је обрађена у
следећем разделу као унутрашње
инсталације.

Каблови су следећих типова и пресека:

ХP00-A 4 x150 mm², 1kV ( од ИММ-Г до
АТС-ДА-Г ), комплет са ископом рова,

полагањем кабла, обележавањем трасе,

затрпавањем рова и довођењем трасе у
првобитно стање. m. 5

ХP00-A 4 x150 mm², 1kV ( од АТС-ДА-Г до
КПК-Г ), комплет са ископом рова,

полагањем кабла, обележавањем трасе,

затрпавањем рова и довођењем трасе у
првобитно стање. m. 70

1.6 Набавка, испорука и уградња резервног 
извора напајања, дизел електричног 
генератора контејнерског типа у комплету 

са АТС орманом снаге 155кVa - 124kW са 

могућношћу преоптерећења 10% у трајању 

1 часа на сваких 12 сати рада агрегата.  

Дизел електрични генератор треба да има 

следећу уграђену опрему:

- Дизел мотор - CUMMINS.

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

4.1 електроенергетски радови - гаража 3



- Генератор - MARELI / WEG / ENGGA

- Димензије кућишта 3500х1200х1900мм.

- Маса 2180 кг
- Резервоар 350 лит.

- AMF, Логички контролер за аутоматски 

старт агрегата
- Дизел мотор за захтевне услове рада.

- 55°C амбијент, тропска верзија хладњака
- Електрични стартер
- 3 полни заштитни генераторски прекидач 

са термомагнетном заштитом.

- Оловне акумулаторске батерије.

- Пуњач акумулаторских батерија 5A, 230V

- Самопобудни синхрони генератор без 

четкица.

- Контролно управљачки и заштитни модул 

са LCD дисплејем.

- Грејач расхладне течности 2.2кW, 230V.

- 4Р ATS ормар мрежа/генератор-

потрошачи, АBB SOCOMEC, IP65, 

слободностојећа конструкција, увод 

каблова са доње стране ( 400A ).

- DIN ISO супер тихо кућиште са 

пригушењем буке до 55 dBA.

- Дуплозидни резервоар горива са 

детекцијом цурења горива.

- Систем за аутоматско претакање горива 

из екстерног резервоара.

- Комплетно повезан дизел генератор са 

ATS-ом, припремљен и опремљен за 

аутоматски рад са остављеним местима за 

прикључке напојног кабла за мрежу и 

одлазећег кабла на потрошаче.

Дизел електрични генератор је сличан типу
C170D5 kom 1

УКУПНО 1
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Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

2 КАБЛОВСКИ РАЗВОД
Позиције обухватају испоруку, транспорт,

складиштење на градилишту, полагање каблова на
унапред припремљене кабловске трасе, израду
кабловских завршетака на крајевима кабла и
повезивање у разводним орманима, испитивање,

пуштање под напон и гарантни рок према Уговору са 

Инвеститором.

2.1 ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 

Уводне напомене!

PP00 - Каблови са бакарним жилама и изолацијом 

од термопластичне масе за напон 0.6/1kV

PP - Каблови са бакарним жилама и изолацијом од 

термопластичне масе за напон 0.3/0.5kV

XP00 - Каблови са бакарним жилама и изолацијом
од умреженог полиетилена за напон 0.6/1kV

N2XH - Безхалогени каблови са побољшаним 

особинама у случају пожара са бакарним жилама и 

изолацијом од умреженог полиетилена, испуном и 

плаштом од безхалогене мешавине, за напон 

0.6/1kV 

NHXMH - Безхалогени инсталациони каблови са 

бакарним жилама и изолацијом од термопластичне 

масе која не садржи халогене материјале,  за напон 

0.3/0.5kV

NHXHX FE180 - Безхалогени каблови са 

побољшаним особинама у случају пожара и 

изолационом функционалношћу у условима пожара 

омогућује напајање уређаја 180мин, са бакарним 

жилама и изолацијом од умреженог полиетилена, 

испуном и плаштом од спорогориве безхалогене 

мешавине, за напон 0.6/1kV

2.1.1 Каблови унутрашњег кабловског прикључака: од 
кабловске прикључне кутије КПК-Г до главног 
разводног ормана гараже ГРO-ГAР 
Каблови се поставља:

 - од КПК-Г  на фасади објекта до проласка кроз АБ 

плочу приземља према гаражи  у тврдој, ПВЦ цеви, 

Ø110мм (Јувидур)

 - у гаражи на унапред постављеним ватроотпорним  

регалима
Каблови су следећих типова и пресека:

2.1.1.1 NHXHX Fe180/E90 4x95mm² (од КПК-Г до ГРO-ГAР) m 65

2.1.1.2 NHXHX-J FE180/E90 1x95mm² m 5

Ukupno 2.1.1

2.1.2 Каблови од ГРO-ГAР до локалних разводних 
ормана: 
Каблови се постављају:

 - у електрособи и гаражи на унапред постављеним  

регалима
 - у електрособи и гаражи на унапред постављеним 

ватроотпорним  регалима
 -  На ватроотпорним , челичним, одстојним 

обујмицама у гаражи и техничким просторијама
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Каблови су следећих типова и пресека:

2.1.2.1 NHXHX FE180/E90 5x50mm²

 - од ГРO-ГAР до ормана РО-ВГ1                                          

( ВЕНТИЛАЦИЈА ГАРАЖЕ 1 ) m 10

2.1.2.2 NHXHX FE180/E90 5x25mm²

 - од ГРO-ГAР до ормана РО-СП 1

 ( РАДНА ПУМПА СПРИНКЛЕР СТАНИЦЕ ) m 48

 - од ГРO-ГAР до ормана РО-СП 2

 ( РЕЗЕРВНА ПУМПА СПРИНКЛЕР СТАНИЦЕ ) m 50

2.1.2.3 NHXHX-J FE180/E90 5x16mm²

 - од ГРO-ГAР до ормана РО-ВГ2                                               

( ВЕНТИЛАЦИЈА ГАРАЖЕ 2 ) m 88

2.1.2.4 NHXHX-J FE180/E90 5x4mm²

 - од ГРO-ГAР до ормана РО-ХМ                                             

( ХИДРОЦИЛ ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ ЛАМЕЛА 

Ф1, Ф2 и Ф3 ) m 45

2.1.2.5 NHXHX-J FE180/E90 5x2,5mm²

 - од ГРO-ГAР до ормана РО-ЏП                                             

( ЏОКЕЈ ПУМПА СПРИНКЛЕР СТАНИЦЕ ) m 49

 - од ГРO-ГAР до ормана РТ-К                                             

( КОМПРЕСОР СПРИНКЛЕР СТАНИЦЕ ) m 52

2.1.2.6 N2XH-J 5x16mm²:

 - од ГРO-ГAР до ормана РО-ГИР                                             

( ГРЕЈАЊЕ ИЗЛАЗНЕ РАМПЕ ) m 70

2.1.2.7 N2XH-J 5x2,5mm²:

 - од ГРO-ГAР до ормана КО-СЛНД.1

         ( СЕПАРАТОР ЛАКИХ НАФТНИХ ДЕРИВАТА 

СА ПУМПНОМ СТАНИЦОМ 1) m 40

 - од ГРO-ГAР до ормана КО-СЛНД.2

         ( СЕПАРАТОР ЛАКИХ НАФТНИХ ДЕРИВАТА 

СА ПУМПНОМ СТАНИЦОМ 2) m 29

 - од ГРO-ГAР до ормана КО-СЛНД.3

         ( СЕПАРАТОР ЛАКИХ НАФТНИХ ДЕРИВАТА 

СА ПУМПНОМ СТАНИЦОМ 3) m 75

 - од ГРO-ГAР до ормана КО-ПС-УР
         ( ПУМПНА СТАНИЦА СА 2 ПУМПЕ - УЛАЗНА 

РАМПА ( РАДНА+РЕЗЕРВНА )) m 41

 - од ГРO-ГAР до ормана КО-ПС-ИР
         ( ПУМПНА СТАНИЦА СА 2 ПУМПЕ - ИЗЛАЗНА 

РАМПА ( РАДНА+РЕЗЕРВНА )) m 75

2.1.2.8 N2XH-J 3x2,5mm²:

 - од ГРO-ГAР до ММО 1

         ( МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ОРМАН MMO 1) m 15

 - од ГРO-ГAР до ММО 2

         ( МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ОРМАН MMO 2) m 15

 - од ГРO-ГAР до ММО 3

         ( МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ОРМАН MMO 3) m 95

2.1.2.9 NHXH-Ј FE180/E90 3x2,5mm2 
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 - од ГРO-ГAР до ППЦ                                                    

( ЦЕНТРАЛА ПРОТИВПОЖАРНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ)

m 15

 - од ГРO-ГAР до CO

( ЦЕНТРАЛА ДОЈАВЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ CO) m 15

Ukupno 2.1.2

2.1.3 Каблови за инсталацију осветљења гараже и 

техничких просторија у гаражи: 

Напомена!

Инсталација осветљења у Топлотним подстаницама
дата је у пројекту електромоторног погона топлотних
подстаница

Каблови обухватају опште, сигурносно и
антипанично осветљење и постављају се:

 - на унапред постављеним  регалима
 -  на одстојним обујмицама начињеним од 

безхалогене пвц масе
Каблови су следећих типова и пресека:

2.1.3.1 N2XH-J 3x1,5mm² m 6400

2.1.3.2 N2XH-J 2x1,5mm² m 100

Укупно 2.1.3

2.1.4 Каблови за напајање технолошке опреме у гаражи
Каблови се полажу на носачима каблова или на
обујмицама начињеним од безхалогене пвц масе на
зиду и плафону

2.1.4.1 N2XH-J 5x2,5mm2:

 - за калорифере у шпринклерској станици m 30

 - за хидроциле од ормана РО-ОП2-Ф*(1,2,3) до 

технолошких командних ормана хидроцила РО-

ХСМ* ( 1,2,3 ). Командни ормани су саставни део 

постројења хидроцила. m 45

 - за трофазне сервисне прикључнице у техничким 

просторијама m 30

Укупно 105

2.1.4.2 N2XH-J 3x2,5mm2: 

 - za подизне рампе на улазима/излазима  у гаражу m 180

 - за муљну пумпу у шпринклерском у постројењу m 55

 - за грејне каблове шпринклерске цеви m 200

 - за грејне каблове излазне рампе m 300

 - за грејање камера у гаражи код рампи m 200

 - за монофазне сервисне прикључнице у техничким 

просторијама m 400

Укупно 1335

2.1.4.4 N2XH 3x1,5mm2: 

 - за температурне сензоре ел. грејних каблова цеви 

шпринклерске  мреже m 35

 - за термостате калорифера m 30

 - за термостате вентилатора m 50

Укупно 115

2.1.4.5 N2XH-J 3x1,5mm2: 
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 - за локалне одсисне вентилаторе из техничких 

просторија m 125

2.1.4.6 NHXH-Ј FE180/E90 3x1,5mm2 

 - za противпожарне сирене m 420

 - za модуле  извршне петље m 60

Укупно 480

2.1.4.7  - za кровне вентилаторе
NHXHX- FE180/E90 4x16mm2 m 140

NHXHX- FE180/E90 4x6mm2 m 140

NHXHX- FE180/E90 4x4mm2 m 100

NHXHX- FE180/E90 4x2,5mm2 m 100

2.1.4.8  - za jet вентилаторе и вентилаторе надпритиска
NHXHX- FE180/E90 4x1;5mm2 m 820

Укупно 2.1.4
УКУПНО 2.1

2.2 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од перфорираног 
хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине
0,75мм, DIN EN 10147.

Позицијом су обухваћени полице са спојницом,

конзоле од поцинкованог лима са причврсним
вијцима, носећи стубови, елементи за спајање,

угаони елементи, "Т" елементи, лучне и рачвасте
спојнице, помоћни држачи, везници (навојне шипке)

и сав потребан ситни материјал. 

Регали су индентични типу "OBO-Bettermann" како
следи:

2.2.1 PNK 600: Метални носач каблова (регал) 

60x600x3050мм израђени од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 

Регал се веша о АБ плочу таванице гараже и служи 

за напојне каблове који долазе из трафостанице до 

кабловских прикључних кутија на фасади ламела. 

Регал се поставља у  ватроотпорни канал, 

ватроотпорности  Е90 минута. Ватроотпорни канал 

је дат у грађевинском пројекту објекта. Регал се 

испоручује комплет са:

 - Навојним шипкама М10x1000мм са обе стране 

регала
 - Плафонским лучним носачима
 - US 5 попречним носачем 50x50 x600мм, са 

везицама носача
Све комплет, плаћа се по метру дужном уграђеног
регала RKSM-620 FS m 9
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2.2.2 Облагање кабловске трасе на плафону гараже
ватроотпорним гипсом ватроотпорности 90 минута.

Позиција подразумева комплетну израду
подконструкције, облагање гипсом, постављање
угаоних лајсни и бандажирање спојева. Обрачун се
врши по дужном метру развијене трасе ширине
100цм са тространим облагањем. Ова позиција
подразумева трасу главног напојног кабла од
трафостанице до КПК ормана (улазак у гаражу до
вертикала), Сав уграђени материјал из ове позиције
(гипс, подконструкција и сл.) мора бити атестиран на
ватроотпорност 90 минута према важећим
стандардима. м 9

2.2.3 ПНК 300: Метални носач каблова (регал) 

60x300x3050мм израђени од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 

Регал се веша о АБ плочу таванице гараже. 

Испоручује се комплет са:

 - Навојном шипком М10x500мм
 - Плафонским лучним носачем и средишњим 

носачем 300мм
Све комплет, плаћа се по метру дужном уграђеног
регала RKSM-620 FS m 140
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2.2.4 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 

60x100x3050мм израђени од перфорираног хладно-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм са 

интегрисаном спојницом 

Регал се веша о АБ плочу таванице гараже.  

Испоручује се комплет са:

 - Навојном шипком М10x500мм
 - Плафонским лучним носачем и средишњим 

носачем 100мм
Све комплет, плаћа се по метру дужном уграђеног
регала RKSM-310 FS m 60

УКУПНО 2.2

2.3 НОСАЧИ КАБЛОВА Е90 КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈУ 

ОДРЖАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ У УСЛОВИМА 

ПОЖАРА ПО DIN 4102 ДЕО 12

2.3.1 Траса перфорираних носача каблова Е90 по DIN 

4102 део 12  ширине 200мм за вешање на  

армиранобетонску таваницу на сваких мах. 1,2м 

дужине, комплет са:

 - Пречком од У профила дужине 300мм
 - Навојним шипкама (2ком.) са обе стране регала
 - Материјал за причвршћење о армиранобетонску 

таваницу и о пречку, са обе стране.

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала m 140

2.3.2 Траса перфорираних носача каблова Е90 по DIN 

4102 део 12  ширине 100мм за вешање на  

армиранобетонску таваницу на сваких мах. 1,2м 

дужине, комплет са:

 - Пречком од У профила дужине 200мм
 - Навојним шипкама (2ком.) са обе стране регала
 - Материјал за причвршћење о армиранобетонску 

таваницу и о пречку, са оде стране.

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала m 60

УКУПНО 2.3

2.4 МЕТАЛНЕ И PVC ЦЕВИ
2.4.1 Металне флеxи (САПА) цеви  Ø16мм постављене 

као механичка заштита каблова, причвршћене 

обујмицама на зидове m 300

2.4.2 Крута метална цев, пречника Ø75мм m 5

2.4.3 Крута метална цев, пречника Ø25мм m 30

УКУПНО 2.4
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2.5 ЗАШТИТА КАБЛОВА ОД ПОЖАРА
Заштита каблова од ширења пожара посредством
изолације каблова врши се премазивањем каблова,

најмање у два слоја, са обе стране противпожарног
зида, односно АБ плоче, заштитном пожарном
масом. Истом масом извршити заптивање отвора у
зиду, односно АБ плочи кроз које су прошли
каблови. Заштитна пожарна маса мора имати
отпорност према горењу у трајању од 120 минута.

За материјал који се примењује као заштита од
ширења пожара посредством кабловске изолације
потребно је прибавити атест овлашћене домаће
фирме за испитивање материјала .

kg. 80

УКУПНО 2.5

УКУПНО 2
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3. РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

Ово поглавље обухвата испоруку, монтажу и 

уградњу разводних ормана сагласно 

грађевинском делу пројекта и у свему према 

детаљном опису и спецификацији сваке позиције 

посебно. 

Разводни ормани су слободностојећи или за 

уградњу на зид и израђени су од хладно ваљаног, 
два пута декапираног челичног лима са вратима, 

бравом и кључем. 

Исти су обојени заштитном и завршном бојом. Уз 

сваки орман испоручити једнополну шему 

изведеног стања са свим потребним ознакама. 

На вратима ормана поставити опоменске таблице 

и ознаке ормана. Кућиште ормана је заштитно 

уземљено, а врата су премоштена са кућиштем 

путем флексибилне бакарне плетенице. 

Димензије ормана (уколико није посебно 

наведено) одредити према опреми. Ормани су 

заштити IP31, уколико није другачије наведено. 

3.1 ГРО-ГАР
Орман је приближних димензија 600мм x 1800мм 

x 300мм (ширина x висина x дубина), у заштити 

IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

 kом. 1 - Теретна склопка, 250А, 3п, 0-1, са 

продужним погоном на вратима, црна ручица, тип 

250А, 50кА, "Schrack"

 kомп. 1 - Четворополни одводник пренапона 

класе 2, 15кА по полу, за талас 8/20, Uc=440VAC, 

Up=1,2кV, 3P+N, In=15кА, Imax=40кА, (8/20ms), 

комплет са трополним топљивим gG осигурачем 

називне струје од 50А  - 

ком.1 - Трополни аутоматски осигурач 100А, типа 

“D”, 6кА
ком.2 - Трополни аутоматски осигурач 63А, типа 

“D”, 6кА
ком.1 - Трополни аутоматски осигурач 50А, типа 

“D”, 6кА
ком.1 - Трополни аутоматски осигурач 20А, типа 

“D”, 6кА
ком.1 - Трополни аутоматски осигурач 16А, типа 

“D”, 6кА
ком.1 - Трополни аутоматски осигурач 50А, типа 

“C”, 6кА
ком.6 - Трополни аутоматски осигурач 16А, типа 

“C”, 6кА
ком.10 - Једнополни аутоматски осигурач 16А, 

типа “C”, 6кА
ком.23 - Једнополни аутоматски осигурач 10А, 

типа “C”, 6кА
ком.2 - Једнополни аутоматски осигурач 6А, типа 

“C”, 6кА
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Независни окидач са командом 230V, за 

искључење грејања излазне рампе                          

- ком 1

kom.5 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2), grebenasti 

prekidač sa nultim položajem, Un=690V, In=10A, za 

montažu na vratima ormana.

ком.5 - Четворополни контактор 16А (AC3), Un =

230V, 50 Hz, 

ком.4 - Степенишни аутомат од 16А, 230V, 50Hz

ком.1 - Терморегулатор типа Devireg 330, у 

комплету са температурном сондом за грејање 

Остали ситан неспецифицирани материјал: жица
за шемирање, натписне плочице и ознаке, 

Све комплет плаћа се по орману.

kom 1

3.2 РО-ГИР
Орман је приближних димензија 300мм x 600мм x 

160мм (ширина x висина x дубина), у заштити 

IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

ком.2 - Трополни аутоматски осигурач 16А, типа 

“D”, 6кА
ком.11 - Једнополни аутоматски осигурач 16А, 

типа “C”, 6кА
ком.1 - Једнополни аутоматски осигурач 6А, типа 

“C”, 6кА
kom.1 - Jednopolni, tropoložajni (1-0-2), grebenasti 

prekidač sa nultim položajem, Un=690V, In=10A, za 

montažu na vratima ormana.

ком.3 - Четворополни контактор 16А (AC3), Un =

230V, 50 Hz, 

ком.1 - Терморегулатор типа Devireg 330, у 

комплету са температурном сондом за грејање 

Остали ситан неспецифицирани материјал: жица
за шемирање, натписне плочице и ознаке, 

Све комплет плаћа се по орману.

kom 1

3.3 РО-ОП2.Ф*    ( *-1,2,3 )
Орман је приближних димензија 300мм x 300мм x 

120мм (ширина x висина x дубина), у заштити 

IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

ком. 1 Теретна склопка, 25А, 3п, 0-1, 25кА, 

"Schrack"

ком.2 - Трополни аутоматски осигурач 16А, типа 

“C”, 6кА
ком.3 - Једнополни аутоматски осигурач 16А, типа 

“C”, 6кА
Остали ситан неспецифицирани материјал: жица
за шемирање, натписне плочице и ознаке, 

Све комплет плаћа се по орману.

kom 3
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3.4 РО-ВГ1
Орман је приближних димензија 1200мм x 1800мм 

x 300мм (ширина x висина x дубина), у заштити 

IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

 kом. 1 - Теретна склопка, 100А, 3п, 0-1, са 

продужним погоном на вратима, црна ручица, тип 

100А, 50кА, "Schrack"

 kом. 1 - Волтметар 0-500V

 kом. 1 - Седмоположајни волтметарски прекидач 

10А
 kом. 1 - Реле присуства и детекције фаза са два 

преклопна контакта
 kом. 1 - Трансформатор 230/24VAC-250VA

 kом. 1 - Крушкасти тастер хаваријског искључења 

1NO, 230V - 5A

 kом. 1 - Електрони тајмер са 24h подешавањем, 

резервним иѕвором напајања и са једним 

преклопним контактом 230V, 5A. 

ком.2 -  Мотор-стартер прекидач са помоћним 

контактима 1NO+1NC, 400V, 16-20A

ком.6 -  Мотор-стартер прекидач са помоћним 

контактима 1NO+1NC, 400V, 1,6-2,5A

ком.2 -  Мотор-стартер прекидач са помоћним 

контактима 2NO+2NC, 400V, 2,5-4,0A

ком.2 - Трополни аутоматски осигурач 40А, са 

помоћним контактима 2NO+2NC, 400V типа “D”, 
6кА
ком.7 - Трополни аутоматски осигурач 10А, са 

помоћним контактима 2NO+2NC, 400V типа “С”, 
6кА
ком.7 - Једнополни аутоматски осигурач 6А, типа 

“C”, 6кА
ком.1 - Једнополни аутоматски осигурач 10А, типа 

“C”, 6кА
ком.6 - Тастер 1NO, 230V - 5A

ком.5 - Тастер 1NС, 230V - 5A

 kом. 19 -  Гребенасти прекидач 4G10-51 (1-0-2), 

230V, 10A са помоћним контактом 1NO.

 ком.2 - Уређај за меки старт/стоп за асинхрони 

мотор снаге  16kW, 400V  (soft starter)                               

 kом. 2 -  Контакторска склопка CN25, 400V - 25A

 kом. 14 -  Контакторска склопка CN10, 400V - 10A

 kом. 5 -  Временски реле са подешавајућом 

задржком времена, максимално до 10 мин, 230V - 

2A kом. 18 -  Помоћни реле 4NC/NO, 24VAC, 5A

 kом. 1 -  Помоћни реле 2NC/NO, 24VAC, 5A

 kом. 20 -  Помоћни реле 4NC/NO, 230VAC, 5A

 kом. 21 -  Сигнална сијалица, црвена, 230V, 5W

 kом. 18 -  Сигнална сијалица, зелена, 230V, 5W

 kом. 1 -  Сигнална сијалица, жута, 230V, 5W

 kом. 1 -  Сигнална сијалица, плава, 230V, 5W
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Остали ситан неспецифицирани материјал: жица
за шемирање, натписне плочице и ознаке,

шрафовски материјал,клеме, Пг уводнице,

опоменске таблице  и сл.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1

3.5 РО-ВГ2
Орман је приближних димензија 600мм x 1250мм 

x 300мм (ширина x висина x дубина), у заштити 

IP31.

У орману је уграђена следећа опрема: 

 kом. 1 - Теретна склопка, 50А, 3п, 0-1, са 

продужним погоном на вратима, црна ручица, тип 

50А, 50кА, "Schrack"

 kом. 1 - Волтметар 0-500V

 kом. 1 - Седмоположајни волтметарски прекидач 

10А
 kом. 1 - Реле присуства и детекције фаза са два 

преклопна контакта
 kом. 1 - Трансформатор 230/24VAC-250VA

 kом. 1 - Крушкасти тастер хаваријског искључења 

1NO, 230V - 5A

 kом. 1 - Електрони тајмер са 24h подешавањем, 

резервним иѕвором напајања и са једним 

преклопним контактом 230V, 5A. 

ком.3 -  Мотор-стартер прекидач са помоћним 

контактима 1NO+1NC, 400V, 2,5-4A

ком.3 -  Мотор-стартер прекидач са помоћним 

контактима 1NO+1NC, 400V, 1,6-2,5A

ком.2 - Трополни аутоматски осигурач 20А, са 

помоћним контактима 2NO+2NC, 400V типа “D”, 
6кА
ком.5 - Трополни аутоматски осигурач 10А, са 

помоћним контактима 2NO+2NC, 400V типа “С”, 
6кА
ком.7 - Једнополни аутоматски осигурач 6А, типа 

“C”, 6кА
ком.1 - Једнополни аутоматски осигурач 10А, типа 

“C”, 6кА
ком.6 - Тастер 1NO, 230V - 5A

ком.5 - Тастер 1NС, 230V - 5A

 kом. 13 -  Гребенасти прекидач 4G10-51 (1-0-2), 

230V, 10A са помоћним контактом 1NO.

 kом. 2 -  Контакторска склопка CN25, 400V - 25A

 kом. 9 -  Контакторска склопка CN10, 400V - 10A

 kом. 5 -  Временски реле са подешавајућом 

задржком времена, максимално до 10 мин, 230V - 

2A kом. 11 -  Помоћни реле 4NC/NO, 24VAC, 5A

 kом. 1 -  Помоћни реле 2NC/NO, 24VAC, 5A

 kом. 15 -  Помоћни реле 4NC/NO, 230VAC, 5A

 kом. 13 -  Сигнална сијалица, црвена, 230V, 5W

 kом. 10 -  Сигнална сијалица, зелена, 230V, 5W

 kом. 1 -  Сигнална сијалица, жута, 230V, 5W

 kом. 1 -  Сигнална сијалица, плава, 230V, 5W
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Остали ситан неспецифицирани материјал: жица
за шемирање, натписне плочице и ознаке,

шрафовски материјал, клеме, Пг уводнице,

опоменске таблице  и сл.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1

UKUPNO 3
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4. СВЕТИЉКЕ

Светиљке се испоручују и уграђују комплет са 

ЛЕД диодама, електронским трансформаторима 

(ЕТ) и другим  предспојним уређајима и осталим 

прибором који је неопходан за квалитетан рад 

светиљки.

НАПОМЕНА: Пре набавке светиљки обавезно
прибавити од инвеститора и пројектанта
ентеријера одобрење за одабране типове
светиљки. 

4.1 ТИП T7

Декоративнa светиљкa, у ходнику степенишног 

простора, надградна, плафонска, LED 

технологија, снаге 15 W  Prima M, Buck ком 6

4.2 TIP 10

Надградна светиљка BUCK, TITAN 1200mm 

4500lm-840, LED технологија, IP65. Надградна 

дихтована светиљка од UV стабилизованог, V2 

самогасивог поликарбоната 38W, 230V, 

температура боје светла 4000К са индексом 

репродукције боје Rа80, иницијални флукс 

светиљке 4445lm, степен заштите IP65, маx. 

снага светиљке 38W, животни век LED извора 

светла је 50000h, након чега ће радити са 80% 

иницијалног флукса, девијација боје светла 

SDCM  мања од 3. Светиљка треба да буде 

сервисабилна, тј. да уграђени извори светла и 

драјвери могу да буду измењиви према ZHAGA 

стандарду, а произвођач светиљки треба да 

поседује важеће сертификате: ISO 9001, ISO 

14001, OXSAS 18001, ISO 50001. BUCK

Комплет светиљка са прибором за монтажу у 

гаражи и техничким просторијама. ком 100
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4.3 TIP 11

Надградна светиљка BUCK, TITAN 600mm 

2300lm-840, LED технологија, IP65. Надградна 

дихтована светиљка од UV стабилизованог, V2 

самогасивог поликарбоната, 230V, температура 

боје светла 4000К са индексом репродукције боје 

Rа80, иницијални флукс светиљке 2300lm, степен 

заштите IP65, животни век LED извора светла је 

50000h, након чега ће радити са 80% иницијалног 
флукса, девијација боје светла SDCM  мања од 3. 

Светиљка треба да буде сервисабилна, тј. да 

уграђени извори светла и драјвери могу да буду 

измењиви према ZHAGA стандарду, а 

произвођач светиљки треба да поседује важеће 

сертификате: ISO 9001, ISO 14001, OXSAS 

18001, ISO 50001. BUCK

Комплет светиљка са прибором за монтажу у 

гаражи и техничким просторијама. ком 8

4.4 TIP 12

Испорука и монтажа противпаничне светиљке,  

аутономија 3h, LED технологија, IP54, са 

одговарајућим пиктограмом: стрелица десно, 

лево, доле, у трајном споју, (SА), аутономије 

3сата, снаге 1 W, беле боје. Димензије 246 x 143 

мм. Видљивост пиктограма 25 м. IP65

Слична тipу BUCK-AWEX ETE 1W, WHITE

Све комплет плаћа се по комаду. ком. 22

4.5 тип 13

Испорука и монтажа Противпаничне светиљке, 

двострана, аутономија 3h, LED технологија, IP54, 

са вертикалним једностраним или двостраним, 

дифузором и одговарајућим пиктограмом: 

стрелица десно, лево, доле, у трајном (SА) споју, 

аутономије 3 сата, снаге 1 W, беле боје. 

Димензије 246 x 143 мм. Видљивост пиктограма 

25 м. IP65

Tip BUCK-AWEX EXIT 1W + PLEXI SET WHITE

Све комплет плаћа се по комаду. ком. 19

4.6 тип 14

Испорука и монтажа уградне светиљке са 

индиректним извором напајања у заштити IP65. 

Светиљка је са LED технологијом, максималне 

снаге до 5W и служи за осветљавање трасе 

улазне и излазне рампе, типа 1609 BOX 1 - 

Disano

Све комплет плаћа се по комаду. ком. 40

УКУПНО 4
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Поз. Опис позиције јед. мереколичина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

 

5. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР
5.1 Сензор покрета и присуства 230V,50Hz,  

за монтажу на плафон у тампон зонама и 

евакуационим степеништима, IP54, 360° 
радијуса 4м, са контактом 8А, 

подешавање осетљивости 5-1000Лx, 

време задршке 5с-15мин. kom 8

5.2 Сензор покрета и присуства 230V,50Hz,  

за монтажу на плафон гараже изнад 

коридора (саобраћајница), IP54, 24х6м, 

са контактом 8А, подешавање 

осетљивости 5-1000Лx, време задршке kom 22

5.3 Једнополни прекидач 16А, 250V, IP55 за 

монтажу на зид kom 8

5.4 Једнополни тастер нормално отворени 

контакт 10А, 250V, IP55 за монтажу на 

зид
kom 20

5.5 Монофазна прикључница са поклопцем, 

опште намене, P+N+Е, 16А, 250V, беле 

боје, за монтажу на зиду у заштити IP 55. kom. 6

5.6 Трофазна (3P+N+Е) сервисна прикључница
16А, 40V, 50Hz за монтажу на зиду, у
заштити ip55 kom 7

5.7 Трофазна прикључница са поклопцем, 

технолошке  намене, тип IEC60 309, 

3P+N+Е, 16А, 400V, за монтажу на зиду и 

служи за компресор,  у заштити IP 55. kom. 1

5.8 PVC безхалогена разводна кутија,

петополна, 1,5-4мм2, 400V са 5 увода у
заштити IP55 за спој ел. инст. са грејним
кабловима цеви шпринклерске мреже, као и
за наставак каблова код инсталације
осветљења и прикључница. kom 50

УКУПНО 5
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Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

6. ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ 
И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕТАЛНИХ МАСА

6.1
6.1.1 Набавка и постављање траке од 

поцинкованог гвожђа пресека 25x4мм у 

неармираној бетонској плочи темеља 

испод хидро-изолације на 5cm од тла. 

Спајање трака међусобно извести помоћу 

контактних елемената (укрсних комада) 

КОН 01 (Hermi), који су дати у посебној 
позицији
Плаћа се по метру уграђене траке m 20,00

6.1.2 Набавка и постављање траке од 

поцинкованог гвожђа пресека 25x4мм у 

армираној бетонској плочи темеља изнад 

хидро-изолације. Трака се спаја са 

бетонским гвожђем у плочи помоћу 

контактних елемената КОН 09, а 

међусобом са  КОН 01,  који су дати у 

посебној позицији.

Плаћа се по метру уграђене траке m 20,00

6.1.3 Набавка и постављање траке од 

нерђајућег челика Rf пресека 30x3,5мм 

(Hermi) у земљи поред темеља за спој 
траке у неармираној бетонској плочи у 

темељу испод хидро-изолације и траке у 

армираној бетонској плочи изнад 

хидроизолације. Спајање трака међусобно 

извести помоћу контактних елемената КОН 

01 (Hermi), који су дати у посебној позицији.

Плаћа се по метру уграђене траке m

6.1.4

Набавка и уградња контактних елемената 

КОН01 (укрсни комад са три плочице) 

(Hermi)  за спајање пљоснатих трака 

темељнг уземљивача ширине до 30мм. 

Елементи служе за повезивање траке 

уземљивача међусобом као и за 

повезивање траке уземљивача са тракама 

који излазе из темеља у објекат кроз 

бетонске стубове и зидове и служе за 

земне уводнике громобранске инсталације, 

уземљење олучних вертикала и сабирнице 

за изједначење потенцијала металних 

маса у гаражи и објектима.

Плаћа се по комаду уграђеног елемента kom 5

6.1.5 Набавка и уградња контактних елемената 

КОН09 (Hermi)  за спајање пљоснатих 

трака темељнг уземљивача у АБ плочи 

изнад хидроизолације са бетонским 

гвожђем пресека Ф20мм . 

Плаћа се по комаду уграђеног елемента kom 10

УЗЕМЉЕЊЕ
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Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

6.1.6 Набавка и постављање земног уводника 

громобранске инсталације:  трака од 

поцинкованог гвожђа пресека 25x4мм у АБ 

стубовима од темељног уземљивача до 

будућих позиција мерних места 

громобранске инсталације. Трака се спаја 

са траком темељног уземљивача помоћу 

укрсног комада датог у поз. 8.1.4. Просечна 

дужина траке од уземљивача до мерног 
места је 2,5м.

Плаћа се по комаду уграђеног земног 
уводника kom 1

6.1.7 Набавка и постављање уземљивача 

олучних вертикала:  трака од поцинкованог 
гвожђа пресека 25x4мм у АБ стубуовима и 

зидовима од темељног уземљивача до 

будућих позиција олучних вертикала на 

фасади у приземљу објеката. Трака се 

спаја са траком темељног уземљивача 

помоћу укрсног комада датог у поз. 8.1.4. 

Просечна дужина траке од уземљивача до 

олучне вертикале је 5м.

Плаћа се по комаду уграђене траке дужине 

5м kom 1

6.1.8 Набавка и постављање уземљивача 

Главних сабирница за изједначење 

потенцијала металних маса електричне 

инсталације:  трака од поцинкованог 
гвожђа пресека 25x4мм у АБ зидовима од 

темељног уземљивача до будућих позиција 

SIP-ова у приземљу објеката. Трака се 

спаја са траком темељног уземљивача 

помоћу укрсног комада датог у поз. 8.1.4. 

Просечна дужина траке од уземљивача до 

SIP-а је 6м.

Plaća se po komadu ugrađene trake dužine 

6m kom 1

6.1.9 Набавка и постављање уземљивача 

сабирница за изједначење потенцијала 

металних маса у топлотним подстаницама:  

трака од поцинкованог гвожђа пресека 

25x4мм у АБ зидовима од темељног 
уземљивача до будућих позиција топлотних 

подстаница у гаражи објекта. Трака се 

спаја са траком темељног уземљивача 

помоћу укрсног комада датог у поз. 8.1.4. 

Просечна дужина траке од уземљивача до 

подстанице је 1,5м.

Плаћа се по комаду уграђене траке дужине 

1,5м kom 1
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Поз. Опис позиције јед. 
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цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    
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6.1.10 Набавка и постављање уземљивача 

сабирница за изједначење потенцијала 

металних маса у хидростаницама:  трака 

од поцинкованог гвожђа пресека 25x4мм у 

АБ зидовима од темељног уземљивача до 

будућих позиција хидростаница у гаражи 

објекта. Трака се спаја са траком темељног 
уземљивача помоћу укрсног комада датог у 

поз. 5.1.4. Просечна дужина траке од 

уземљивача до подстанице је 1,5м.

Плаћа се по комаду уграђене траке дужине 

1,5м kom 1

6.1.11 Набавка и постављање уземљивача 

сабирница за изједначење потенцијала 

металних маса у ТиС просторије у гаражи:  

трака од поцинкованог гвожђа пресека 

25x4мм у АБ зидовима од темељног 
уземљивача до будућих позиција ТиС 

просторија у гаражи објекта. Трака се спаја 

са траком темељног уземљивача помоћу 

укрсног комада датог у поз. 8.1.4. Просечна 

дужина траке од уземљивача до 

подстанице је 1,5м.

Плаћа се по комаду уграђене траке дужине 

1,5м kom 1

6.1.12 Набавка и постављање уземљивача 

сабирница за изједначење потенцијала 

металних маса у пумпном и вентилском  

постројењу шпринклерске инсталације  у 

гаражи:  трака од поцинкованог гвожђа 

пресека 25x4мм у АБ зидовима од 

темељног уземљивача до будућих позиција 

шпринклера у гаражи објекта. Трака се 

спаја са траком темељног уземљивача 

помоћу укрсног комада датог у поз. 8.1.4. 

Просечна дужина траке од уземљивача до 

наведених уређаја је 1,5м.

Плаћа се по комаду уграђене траке дужине 

1,5м kom 1

6.1.13 Набавка и постављање уземљивача 

сабирница за изједначење потенцијала 

металних маса електропросторији Главног 
разводног ормана у гаражи:  трака од 

поцинкованог гвожђа пресека 25x4мм у АБ 

зидовима од темељног уземљивача до 

будуће позиције ел. просторије у гаражи 

објекта. Трака се спаја са траком темељног 
уземљивача помоћу укрсног комада датог у 

поз. 8.1.4. Просечна дужина траке од 

уземљивача до наведених уређаја је 1,5м.

Плаћа се по комаду уграђене траке дужине 

1,5м kom 1
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Поз. Опис позиције јед. 
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цена по 

јед.мере 

(Дин)
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5.1.14 Набавка и постављање уземљивача 

вођица лифтовских кабина у лифтовској 
јами у гаражи:  трака од поцинкованог 
гвожђа пресека 25x4мм у АБ темељу од 

темељног уземљивача до доње коте 

лифтовске шине. Трака се спаја са траком 

темељног уземљивача помоћу укрсног 
комада датог у поз. 8.1.4. Просечна дужина 

траке од уземљивача до наведених уређаја 

је 1,0м.

Плаћа се по комаду уграђене траке дужине 

1,0м kom 1

УКУПНО 6.1

6.2  ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕТАЛНИХ МАСА

6.2.1 Испорука и монтажа поцинковане гвоздене 

траке Фе-Зн 20x3мм у виду прстена по 

зидовима техничких просторија 

(електропросторије, шпринклерском 

пумпном постројењу,шпринклерском 

вентилском постројењу, просторијама 

телекомуникационих и сигналних система и 

просторијама пумпи з а повећање притиска 

воде у хидрантској и санитарној мрежи. 

 Трака се поставља на равне потпоре за 

бетон. Позиција обухвата повезивање ове 

траке на већ постављену траку  из темеља  

и повезивање са металним масама у 

самим техничким просторијама.

Напомена: поцинкована гвоздене траке Фе-

Зн 20x3мм у виду прстена по зидовима 

топлотне подстанице дата је у пројекту ел. 

инсталације топлотне подстанице.

Плаћа се по метру уграђене траке m 180

6.2.2 Povezivanje na sabirnice za izjednačenje 

potencijala u tehničkim prostorijama 

ventilacionih kanala, cevi grejanja, cevi 

vodovoda, kanalizacije, cevi šprinklerske 

instalacije, cevi hidrantske mreže, kablovskih 

regala, telekomunikaciono-signalnih sistema 

is sl. provodnikom  N2XH-J 1x16mm2 komplet 

sa potrebnim vezivnim materijalom (papučice 

obujmice i ostalo). m 500

УКУПНО 6.2
UKUPNO 6
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(Дин)

Укупно    

(Дин)

7. EЛ. ГРЕЈНИ КАБЛОВИ

Електрични грејни каблови за заштиту 

спринклер инсталације, са термостатом и 

инсталационом опремом , производ:  

"DEVI" Данска или доказано еквивалентно.

7.1  DEVIflex 10T - 8m  P=80W / 230V ком 3,00

7.2 Термостат DEVIREG - 330 са сензором за 

температуру, уграђује се у електро-орман. ком 1,00

7.3 Инсталациони прибор: носачи каблова, 

самолепљиве траке и сл. комп 1,00

Електрични грејни каблови за грејање 

излазне рампе, са термостатом и 

инсталационом опремом , производ:  

"DEVI" Данска или доказано еквивалентно.

7.4 VCD 25/2730 - 109met ком 9,00

7.5 Термостат DEVIREG - 330 са сензором за 

температуру, уграђује се у електро-орман. ком 1,00

7.6 Инсталациони прибор: носачи каблова, 

самолепљиве траке и сл. комп 1,00

UKUPNO 6
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8. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ
Након завршеног рада на извођењу напред
наведених инсталација извођач радова је
дужан извршити:

- крпљење зидова на местима пролаза
инсталација 

- отклањање евентуалних техничких и
естетских грешака изведених инсталација у
објекту 

- чишћење просторија од шута и
одношење истог ван објекта
По завршетку прегледа изведених радова
извршити сва потребна прописима
предвиђена испитивања као:

- мерење отпора изолације каблова,

електро опреме и уређаја појединачне и
целокупно изведене инсталације;

- испитивање функционалности појединих
уређаја и опреме као и функционалности
целокупне инсталације;

- испитивање заштите од додирног напона
у инсталацији,

- мерење падова напона на прикључку
потрошача,

- мерење прелазних отпора уземљења и
слично.

Након извршених мерења извођач ће
направити протокол и доставити
Инвеститору све потребне атесте уз оверу
добијених вредности.

За све изведене радове и уграђени
материјал који је сам набавио за потребе
извођења ове инсталације извођач радова
је обавезан дати писмену гаранцију у
складу са важећим прописима и
постојећим уговореним обавезама.

Издавање свих потребних упутстава за
касније одржавање је такође обавеза
извођача.

Урадити пројекат изведеног стања на
основу овереног примерка снимљеног за
време израде инсталација. Елаборат мора
садржати све измене које су настале за
време извођења и мора бити оверен
званичним печатом фирме која је извела
потребна снимања, као и печатом од
стране Инвеститора.

За време монтаже обавезно унети све
измене у један примерак елабората.

Измене морају бити оверене од стране
извођача и надзорног органа.

УКУПНО 8

паушално 
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Поз. Опис позиције јед. 

мере количина
цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

ГАРАЖА ИСПОД СТАМБЕНОГ ОБЈЕКАТА Ф 

 ГАРАЖА

1 НАПАЈАЊЕ

2 КАБЛОВСКИ РАЗВОД

3 РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

4 СВЕТИЉКЕ

5 ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР

6 ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ 

И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 

МЕТАЛНИХ МАСА

7 EЛ. ГРЕЈНИ КАБЛОВИ

8 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ
УКУПНО 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ОБЈЕКАТ Ф

1 ЛАМЕЛА Ф1

2 ЛАМЕЛА Ф2

3 ЛАМЕЛА Ф3

4 ГАРАЖА

УКУПНО 
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1

ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ - објекат Ф
112

4.2.6.1.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ Т1,Т2,Т3

1 ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА  Т1

бр. ОПИС јм кол цена укупно
1 РАЗВОДНИ ОРМАН

ИЗРАДИ СВИХ РАЗВОДНИХ ОРМАНА ТРЕБА 

ПРИСТУПИТИ ТЕК ПОСЛЕ ИСПОРУКЕ КОМПЛЕТНЕ 

МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ И ПРОВЕРЕ ДА ПРЕДВИЂЕНА 

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗАДОВОЉАВА МАШИНСКО 

РЕШЕЊЕ

Разводни орман +RO-ТПФ1 , димензија (600x800x200)мм 

израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 

мм, са бравицом за закључавање, у механичкој заштити IP-

54. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и 

печени лак. Увод каблова у орман је преко стезаљки са 

горње стране ормана. Орман је за монтажу на зид.

Комплет урађен и монтиран разводни орман са свим 

изведеним и испитаним везама према једнополној шеми и 

шеми деловања, узимајући у обзир и сав потребан ситан 

материјал, довољних димензија за уградњу резервне 

опреме::

главни трополни гребенасти прекидач за 32A, 400V,   50Hz; 

2 положаја (0-1)   ком. 1

аутоматски инсталациони прекидач са термичким и 

електромагнетним окидачем, 400V/230V, 6 кА,  , и то:

   - једнополни :

1A карактеристика окидања Ц    ком. 3

2A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 4A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 6A карактеристика окидања Ц    ком. 2

 10A карактеристика окидања Ц    ком. 3

 16A карактеристика окидања Ц    ком. 3

 10A карактеристика окидања Б    ком. 1

 16A карактеристика окидања Б    ком. 1

   - трополни :

 16A карактеристика окидања Ц    ком. 2

 25A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 16A карактеристика окидања Б    ком. 1

Помоћни контакт  OF за сигнализацију стања аутоматског 

прекидача ком. 1

- трополни моторски контактор 400V, 50Hz, са
  шпулном за 230V, 50Hz,у категорији AC3, са интегрисаним 

пригушним модулом, са 2Р помоћнa контактa

  9A    ком. 1

 12A    ком. 2
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- помоћно реле за 230V, 50Hz, са 2C/О преклопна  контакта, 

у комплету са подножјем
ком. 7

- помоћно реле за 230V, 50Hz, са 4C/О преклопна  контакта, 

у комплету са подножјем
ком. 1

- Временско реле са задршком по укључењу, са шпулном 

230V, са опсегом 1,5-30s ком. 1

ТРС уређај за 230V,50Hz za 24 кaнала ком. 1

-једнополна, 2-положајна гребенаста преклопка,

  230V, 50Hz, 10А, са нултим положајем (0-1) за
  монтажу на врата ормана

ком. 2

- двополна, 3-положајна гребенаста преклопка, 230V,   50Hz, 

10A, са нултим положајем (A-0-R) за монтажу   на врата 

ормана ком. 1

- једнополна, 3-положајна гребенаста преклопка, 230V,   

50Hz, 10A, са нултим положајем (A-0-R) за монтажу   на 

врата ормана ком. 1

- сигнална сијалица зелене боје 230V, 2,5W за 

  монтажу на врата ормана
ком. 3

- сигнална сијалица црвене боје 230V, 2,5W за 

  монтажу на врата ормана
ком. 2

- силуминска монофазна утичница, 230V, 1,5kW, за
  монтажу на бочну страну ормана, у заштити IP 54  ком. 1

- силуминска трофазна утичница, 400V, 3kW, за
  монтажу на бочну страну ормана, у заштити IP 54  ком. 1

- бакарне шине сa потпорним изолаторима и
  завртњевима (L1, L2, L3, N, PE)  ком. 5

- кабловске уводнице одговарајућих пречника за
  каблове, према листи каблова 

компл
. 1

- ПВЦ жица за шемирање, монтажна плоча, завртњи,   

матице, трајне натписне плочице и остали ситан   монтажни 

материјал
компл

. 1

Комплет разводни орман RO-ТПФ1 са уграђеном горе 

специфицираном опремом, са помоћним материјалом 

потребним  при монтажи (проводници за 

шемирање,натписне плочице, прстенасте бројне ознаке на 

проводницима за шемирање, jеднополна шема у пластичном 

џепу на унутрашњој страни врата ормана).

Испоручен, уграђен, испитан и пуштен у рад. компл
. 1

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН

2 ОСВЕТЉЕЊЕ И УЗЕМЉЕЊЕ ПОДСТАНИЦЕ T1

1 Надградна водоотпорна LED светиљка од 38W, 230V, 

zаштита IP 66,  Комплет светиљка ком. 4

2 Испоручити, поставити и електрично повезати једнополни 

исклопни унакрсни прекидач 10А, 250V, за монтажу на зид, 

у заштити IP 54 ком. 1

3 Испоручити, поставити и електрично повезати пластичне 

разводне кутије са четири кабловска увода, за пресек 1,5 

мм2, за монтажу на зид, у заштити IP 54 ком. 3
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4 Испорука збирне траке уземљења Fе/Zn 25x4мм за 

изједначење потенцијала металних неелектричних делова, 

електро и машинске опреме у топлотној подстаници.

Траку учврстити на зид, 50цм од коте пода, на зидним 

носачима траке, на сваких 1 метар, у облику прстена.
ком. 16

5 Испорука Fе/Zn траке 25x4мм за повезивање : разводних 

ормана, електромотора, кабловских регала, машинске 

опреме и др. са збирном траком уземљења у подстаници, као 

и збирне траке са темељним уземљивачем објекта, са 

повезивањем на оба краја.

Уз траку се испоручује комплетна опрема за монтажу траке, 

укрсни комади и друга помоћна опрема потребна за израду 

квалитетног уземљења
ком. 15

6 Премошћење металних врата  Cu плетеницом 16мм2 дужине 

0,5m ком. 2

7 Бакарна плетеница 16мм2,  за премошћење спојева на 

покретним или демонтажним деловима опреме, за 

изједначење потенцијала металних неелектричних делова 

опреме тако да чине галванску целину (вентили, 

прирубнице,пригушивач). Плетеница је дужине 50 цм са 

стопицама на крајевима. Премошћења се могу алтернативно 

изводити и Fе/Zn траком 25x3мм.

Пре коначне испоруке плетенице (или траке) проверити 

предвиђену количину на лицу местa ком. 22

УКУПНО ОСВЕТЉЕЊЕ И УЗЕМЉЕЊЕ ПОДСТАНИЦЕ T1

3 КАБЛОВИ, ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И РЕГАЛИ  

T1

1 Испорука, полагање и електрично повезивање енергетских, 

командних и сигналних каблова.

Каблови се полажу по кабловским регалима и по зиду на 

обујмицама или у заштитним цевима. 

Кабл са заштитном “Y” жилом, са бакарним проводницима, 

изолацијом и плаштом од умреженог полиетилена :

2   - N2XH-J-Y 3x1,5 mm² met. 44

3   - N2XH-J-Y 4x1,5 mm² met. 18

4   - N2XH-J-Y 10x1,5 mm² met. 3

5   - N2XH-J-Y 3x2,5 mm² met. 14

6   - N2XH-J-Y 5x2,5 mm² met. 9

Вишепарични кабл са изолацијом и плаштом од 

безхалогеног полимера, са бакарним проводницима:

7 JН(St)Н 2x2x0.8 mm met. 61

Кабл са изолацијом и плаштом од безхалогеног полимера, са 

бакарним проводницима, са функционалном издржљивошћу 

у пожару 90мин., са изолационом издржљивошћу у пожару 

180мин.:

8 NHXHX-J FE180/E90 3x1,5 mm² met. 37

Челичне цеви за полагање каблова, механичку заштиту 

каблова при спуштању са регала, на продорима кроз подове 

или плафоне и сл. :

9   -  Ø 20 mm ком. 1

Гибљиве САПА цеви за заштиту каблова код прикључка на 

потрошачу, одговарајућег пречника :

10   -  Ø 25 mm met. 12
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Кабловски регали 

Испоручити и монтирати кабловске регале за полагање 

каблова, израђене од поцинкованог лима.

Регали се полажу на зиду и по конструкцији машинске 

опреме. Фиксирају се помоћу перфорираних поцинкованих 

конзола.

Позиција обухвата регале, конзоле, стубове, елементе за 

спајање, угаоне елементе, ”Т” елементе и сав потребан ситан 

материјал. Оштећена места настала у транспорту и при 

монтажи на регалима, заштитити од корозије и обојити.

Избегавати постављање регала испод инсталација са водом и 

пре завршетка машинских инсталација.

11 30/50мм met. 3

12 54/100мм met. 5

УКУПНО КАБЛОВИ, ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И 

РЕГАЛИ T1

4 ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 Електрично повезивање електромотора,  пуштање у погон, 

контрола рада и издавање протокола за сваки мотор 

посебно. Плаћа се по комаду. ком. 3

2 Извршити комплетна техничка мерења са доставом атеста о 

резултатима мерења и исправности изведене инсталације и 

то за : 

- мерење отпора уземљења
- галванску повезаност металних маса 

- отпор петље за ел. моторе и шуко утичнице 

- отпор изолације каблова компл. 1

3 Израда техничке документације пројекта изведених радова 

на објекту, са давањем упутства за рад и руковање, у четири 

примерка који треба да садрже :

 а) једнополну шему 

 б) шему деловања 

 в) цртеж предњег изгледа разводне табле 

 г) диспозициони цртежи распореда мотора,

    вентила, осветљења и уземљења компл. 1

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ T1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈА 

ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ РАЗВОДА , ОСВЕТЉЕЊА И 

УЗЕМЉЕЊА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ T1
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2. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА  Т2

бр. ОПИС јм кол цена укупно
1 РАЗВОДНИ ОРМАН

ИЗРАДИ СВИХ РАЗВОДНИХ ОРМАНА ТРЕБА 

ПРИСТУПИТИ ТЕК ПОСЛЕ ИСПОРУКЕ КОМПЛЕТНЕ 

МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ И ПРОВЕРЕ ДА ПРЕДВИЂЕНА 

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗАДОВОЉАВА МАШИНСКО 

РЕШЕЊЕ

Разводни орман RO-ТПФ2,1 , димензија (600x800x200)мм 

израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 

мм, са бравицом за закључавање, у механичкој заштити IP-

54. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и 

печени лак. Увод каблова у орман је преко стезаљки са 

горње стране ормана. Орман је за монтажу на зид.

Комплет урађен и монтиран разводни орман са свим 

изведеним и испитаним везама према једнополној шеми и 

шеми деловања, узимајући у обзир и сав потребан ситан 

материјал, довољних димензија за уградњу резервне 

опреме::

главни трополни гребенасти прекидач за 32A, 400V,   50Hz; 

2 положаја (0-1)   ком. 1

аутоматски инсталациони прекидач са термичким и 

електромагнетним окидачем, 400V/230V, 6 кА,  , и то:

   - једнополни :

1A карактеристика окидања Ц    ком. 3

2A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 4A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 6A карактеристика окидања Ц    ком. 2

 10A карактеристика окидања Ц    ком. 3

 16A карактеристика окидања Ц    ком. 3

 10A карактеристика окидања Б    ком. 1

 16A карактеристика окидања Б    ком. 1

   - трополни :

 16A карактеристика окидања Ц    ком. 2

 25A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 16A карактеристика окидања Б    ком. 1

Помоћни контакт  OF за сигнализацију стања аутоматског 

прекидача ком. 1

- трополни моторски контактор 400V, 50Hz, са
  шпулном за 230V, 50Hz,у категорији AC3, са интегрисаним 

пригушним модулом, са 2Р помоћнa контактa

  9A    ком. 1

 12A    ком. 2

- помоћно реле за 230V, 50Hz, са 2C/О преклопна  контакта, 

у комплету са подножјем
ком. 7

- помоћно реле за 230V, 50Hz, са 4C/О преклопна  контакта, 

у комплету са подножјем
ком. 1

- Временско реле са задршком по укључењу, са шпулном 

230V, са опсегом 1,5-30s ком. 1

ТРС уређај за 230V,50Hz za 24 кaнала ком. 1
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-једнополна, 2-положајна гребенаста преклопка,

  230V, 50Hz, 10А, са нултим положајем (0-1) за
  монтажу на врата ормана

ком. 2

- двополна, 3-положајна гребенаста преклопка, 230V,   50Hz, 

10A, са нултим положајем (A-0-R) за монтажу   на врата 

ормана ком. 1

- једнополна, 3-положајна гребенаста преклопка, 230V,   

50Hz, 10A, са нултим положајем (A-0-R) за монтажу   на 

врата ормана ком. 1

- сигнална сијалица зелене боје 230V, 2,5W за 

  монтажу на врата ормана
ком. 3

- сигнална сијалица црвене боје 230V, 2,5W за 

  монтажу на врата ормана
ком. 2

- силуминска монофазна утичница, 230V, 1,5kW, за
  монтажу на бочну страну ормана, у заштити IP 54  ком. 1

- силуминска трофазна утичница, 400V, 3kW, за
  монтажу на бочну страну ормана, у заштити IP 54  ком. 1

- бакарне шине сa потпорним изолаторима и
  завртњевима (L1, L2, L3, N, PE)  ком. 5

- кабловске уводнице одговарајућих пречника за
  каблове, према листи каблова 

компл
. 1

- ПВЦ жица за шемирање, монтажна плоча, завртњи,   

матице, трајне натписне плочице и остали ситан   монтажни 

материјал
компл

. 1

Комплет разводни орман RO-ТПФ2.1 са уграђеном горе 

специфицираном опремом, са помоћним материјалом 

потребним  при монтажи (проводници за 

шемирање,натписне плочице, прстенасте бројне ознаке на 

проводницима за шемирање, jеднополна шема у пластичном 

џепу на унутрашњој страни врата ормана).

Испоручен, уграђен, испитан и пуштен у рад.

компл
. 1

2 Разводни орман RO-ТПФ2,2 , димензија (600x800x200)мм 

израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 

мм, са бравицом за закључавање, у механичкој заштити IP-

54. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и 

печени лак. Увод каблова у орман је преко стезаљки са 

горње стране ормана. Орман је за монтажу на зид.

Комплет урађен и монтиран разводни орман са свим 

изведеним и испитаним везама према једнополној шеми и 

шеми деловања, узимајући у обзир и сав потребан ситан 

материјал, довољних димензија за уградњу резервне 

опреме::

главни трополни гребенасти прекидач за 32A, 400V,   50Hz; 

2 положаја (0-1)   ком. 1

аутоматски инсталациони прекидач са термичким и 

електромагнетним окидачем, 400V/230V, 6 кА,  , и то:

   - једнополни :

1A карактеристика окидања Ц    ком. 3

2A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 4A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 6A карактеристика окидања Ц    ком. 2

 10A карактеристика окидања Ц    ком. 3
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 16A карактеристика окидања Ц    ком. 3

 10A карактеристика окидања Б    ком. 1

 16A карактеристика окидања Б    ком. 1

   - трополни :

 16A карактеристика окидања Ц    ком. 2

 25A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 16A карактеристика окидања Б    ком. 1

Помоћни контакт  OF за сигнализацију стања аутоматског 

прекидача ком. 1

- трополни моторски контактор 400V, 50Hz, са
  шпулном за 230V, 50Hz,у категорији AC3, са интегрисаним 

пригушним модулом, са 2Р помоћнa контактa

  9A    ком. 1

 12A    ком. 2

- помоћно реле за 230V, 50Hz, са 2C/О преклопна  контакта, 

у комплету са подножјем
ком. 7

- помоћно реле за 230V, 50Hz, са 4C/О преклопна  контакта, 

у комплету са подножјем
ком. 1

- Временско реле са задршком по укључењу, са шпулном 

230V, са опсегом 1,5-30s ком. 1

ТРС уређај за 230V,50Hz za 24 кaнала ком. 1

-једнополна, 2-положајна гребенаста преклопка,

  230V, 50Hz, 10А, са нултим положајем (0-1) за
  монтажу на врата ормана

ком. 2

- двополна, 3-положајна гребенаста преклопка, 230V,   50Hz, 

10A, са нултим положајем (A-0-R) за монтажу   на врата 

ормана ком. 1

- једнополна, 3-положајна гребенаста преклопка, 230V,   

50Hz, 10A, са нултим положајем (A-0-R) за монтажу   на 

врата ормана ком. 1

- сигнална сијалица зелене боје 230V, 2,5W за 

  монтажу на врата ормана
ком. 3

- сигнална сијалица црвене боје 230V, 2,5W за 

  монтажу на врата ормана
ком. 2

- силуминска монофазна утичница, 230V, 1,5kW, за
  монтажу на бочну страну ормана, у заштити IP 54  ком. 1

- силуминска трофазна утичница, 400V, 3kW, за
  монтажу на бочну страну ормана, у заштити IP 54  ком. 1

- бакарне шине сa потпорним изолаторима и
  завртњевима (L1, L2, L3, N, PE)  ком. 5

- кабловске уводнице одговарајућих пречника за
  каблове, према листи каблова 

компл
. 1

- ПВЦ жица за шемирање, монтажна плоча, завртњи,   

матице, трајне натписне плочице и остали ситан   монтажни 

материјал
компл

. 1

Комплет разводни орман RO-ТР1 са уграђеном горе 

специфицираном опремом, са помоћним материјалом 

потребним  при монтажи (проводници за 

шемирање,натписне плочице, прстенасте бројне ознаке на 

проводницима за шемирање, jеднополна шема у пластичном 

џепу на унутрашњој страни врата ормана).

Испоручен, уграђен, испитан и пуштен у рад.

компл
. 1

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН Т2
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2 ОСВЕТЉЕЊЕ И УЗЕМЉЕЊЕ ПОДСТАНИЦЕ T2

1 Надградна водоотпорна LED светиљка од 38W, 230V, 

zаштита IP 66,  Комплет светиљка ком. 4

2 Испоручити, поставити и електрично повезати једнополни 

исклопни унакрсни прекидач 10А, 250V, за монтажу на зид, 

у заштити IP 54 ком. 1

3 Испоручити, поставити и електрично повезати пластичне 

разводне кутије са четири кабловска увода, за пресек 1,5 

мм2, за монтажу на зид, у заштити IP 54 ком. 3

4 Испорука збирне траке уземљења Fе/Zn 25x4мм за 

изједначење потенцијала металних неелектричних делова, 

електро и машинске опреме у топлотној подстаници.

Траку учврстити на зид, 50цм од коте пода, на зидним 

носачима траке, на сваких 1 метар, у облику прстена.
ком. 16

5 Испорука Fе/Zn траке 25x4мм за повезивање : разводних 

ормана, електромотора, кабловских регала, машинске 

опреме и др. са збирном траком уземљења у подстаници, као 

и збирне траке са темељним уземљивачем објекта, са 

повезивањем на оба краја.

Уз траку се испоручује комплетна опрема за монтажу траке, 

укрсни комади и друга помоћна опрема потребна за израду 

квалитетног уземљења
ком. 15

6 Премошћење металних врата  Cu плетеницом 16мм2 дужине 

0,5m ком. 2

7 Бакарна плетеница 16мм2,  за премошћење спојева на 

покретним или демонтажним деловима опреме, за 

изједначење потенцијала металних неелектричних делова 

опреме тако да чине галванску целину (вентили, 

прирубнице,пригушивач). Плетеница је дужине 50 цм са 

стопицама на крајевима. Премошћења се могу алтернативно 

изводити и Fе/Zn траком 25x3мм.

Пре коначне испоруке плетенице (или траке) проверити 

предвиђену количину на лицу местa ком. 22

УКУПНО ОСВЕТЉЕЊЕ И УЗЕМЉЕЊЕ ПОДСТАНИЦЕ T2

3 КАБЛОВИ, ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И РЕГАЛИ  

T2

1 Испорука, полагање и електрично повезивање енергетских, 

командних и сигналних каблова.

Каблови се полажу по кабловским регалима и по зиду на 

обујмицама или у заштитним цевима. 

Кабл са заштитном “Y” жилом, са бакарним проводницима, 

изолацијом и плаштом од умреженог полиетилена :

2   - N2XH-J-Y 3x1,5 mm² met. 88

3   - N2XH-J-Y 4x1,5 mm² met. 40

4   - N2XH-J-Y 10x1,5 mm² met. 6
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5   - N2XH-J-Y 3x2,5 mm² met. 30

6   - N2XH-J-Y 5x2,5 mm² met. 20

Вишепарични кабл са изолацијом и плаштом од 

безхалогеног полимера, са бакарним проводницима:

7 JН(St)Н 2x2x0.8 mm met. 120

Кабл са изолацијом и плаштом од безхалогеног полимера, са 

бакарним проводницима, са функционалном издржљивошћу 

у пожару 90мин., са изолационом издржљивошћу у пожару 

180мин.:
8 NHXHX-J FE180/E90 3x1,5 mm² met. 80

Челичне цеви за полагање каблова, механичку заштиту 

каблова при спуштању са регала, на продорима кроз подове 

или плафоне и сл. :

9   -  Ø 20 mm ком. 2

Гибљиве САПА цеви за заштиту каблова код прикључка на 

потрошачу, одговарајућег пречника :

10   -  Ø 25 mm met. 24

Кабловски регали 

Испоручити и монтирати кабловске регале за полагање 

каблова, израђене од поцинкованог лима.

Регали се полажу на зиду и по конструкцији машинске 

опреме. Фиксирају се помоћу перфорираних поцинкованих 

конзола.

Позиција обухвата регале, конзоле, стубове, елементе за 

спајање, угаоне елементе, ”Т” елементе и сав потребан ситан 

материјал. Оштећена места настала у транспорту и при 

монтажи на регалима, заштитити од корозије и обојити.

Избегавати постављање регала испод инсталација са водом и 

пре завршетка машинских инсталација.

11 30/50мм met. 3

12 54/100мм met. 5

УКУПНО КАБЛОВИ, ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И 

РЕГАЛИ T2

4 ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 Електрично повезивање електромотора,  пуштање у погон, 

контрола рада и издавање протокола за сваки мотор 

посебно. Плаћа се по комаду. ком. 6

2 Извршити комплетна техничка мерења са доставом атеста о 

резултатима мерења и исправности изведене инсталације и 

то за : 

- мерење отпора уземљења
- галванску повезаност металних маса 

- отпор петље за ел. моторе и шуко утичнице 

- отпор изолације каблова компл. 1

3 Израда техничке документације пројекта изведених радова 

на објекту, са давањем упутства за рад и руковање, у четири 

примерка који треба да садрже :

 а) једнополну шему 

 б) шему деловања 

 в) цртеж предњег изгледа разводне табле 

 г) диспозициони цртежи распореда мотора,

    вентила, осветљења и уземљења компл. 1

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ T2

УКУПНО ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА T2
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3. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА  Т3

бр. ОПИС јм кол цена укупно
1 РАЗВОДНИ ОРМАН

ИЗРАДИ СВИХ РАЗВОДНИХ ОРМАНА ТРЕБА 

ПРИСТУПИТИ ТЕК ПОСЛЕ ИСПОРУКЕ КОМПЛЕТНЕ 

МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ И ПРОВЕРЕ ДА ПРЕДВИЂЕНА 

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗАДОВОЉАВА МАШИНСКО 

РЕШЕЊЕ

Разводни орман RO-ТПФ3 , димензија (600x800x200)мм 

израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 

мм, са бравицом за закључавање, у механичкој заштити IP-

54. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и 

печени лак. Увод каблова у орман је преко стезаљки са 

горње стране ормана. Орман је за монтажу на зид.

Комплет урађен и монтиран разводни орман са свим 

изведеним и испитаним везама према једнополној шеми и 

шеми деловања, узимајући у обзир и сав потребан ситан 

материјал, довољних димензија за уградњу резервне 

опреме::

главни трополни гребенасти прекидач за 32A, 400V,   50Hz; 

2 положаја (0-1)   ком. 1

аутоматски инсталациони прекидач са термичким и 

електромагнетним окидачем, 400V/230V, 6 кА,  , и то:

   - једнополни :

1A карактеристика окидања Ц    ком. 3

2A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 4A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 6A карактеристика окидања Ц    ком. 2

 10A карактеристика окидања Ц    ком. 3

 16A карактеристика окидања Ц    ком. 3

 10A карактеристика окидања Б    ком. 1

 16A карактеристика окидања Б    ком. 1

   - трополни :

 16A карактеристика окидања Ц    ком. 2

 25A карактеристика окидања Ц    ком. 1

 16A карактеристика окидања Б    ком. 1

Помоћни контакт  OF за сигнализацију стања аутоматског 

прекидача ком. 1

- трополни моторски контактор 400V, 50Hz, са
  шпулном за 230V, 50Hz,у категорији AC3, са интегрисаним 

пригушним модулом, са 2Р помоћнa контактa

  9A    ком. 1

 12A    ком. 2

- помоћно реле за 230V, 50Hz, са 2C/О преклопна  контакта, 

у комплету са подножјем
ком. 7

- помоћно реле за 230V, 50Hz, са 4C/О преклопна  контакта, 

у комплету са подножјем
ком. 1

- Временско реле са задршком по укључењу, са шпулном 

230V, са опсегом 1,5-30s ком. 1

ТРС уређај за 230V,50Hz za 24 кaнала ком. 1
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-једнополна, 2-положајна гребенаста преклопка,

  230V, 50Hz, 10А, са нултим положајем (0-1) за
  монтажу на врата ормана

ком. 2

- двополна, 3-положајна гребенаста преклопка, 230V,   50Hz, 

10A, са нултим положајем (A-0-R) за монтажу   на врата 

ормана ком. 1

- једнополна, 3-положајна гребенаста преклопка, 230V,   

50Hz, 10A, са нултим положајем (A-0-R) за монтажу   на 

врата ормана ком. 1

- сигнална сијалица зелене боје 230V, 2,5W за 

  монтажу на врата ормана
ком. 3

- сигнална сијалица црвене боје 230V, 2,5W за 

  монтажу на врата ормана
ком. 2

- силуминска монофазна утичница, 230V, 1,5kW, за
  монтажу на бочну страну ормана, у заштити IP 54  ком. 1

- силуминска трофазна утичница, 400V, 3kW, за
  монтажу на бочну страну ормана, у заштити IP 54  ком. 1

- бакарне шине сa потпорним изолаторима и
  завртњевима (L1, L2, L3, N, PE)  ком. 5

- кабловске уводнице одговарајућих пречника за
  каблове, према листи каблова 

компл
. 1

- ПВЦ жица за шемирање, монтажна плоча, завртњи,   

матице, трајне натписне плочице и остали ситан   монтажни 

материјал
компл

. 1

Комплет разводни орман RO-ТПФ3 са уграђеном горе 

специфицираном опремом, са помоћним материјалом 

потребним  при монтажи (проводници за 

шемирање,натписне плочице, прстенасте бројне ознаке на 

проводницима за шемирање, jеднополна шема у пластичном 

џепу на унутрашњој страни врата ормана).

Испоручен, уграђен, испитан и пуштен у рад.

компл
. 1

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН

2 ОСВЕТЉЕЊЕ И УЗЕМЉЕЊЕ ПОДСТАНИЦЕ T3

1 Надградна водоотпорна LED светиљка од 38W, 230V, 

zаштита IP 66,  Комплет светиљка ком. 4

2 Испоручити, поставити и електрично повезати једнополни 

исклопни унакрсни прекидач 10А, 250V, за монтажу на зид, 

у заштити IP 54 ком. 1

3 Испоручити, поставити и електрично повезати пластичне 

разводне кутије са четири кабловска увода, за пресек 1,5 

мм2, за монтажу на зид, у заштити IP 54
ком. 3

4 Испорука збирне траке уземљења Fе/Zn 25x4мм за 

изједначење потенцијала металних неелектричних делова, 

електро и машинске опреме у топлотној подстаници.

Траку учврстити на зид, 50цм од коте пода, на зидним 

носачима траке, на сваких 1 метар, у облику прстена.
ком. 16

5 Испорука Fе/Zn траке 25x4мм за повезивање : разводних 

ормана, електромотора, кабловских регала, машинске 

опреме и др. са збирном траком уземљења у подстаници, као 

и збирне траке са темељним уземљивачем објекта, са 

повезивањем на оба краја.

Уз траку се испоручује комплетна опрема за монтажу траке, 

укрсни комади и друга помоћна опрема потребна за израду 

квалитетног уземљења
ком. 15
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6 Премошћење металних врата  Cu плетеницом 16мм2 дужине 

0,5m ком. 2

7 Бакарна плетеница 16мм2,  за премошћење спојева на 

покретним или демонтажним деловима опреме, за 

изједначење потенцијала металних неелектричних делова 

опреме тако да чине галванску целину (вентили, 

прирубнице,пригушивач). Плетеница је дужине 50 цм са 

стопицама на крајевима. Премошћења се могу алтернативно 

изводити и Fе/Zn траком 25x3мм.

Пре коначне испоруке плетенице (или траке) проверити 

предвиђену количину на лицу местa ком. 22

УКУПНО ОСВЕТЉЕЊЕ И УЗЕМЉЕЊЕ ПОДСТАНИЦЕ T3

3 КАБЛОВИ, ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И РЕГАЛИ  

T3

1 Испорука, полагање и електрично повезивање енергетских, 

командних и сигналних каблова.

Каблови се полажу по кабловским регалима и по зиду на 

обујмицама или у заштитним цевима. 

Кабл са заштитном “Y” жилом, са бакарним проводницима, 

изолацијом и плаштом од умреженог полиетилена :

2   - N2XH-J-Y 3x1,5 mm² met. 44

3   - N2XH-J-Y 4x1,5 mm² met. 18

4   - N2XH-J-Y 10x1,5 mm² met. 3

5   - N2XH-J-Y 3x2,5 mm² met. 14

6   - N2XH-J-Y 5x2,5 mm² met. 9

Вишепарични кабл са изолацијом и плаштом од 

безхалогеног полимера, са бакарним проводницима:

7 JН(St)Н 2x2x0.8 mm met. 61

Кабл са изолацијом и плаштом од безхалогеног полимера, са 

бакарним проводницима, са функционалном издржљивошћу 

у пожару 90мин., са изолационом издржљивошћу у пожару 

180мин.:
8 NHXHX-J FE180/E90 3x1,5 mm² met. 37

Челичне цеви за полагање каблова, механичку заштиту 

каблова при спуштању са регала, на продорима кроз подове 

или плафоне и сл. :

9   -  Ø 20 mm ком. 1

Гибљиве САПА цеви за заштиту каблова код прикључка на 

потрошачу, одговарајућег пречника :

10   -  Ø 25 mm met. 12

Кабловски регали 

Испоручити и монтирати кабловске регале за полагање 

каблова, израђене од поцинкованог лима.

Регали се полажу на зиду и по конструкцији машинске 

опреме. Фиксирају се помоћу перфорираних поцинкованих 

конзола.

Позиција обухвата регале, конзоле, стубове, елементе за 

спајање, угаоне елементе, ”Т” елементе и сав потребан ситан 

материјал. Оштећена места настала у транспорту и при 

монтажи на регалима, заштитити од корозије и обојити.

Избегавати постављање регала испод инсталација са водом и 

пре завршетка машинских инсталација.

11 30/50мм met. 3
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12 54/100мм met. 5

УКУПНО КАБЛОВИ, ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И 

РЕГАЛИ T3

4 ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 Електрично повезивање електромотора,  пуштање у погон, 

контрола рада и издавање протокола за сваки мотор 

посебно. Плаћа се по комаду. ком. 3

2 Извршити комплетна техничка мерења са доставом атеста о 

резултатима мерења и исправности изведене инсталације и 

то за : 

- мерење отпора уземљења
- галванску повезаност металних маса 

- отпор петље за ел. моторе и шуко утичнице 

- отпор изолације каблова компл. 1

3 Израда техничке документације пројекта изведених радова 

на објекту, са давањем упутства за рад и руковање, у четири 

примерка који треба да садрже :

 а) једнополну шему 

 б) шему деловања 

 в) цртеж предњег изгледа разводне табле 

 г) диспозициони цртежи распореда мотора,

    вентила, осветљења и уземљења компл. 1

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ T3

УКУПНО ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА T3
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1 ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА T1

2 ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА T2

3 ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА T3

УКУПНО ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ T1,Т2,Т3
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ДАТУМ: Јул 2018.

ЛАМЕЛА Ф1

СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА 

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

1 Набавка, транспорт и складиштење на

градилишту материјала, прибора и опреме,

како је дато у појединим позицијама.

2 Испорука свог материјала наведеног у

појединим позицијама и свог ситног

неспецифицираног материјала, потребног за

квалитетну и комплетну израду инсталације.

3 Уграђивање и повезивање у свему како је

наведено у појединим позицијама у складу са

важећим прописима и правилима за

квалитетну израду

4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ

завршене инсталације.

5 Довођење у исправно стање свих евентуално

оштећених места на већ изведеним

радовима.

6 Сав употребљени материјал мора одговарати

важећим стандардима и бити првокласног

квалитета.

7 Сви радови морају бити изведени стручном

радном снагом и у потпуности према важећим

прописима за предметне врсте радова.

8 У цену се урачунава поред вредности свег

потребног материјала и потребне радне снаге

и сви порези на рад и материјал.

9 Цена обухвата и израду евентуално потребне

радионичке документације.

10 Обрачун је дат по јединици мере комплетно

урађене позиције.

11 Завршне радове и предаја инсталације

инвеститору.
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

1 СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Quadel

 ЛАМЕЛА Ф1

1.001 Аналогни комбиновани оптичко-термички детектор, адресибилни, 

сличан типу ACA-E, Quadel

Детектор треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-7 

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 15

1.002
Ручни јављач пожара, адресибилни, сличан типу HCP-E(SCI), Quadel.

Јављач треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом 

СРПС ЕН54-11, тип А.

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 29

1.003 Локално напајање 22В/24В, са батеријама 2х2,3Ah/12VDC.

Опрема треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-4 

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 1

1.004 Противпожарна сирена, спољашња са бљескалицом, 

конвекционална, слична типу Banshee + CLB-E, Quadel.

Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 1

1.005 Противпожарна сирена,унутрашња, конвекционална. Слична типу 

Banshee, Quadel

Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 4

1.006 Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm

Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, 

СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране 

именованог тела. 
Набавка, испорука и полагање. м 620

1.007 Кабл NHXHX3x1.5mm2 ФЕ180Е30

Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са 

стандардом  СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка 

верификације од независне оранизације.

Набавка, испорука и полагање. м 180

1.008

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

Ø16mm, м 228

Набавка, испорука, полагање.
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1.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

1.009 Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна 

електрична мерења и издавање атеста комп 1

УКУПНО СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА ЗА ЛАМЕЛУ Ф1
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

2 СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ 

ПОТРОШАЧА

2.001 Мултимедијална кутија у стану,  производње ICOM следећих 

карактеристика:

Назидни орман, пластични, димензија 300x500x120мм, опремљен:  

 - вратима са бравом и перфорацијом
ком 1

 - две фиксиране шине са леве и десне стране за качење (4У)
ком 1

 - панелом за смештај до 12 РЈ 45модула

 - панелом за завршетак 2хSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC )
ком 1

 - Енергетска утичница 3x 2П+Е

ком 1

 - местом за ТВ разделник

 - местом за рутер

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. комп 82

2.002 Мултимедијални орман у локалу производње ICOM, следећих 

карактеристика:

Назидни орман, пластични, димензија 300x500x120мм, опремљен:  

 - вратима са бравом и перфорацијом
ком 1

 - две фиксиране шине са леве и десне стране за качење (4У)
ком 1

 - панелом за смештај до 12 РЈ 45модула

 - панелом за завршетак 2хSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC )
ком 1

 - Енергетска утичница 3x 2П+Е ком 1

 - местом за ТВ разделник

 - местом за рутер

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. комп 3

2.003 Телекомуникациона утичница RЈ45кат 6. Утичнице су део општег 

телекомуникационог блока. Предмером су предвиђени само 

механизми RJ45/s cat6. Уградна дозна, рам и маска су предвиђени 

пројектом ЕЕ

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. ком 338

2.004
Модул RЈ45кат 6 за уградњу у панеле ММ кутија у становима.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. ком 420

2.005 Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF  од ММО до ММК

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 3.850
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2.006
Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF  од ММК до механизама RЈ45

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 5.070

2.007 Кабл оптички типа Tight Buffer — Riser, Plenum & LSZH Rated OS2 1 x 

9/125 um    од ММО до ММК

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 7.700

2.008

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 1.375

Набавка, испорука, полагање.

2.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

2.009 Испитивање  FTP cat 6 линкова и атестирање. ком 423

2.010 Испитивање оптичких линија и атестирање. ком 170

2.011
Остали ситан потрошни материјал и неспецифицирани радови.

комп 1

УКУПНО СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО 

КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА ЗА ЛАМЕЛУ Ф1
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

3 ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

3.001 Медиа конвертор 

 - SC/APC optical connector input/ RF output, сличан типу CATV OR 

(Реф.231220), Телевес ком 1

 -  RF input/ SC/APC optical connector output,  сличан типу CATV OT 

(Реф.234811), Телевес ком 1

Набавка, испорука, монтажа и повезивање.

3.002 Појачавач сигнала

 за фреквентни опсег 86-862MHz, са повратним опсегом 5-65MHz. 

Појачање сигнала је у опсегу 0-26дБ, напајање уређаја је 

230VAC/50Hz, а потрошња 30W.
Слично типу Телевес (Реф.4512)

Набавка, испорука, монтажа и повезивање . ком 1

3.003 ТВ разделник сигнала, за унутрашњу монтажу за фреквентни опсег 5-

1000MHz капацитета: 
 1/3 (6дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4532) ком 1

 1/4 (8дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4531) ком 3

 1/8 (12дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4533) ком 12

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.

3.004 А/В Модулатор за везу са видео надзором, сличан типу VHF/UHF 

модулатор (Реф.585801), Телевес 

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

3.005

Механизам ТВ утичнице за фреквентни опсег 5-1000MHz,   Утичнице 

су део општег телекомуникационог блока. Предмером су 

предвиђени само механизми, уградна дозна, рам и маска су 

предвиђени пројектом ЕЕ. Слабљење утичнице је мање од 1дБ.  

слична типу ET104001, Schrack
Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 169

3.006 Кабл RG11/CU LS0H  од ММО до ММК

Набавка, испорука, полагање. м 3.850

3.007 RG-6 coax kabl MIL-C-17F  од ММК доТВ механизама

Набавка, испорука, полагање. м 2.540

3.008

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 1.000

Набавка, испорука, полагање.

3.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1
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3.009 Завршна мерења и издавање атеста и мерних листа за сваку 

утичницу. комп 1

УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ ЗА Ф1
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118

бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

4 ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ 

ПРИСТУПА

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Dahua

4.001 Позивни IP табло са нумеричком touchpad тастатуром, дан-ноћ 

камером и читачем картица/беџева,  сличан типу VTO1220BW,  Dahua

 - дан-ноћ, 1.3МP CMOS камера, 

- 3.5" TFT LCD екран

- интегрисан контролер и читач картица

- стаклено кућиште са металним тастерима

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

4.002  IP видео колор монитор,  сличан типу  VTH1560BW, Dahua

- могућност прикључења тастера за звонце (испред стана)

- интегрисан модул за приватност разговора

 - 7 "ТФТ 800x480 екран у боји 

- Touch тастер за отварање врата

- регулација јачине звона уз могућност потпуног искључења

Додатно напајање DC12V, max 7W

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 82

4.003 Дистрибутер, PoE switch, сличан типу  VTNS1060A, Dahua

- 6 канала

- могућност повезивања каскадно до 30 ком

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 15

4.004 Додатно напајање за дистрибутер, слично типу                                    ADS-

110DL-19-1 240072E, Dahua
- 24V DC / 3,0A

- интегрисана заштита од кратког споја

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 15

4.005 Електрична брава, симетрична,импулсна.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

4.006 Тастер за отварање врата, нормално отворен, комплет - уградна 

кутија, механизам ET100002 са белом маском , рам и маска серије 

Visio 45, Schrack 
Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

4.007 Кабл Cat.6 S/FTP 4P LSHF 

Набавка, испорука, полагање. м 660

4.008
Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 1.700
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4.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

4.009 Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна 

електрична мерења и издавање атеста комп 1

УКУПНО ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ 

КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА ЗА Ф1
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

5 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

5.001
IP BOX Full HD outdoor kamera, PoE 802.3af, ONVIF,  резолуције 2.0Mp, 

sа уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и кућиштем 

са грејачем и држачем за монтажу на зид, слична типу IPC-HFW8231E-

Z/Z5, Dahua или еквивалент  

Набавка, испорука и монтажа. ком 8

5.002
IP DOME Full HD indoor камера, PoE 802.3af, ONVIF, резолуције 2.0Mp, 

са уграђеним варифокалним објективом, са IRдиодама и опремом за 

монтажу, слична типу IPC-HDBW8231E-Z/Z5, Dahua или еквивалент  

Набавка, испорука и монтажа. ком 9

5.003 Кабл U/FTP 4х2х0,5mm kat6, LSHF

EN 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 900

5.004 Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 350

Набавка, испорука, полагање.

5.004а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

5.005 Елементи за пролаз каблова на фасади који обезбеђују заштиту од 

продора воде. ком 8

УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА Ф1
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Cardin и Dahua
6.001

Набавка, испорука и монтажа стуба аутоматске рампе са једноим 

краком до 2м, комплет са алуминијском квадратном летвом, 

заштитним гумама, флоуресцентним тракама, време отварања 1,2 

секунде са могућношћу регулације, амперометрички сензор са 

могућност подешавања заштите удара у препреку, подешавање 

снаге и брзине кочења, напајање мотора врши се искључиво 

импулсно инвертерски, намењена за континуирани рад мин 250 

возила/х, механичка брава за ручно подизање
ком 2

6.002
Набавка, испорука и монтажа двоструког индуктивног детектора 

проласка возила, микропроцесорско управљање са два индуктивна 

детектора, програмска подршка индуктивности детектора, поседује 

аутоматско подешавање фреквенције индуктивне петље, склоп је 

израђен за екстремне температурне услове рада са великим 

температурним скоковима и повишене влажности, монтажа у 

коловоз/асфалт на дубини од 7цм
ком 2

6.003 Позивни аудио табло са 1 тастером

- интегрисан контролер и читач картица

- алуминијумско кућиште са металним тастерима

Набавка, испорука и монтажа. ком 2

6.004 Метални стуб, висине 1.1м, за уградњу опреме из претходне 

позиције, за монтажу на асфалтну подлогу.

Набавка, испорука и монтажа. ком 2

6.005
Набавка, испорука и монтажа  IP контролера доступа, капацитета 

максимум двоје потпуно контролисаних врата за контролу улаза у 

лифт окна ламеле Ф1 из гараже и пожарног улаза ПС1, сличног типу 

ASC1202C-D, Dahua или еквивалент 
ком 2

6.006 Набавка, испорука и монтажа пратеће опреме контролера доступа и 

то:

- Безконтактни читач картица, сличан типу ASR12000D, Dahua или 

еквивалент ком 4

- Магнетно контактни детектор откривености врата ком 2

- Електромагнетни прихватник за блокирање врата сличан типу DHI-

ASF280A, Dahua или еквивалент ком 2

- Аутоматски приводни механизам за затварање врата, сличан типу 

ASF102S, Dahua или еквивалент ком 2

6.007 Кабл JH(St)H 4x2x0,8mm

Набавка, испорука и полагање. м 600
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6.008 Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm

Набавка, испорука и полагање. м 10

6.009 Кабл JH(St)H 1x2x0,8mm

Набавка, испорука и полагање. м 10

6.010 Кабл  S/FTP Cat.6 4х2х0.5 4P LSHF

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 620

6.011 ПЕ цев пречника 50мм м 60

ПЕ цев пречника 16мм м 10

Набавка, испорука и полагање.

6.011а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

УКУПНО КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

7 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од перфорираног топло-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.

Позицијом су обухваћени полице са спојницом, елементи за спајање,

спојнице, помоћни држачи, везници (навојне шипке) и сав потребан

ситни материјал. 
Регали су индентични типу  "ОBО-bettermann", како следи:

7.001 MKS 120 FS: Метални носач каблова (регал) 3000x200x110мм,

израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима,

дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу

слабе струје
Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 120 FS: m 80

7.002 MKS 605 FS : Метални носач каблова (регал) 3000x50x60мм, израђени

од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине

0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе

струје
Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 605 FS: m 26

7.003 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 60x100x3050мм израђен од

перфорираног хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине

0,75мм са интегрисаном спојницом 
Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у приземљу и по

спратовима за напојне каблове мултимедијалних кутија у становима.

Регал се испоручује комплет са:
 - Плафонским средишњим носачима 100мм

 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-610 FS m 216

Ukupno 3.6:

УКУПНО НОСАЧИ КАБЛОВА  ЗА ЛАМЕЛУ Ф1
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф - ЛАМЕЛА Ф1

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ДАТУМ: Јул 2018.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1
СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ЛАМЕЛА Ф1

2 СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО 

КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА

ЛАМЕЛА Ф1

3 ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

ЛАМЕЛА Ф1

4
ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА 

ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА

ЛАМЕЛА Ф1

5 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

ЛАМЕЛА Ф1

6 КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ

ЛАМЕЛА Ф1

7 НОСАЧИ КАБЛОВА 

ЛАМЕЛА Ф1

УКУПНО - ЛАМЕЛА Ф1
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ДАТУМ: Јул 2018.

ЛАМЕЛА Ф2

СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА 

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

1 Набавка, транспорт и складиштење на

градилишту материјала, прибора и опреме,

како је дато у појединим позицијама.

2 Испорука свог материјала наведеног у

појединим позицијама и свог ситног

неспецифицираног материјала, потребног за

квалитетну и комплетну израду инсталације.

3 Уграђивање и повезивање у свему како је

наведено у појединим позицијама у складу са

важећим прописима и правилима за

квалитетну израду

4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ

завршене инсталације.

5 Довођење у исправно стање свих евентуално

оштећених места на већ изведеним

радовима.

6 Сав употребљени материјал мора одговарати

важећим стандардима и бити првокласног

квалитета.

7 Сви радови морају бити изведени стручном

радном снагом и у потпуности према важећим

прописима за предметне врсте радова.

8 У цену се урачунава поред вредности свег

потребног материјала и потребне радне снаге

и сви порези на рад и материјал.

9 Цена обухвата и израду евентуално потребне

радионичке документације.

10 Обрачун је дат по јединици мере комплетно

урађене позиције.

11 Завршне радове и предаја инсталације

инвеститору.
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1
118

бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

1 СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Quadel

 ЛАМЕЛА Ф2

1.001 Аналогни комбиновани оптичко-термички детектор, адресибилни, 

сличан типу ACA-E, Quadel

Детектор треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-7 

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 15

1.002
Ручни јављач пожара, адресибилни, сличан типу HCP-E(SCI), Quadel.

Јављач треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом 

СРПС ЕН54-11, тип А.

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 27

1.003 Локално напајање 22В/24В, са батеријама 2х2,3Ah/12VDC.

Опрема треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-4 

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 1

1.004 Противпожарна сирена, спољашња са бљескалицом, 

конвекционална, слична типу Banshee + CLB-E, Quadel.

Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 2

1.005 Противпожарна сирена,унутрашња, конвекционална. Слична типу 

Banshee, Quadel

Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 12

1.006 Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm

Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, 

СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране 

именованог тела. 
Набавка, испорука и полагање. м 590

1.007 Кабл NHXHX3x1.5mm2 ФЕ180Е30

Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са 

стандардом  СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка 

верификације од независне оранизације.

Набавка, испорука и полагање. м 180

1.008

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

Ø16mm, м 590

Набавка, испорука, полагање.
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1.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

1.009 Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна 

електрична мерења и издавање атеста комп 1

УКУПНО СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА ЗА ЛАМЕЛУ Ф2
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

2 СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ 

ПОТРОШАЧА

2.001 Мултимедијална кутија у стану,  производње ICOM следећих 

карактеристика:

Назидни орман, пластични, димензија 300x500x120мм, опремљен:  

 - вратима са бравом и перфорацијом
ком 1

 - две фиксиране шине са леве и десне стране за качење (4У)
ком 1

 - панелом за смештај до 12 РЈ 45модула

 - панелом за завршетак 2хSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC )
ком 1

 - Енергетска утичница 3x 2П+Е

ком 1

 - местом за ТВ разделник

 - местом за рутер

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. комп 77

2.002 Мултимедијални орман у локалу, следећих карактеристика:

Назидни орман, пластични, димензија 300x500x120мм, опремљен:  

 - вратима са бравом и перфорацијом
ком 1

 - две фиксиране шине са леве и десне стране за качење (4У)
ком 1

 - панелом за смештај до 12 РЈ 45модула

 - панелом за завршетак 2хSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC )
ком 1

 - Енергетска утичница 3x 2П+Е ком 1

 - местом за ТВ разделник

 - местом за рутер

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. комп 2

2.003 Телекомуникациона утичница RЈ45кат 6. Утичнице су део општег 

телекомуникационог блока. Предмером су предвиђени само 

механизми RJ45/s cat6. Уградна дозна, рам и маска су предвиђени 

пројектом ЕЕ
Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. ком 396

2.004
Модул RЈ45кат 6 за уградњу у панеле ММ кутија у становима.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. ком 473

2.005 Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF  од ММО до ММК

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 3.660
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2.006
Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF  од ММК до механизама RЈ45

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 5.950

2.007 Кабл оптички типа Tight Buffer — Riser, Plenum & LSZH Rated OS2 1 x 

9/125 um    од ММО до ММК

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 7.320

2.008

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 2.600

Набавка, испорука, полагање.

2.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

2.009 Испитивање  FTP cat 6 линкова и атестирање. ком 475

2.010 Испитивање оптичких линија и атестирање. ком 156

2.011
Остали ситан потрошни материјал и неспецифицирани радови.

комп 1

УКУПНО СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО 

КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА ЗА ЛАМЕЛУ Ф2
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

3 ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

3.001 Медиа конвертор 

 - SC/APC optical connector input/ RF output, сличан типу CATV OR 

(Реф.231220), Телевес ком 1

 -  RF input/ SC/APC optical connector output,  сличан типу CATV OT 

(Реф.234811), Телевес ком 1

Набавка, испорука, монтажа и повезивање.

3.002 Појачавач сигнала

 за фреквентни опсег 86-862MHz, са повратним опсегом 5-65MHz. 

Појачање сигнала је у опсегу 0-26дБ, напајање уређаја је 

230VAC/50Hz, а потрошња 30W.
Слично типу Телевес (Реф.4512)

Набавка, испорука, монтажа и повезивање . ком 1

3.003 ТВ разделник сигнала, за унутрашњу монтажу за фреквентни опсег 5-

1000MHz капацитета: 
 1/3 (6дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4532) ком 1

 1/4 (8дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4531) ком 3

 1/8 (12дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4533) ком 12

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.

3.004 А/В Модулатор за везу са видео надзором, сличан типу VHF/UHF 

модулатор (Реф.585801), Телевес 

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

3.005

Механизам ТВ утичнице за фреквентни опсег 5-1000MHz,   Утичнице 

су део општег телекомуникационог блока. Предмером су 

предвиђени само механизми, уградна дозна, рам и маска су 

предвиђени пројектом ЕЕ. Слабљење утичнице је мање од 1дБ.  

слична типу ET104001, Schrack
Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 198

3.006 Кабл RG11/CU LS0H  од ММО до ММК

Набавка, испорука, полагање. м 3.660

3.007 RG-6 coax kabl MIL-C-17F  од ММК доТВ механизама

Набавка, испорука, полагање. м 2.950

3.008

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 2.800

Набавка, испорука, полагање.
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3.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

3.009 Завршна мерења и издавање атеста и мерних листа за сваку 

утичницу. комп 1

УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ ЗА Ф2
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

4 ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ 

ПРИСТУПА

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Dahua

4.001 Позивни IP табло са нумеричком touchpad тастатуром, дан-ноћ 

камером и читачем картица/беџева,  сличан типу VTO1220BW,  Dahua

 - дан-ноћ, 1.3МP CMOS камера, 

- 3.5" TFT LCD екран

- интегрисан контролер и читач картица

- стаклено кућиште са металним тастерима

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

4.002  IP видео колор монитор,  сличан типу  VTH1560BW, Dahua

- могућност прикључења тастера за звонце (испред стана)

- интегрисан модул за приватност разговора

 - 7 "ТФТ 800x480 екран у боји 

- Touch тастер за отварање врата

- регулација јачине звона уз могућност потпуног искључења

Додатно напајање DC12V, max 7W

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 77

4.003 Дистрибутер, PoE switch, сличан типу  VTNS1060A, Dahua

- 6 канала

- могућност повезивања каскадно до 30 ком

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 16

4.004 Додатно напајање за дистрибутер, слично типу                                    ADS-

110DL-19-1 240072E, Dahua
- 24V DC / 3,0A

- интегрисана заштита од кратког споја

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 16

4.005 Електрична брава, симетрична,импулсна.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

4.006 Тастер за отварање врата, нормално отворен, комплет - уградна 

кутија, механизам ET100002 са белом маском , рам и маска серије 

Visio 45, Schrack 
Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

4.007 Кабл Cat.6 S/FTP 4P LSHF 

Набавка, испорука, полагање. м 1.650

4.008
Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 760
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4.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

4.009 Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна 

електрична мерења и издавање атеста комп 1

УКУПНО ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ 

КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА ЗА Ф2
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1
118

бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

5 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

5.001
IP BOX Full HD outdoor kamera, PoE 802.3af, ONVIF,  резолуције 2.0Mp, 

sа уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и кућиштем 

са грејачем и држачем за монтажу на зид, слична типу IPC-HFW8231E-

Z/Z5, Dahua или еквивалент  

Набавка, испорука и монтажа. ком 8

5.002
IP DOME Full HD indoor камера, PoE 802.3af, ONVIF, резолуције 2.0Mp, 

са уграђеним варифокалним објективом, са IRдиодама и опремом за 

монтажу, слична типу IPC-HDBW8231E-Z/Z5, Dahua или еквивалент  

Набавка, испорука и монтажа. ком 9

5.003 Кабл U/FTP 4х2х0,5mm kat6, LSHF

EN 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 700

5.004 Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 700

Набавка, испорука, полагање.

5.004а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

5.005 Елементи за пролаз каблова на фасади који обезбеђују заштиту од 

продора воде. ком 8

УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА Ф2
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Cardin и Dahua
6.001

Набавка, испорука и монтажа стуба аутоматске рампе са једноим 

краком до 2м, комплет са алуминијском квадратном летвом, 

заштитним гумама, флоуресцентним тракама, време отварања 1,2 

секунде са могућношћу регулације, амперометрички сензор са 

могућност подешавања заштите удара у препреку, подешавање 

снаге и брзине кочења, напајање мотора врши се искључиво 

импулсно инвертерски, намењена за континуирани рад мин 250 

возила/х, механичка брава за ручно подизање
ком

6.002
Набавка, испорука и монтажа двоструког индуктивног детектора 

проласка возила, микропроцесорско управљање са два индуктивна 

детектора, програмска подршка индуктивности детектора, поседује 

аутоматско подешавање фреквенције индуктивне петље, склоп је 

израђен за екстремне температурне услове рада са великим 

температурним скоковима и повишене влажности, монтажа у 

коловоз/асфалт на дубини од 7цм
ком

6.003 Позивни аудио табло са 1 тастером

- интегрисан контролер и читач картица

- алуминијумско кућиште са металним тастерима

Набавка, испорука и монтажа. ком

6.004 Метални стуб, висине 1.1м, за уградњу опреме из претходне 

позиције, за монтажу на асфалтну подлогу.

Набавка, испорука и монтажа. ком

6.005
Набавка, испорука и монтажа  IP контролера доступа, капацитета 

максимум двоје потпуно контролисаних врата за контролу улаза у 

лифт окна ламеле Ф1 из гараже и пожарног улаза ПС1, сличног типу 

ASC1202C-D, Dahua или еквивалент 
ком 1

6.006 Набавка, испорука и монтажа пратеће опреме контролера доступа и 

то:

- Безконтактни читач картица, сличан типу ASR12000D, Dahua или 

еквивалент ком 4

- Магнетно контактни детектор откривености врата ком 2

- Електромагнетни прихватник за блокирање врата сличан типу DHI-

ASF280A, Dahua или еквивалент ком 2

- Аутоматски приводни механизам за затварање врата, сличан типу 

ASF102S, Dahua или еквивалент ком 2

6.007 Кабл JH(St)H 4x2x0,8mm

Набавка, испорука и полагање. м
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6.008 Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm

Набавка, испорука и полагање. м 10

6.009 Кабл JH(St)H 1x2x0,8mm

Набавка, испорука и полагање. м 10

6.010 Кабл  S/FTP Cat.6 4х2х0.5 4P LSHF

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 120

6.011 ПЕ цев пречника 50мм м

ПЕ цев пречника 16мм м 10

Набавка, испорука и полагање.

6.011а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

УКУПНО КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ
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1
118

бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

7 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од перфорираног топло-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.

Позицијом су обухваћени полице са спојницом, елементи за спајање,

спојнице, помоћни држачи, везници (навојне шипке) и сав потребан

ситни материјал. 
Регали су индентични типу  "ОBО-bettermann", како следи:

7.001 MKS 120 FS: Метални носач каблова (регал) 3000x200x110мм,

израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима,

дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу

слабе струје
Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 120 FS: m 80

7.002 MKS 605 FS : Метални носач каблова (регал) 3000x50x60мм, израђени

од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине

0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе

струје
Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 605 FS: m 26

7.003 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 60x100x3050мм израђен од

перфорираног хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине

0,75мм са интегрисаном спојницом 
Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у приземљу и по

спратовима за напојне каблове мултимедијалних кутија у становима.

Регал се испоручује комплет са:
 - Плафонским средишњим носачима 100мм

 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-610 FS m 240

Ukupno 3.6:

УКУПНО НОСАЧИ КАБЛОВА  ЗА ЛАМЕЛУ Ф2
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф - ЛАМЕЛА Ф2

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ДАТУМ: Јул 2018.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1
СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ЛАМЕЛА Ф2

2 СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО 

КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА

ЛАМЕЛА Ф2

3 ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

ЛАМЕЛА Ф2

4
ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА 

ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА

ЛАМЕЛА Ф2

5 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

ЛАМЕЛА Ф2

6 КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ

ЛАМЕЛА Ф2

7 НОСАЧИ КАБЛОВА 

ЛАМЕЛА Ф2

УКУПНО - ЛАМЕЛА Ф2
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ДАТУМ: Јул 2018.

ЛАМЕЛА Ф3

СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА 

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

1 Набавка, транспорт и складиштење на

градилишту материјала, прибора и опреме,

како је дато у појединим позицијама.

2 Испорука свог материјала наведеног у

појединим позицијама и свог ситног

неспецифицираног материјала, потребног за

квалитетну и комплетну израду инсталације.

3 Уграђивање и повезивање у свему како је

наведено у појединим позицијама у складу са

важећим прописима и правилима за

квалитетну израду

4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ

завршене инсталације.

5 Довођење у исправно стање свих евентуално

оштећених места на већ изведеним

радовима.

6 Сав употребљени материјал мора одговарати

важећим стандардима и бити првокласног

квалитета.

7 Сви радови морају бити изведени стручном

радном снагом и у потпуности према важећим

прописима за предметне врсте радова.

8 У цену се урачунава поред вредности свег

потребног материјала и потребне радне снаге

и сви порези на рад и материјал.

9 Цена обухвата и израду евентуално потребне

радионичке документације.

10 Обрачун је дат по јединици мере комплетно

урађене позиције.

11 Завршне радове и предаја инсталације

инвеститору.
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.
Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

1 СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Quadel

 ЛАМЕЛА Ф3

1.001 Аналогни комбиновани оптичко-термички детектор, адресибилни, 

сличан типу ACA-E, Quadel

Детектор треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-7 

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 3

1.002
Ручни јављач пожара, адресибилни, сличан типу HCP-E(SCI), Quadel.

Јављач треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом 

СРПС ЕН54-11, тип А.

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 25

1.003 Локално напајање 22В/24В, са батеријама 2х2,3Ah/12VDC.

Опрема треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-4 

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 1

1.004 Противпожарна сирена, спољашња са бљескалицом, 

конвекционална, слична типу Banshee + CLB-E, Quadel.

Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком

1.005 Противпожарна сирена,унутрашња, конвекционална. Слична типу 

Banshee, Quadel

Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 12

1.006 Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm

Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, 

СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране 

именованог тела. 
Набавка, испорука и полагање. м 580

1.007 Кабл NHXHX3x1.5mm2 ФЕ180Е30

Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са 

стандардом  СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка 

верификације од независне оранизације.

Набавка, испорука и полагање. м 180

1.008

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

Ø16mm, м 550

Набавка, испорука, полагање.
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1.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

1.009 Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна 

електрична мерења и издавање атеста комп 1

УКУПНО СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА ЗА ЛАМЕЛУ Ф3
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НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

2 СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ 

ПОТРОШАЧА

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Schrack

2.001 Мултимедијална кутија у стану,  производње ICOM следећих 

карактеристика:

Назидни орман, пластични, димензија 300x500x120мм, опремљен:  

 - вратима са бравом и перфорацијом
ком 1

 - две фиксиране шине са леве и десне стране за качење (4У)
ком 1

 - панелом за смештај до 12 РЈ 45модула

 - панелом за завршетак 2хSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC )
ком 1

 - Енергетска утичница 3x 2П+Е

ком 1

 - местом за ТВ разделник

 - местом за рутер

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. комп 86

2.002 Мултимедијални орман у локалу, следећих карактеристика:

Назидни орман 10", 9U, димензија 310x470x260мм, слична типу 

DV610009-A, Schrack, опремљен:  

 - вратима са бравом и перфорацијом
ком 1

 - две фиксиране шине са леве и десне стране за качење (9У)
ком 1

 - панелом за смештај до 12 RЈ45 45 модула, сличан типу HSER0120GS, 

Schrack
 - панелом за завршетак 2хSM влакна (адаптери, пигтаил SC/APC )

ком 1

 - Напојни панел са 3 шуко утикачка места, 1U, сличан типу IU070122, 

Schrack
ком 1

 - местом за ТВ разделник

 - местом за рутер

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. комп

2.003 Телекомуникациона утичница RЈ45кат 6. Утичнице су део општег 

телекомуникационог блока. Предмером су предвиђени само 

механизми RJ45/s cat6. Уградна дозна, рам и маска су предвиђени 

пројектом ЕЕ

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. ком 390

2.004
Модул RЈ45кат 6 за уградњу у панеле ММ кутија у становима.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. ком 476

2.005 Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF  од ММО до ММК

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 3.290
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2.006
Кабл UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF  од ММК до механизама RЈ45

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 2.170

2.007 Кабл оптички типа Tight Buffer — Riser, Plenum & LSZH Rated OS2 1 x 

9/125 um    од ММО до ММК

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 6.580

2.008

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 1.510

Набавка, испорука, полагање.

2.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

2.009 Испитивање  FTP cat 6 линкова и атестирање. ком 476

2.010 Испитивање оптичких линија и атестирање. ком 172

2.011
Остали ситан потрошни материјал и неспецифицирани радови.

комп 1

УКУПНО СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО 

КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА ЗА ЛАМЕЛУ Ф3
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НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

3 ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

3.001 Медиа конвертор 

 - SC/APC optical connector input/ RF output, сличан типу CATV OR 

(Реф.231220), Телевес ком 1

 -  RF input/ SC/APC optical connector output,  сличан типу CATV OT 

(Реф.234811), Телевес ком 1

Набавка, испорука, монтажа и повезивање.

3.002 Појачавач сигнала

 за фреквентни опсег 86-862MHz, са повратним опсегом 5-65MHz. 

Појачање сигнала је у опсегу 0-26дБ, напајање уређаја је 

230VAC/50Hz, а потрошња 30W.
Слично типу Телевес (Реф.4512)

Набавка, испорука, монтажа и повезивање . ком 1

3.003 ТВ разделник сигнала, за унутрашњу монтажу за фреквентни опсег 5-

1000MHz капацитета: 
 1/3 (6дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4532) ком 1

 1/4 (8дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4531) ком 3

 1/8 (12дБ) , сличан типу Телевес (Реф.4533) ком 11

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију.

3.004 А/В Модулатор за везу са видео надзором, сличан типу VHF/UHF 

модулатор (Реф.585801), Телевес 

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

3.005

Механизам ТВ утичнице за фреквентни опсег 5-1000MHz,   Утичнице 

су део општег телекомуникационог блока. Предмером су 

предвиђени само механизми, уградна дозна, рам и маска су 

предвиђени пројектом ЕЕ. Слабљење утичнице је мање од 1дБ.  

слична типу ET104001, Schrack
Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 195

3.006 Кабл RG11/CU LS0H  од ММО до ММК

Набавка, испорука, полагање. м 3.290

3.007 RG-6 coax kabl MIL-C-17F  од ММК доТВ механизама

Набавка, испорука, полагање. м 1.080

3.008

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 900

Набавка, испорука, полагање.

3.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

3.009 Завршна мерења и издавање атеста и мерних листа за сваку 

утичницу. комп 1

УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ ЗА Ф3
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НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

4 ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ 

ПРИСТУПА

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Dahua

4.001 Позивни IP табло са нумеричком touchpad тастатуром, дан-ноћ 

камером и читачем картица/беџева,  сличан типу VTO1220BW,  Dahua

 - дан-ноћ, 1.3МP CMOS камера, 

- 3.5" TFT LCD екран

- интегрисан контролер и читач картица

- стаклено кућиште са металним тастерима

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

4.002  IP видео колор монитор,  сличан типу  VTH1560BW, Dahua

- могућност прикључења тастера за звонце (испред стана)

- интегрисан модул за приватност разговора

 - 7 "ТФТ 800x480 екран у боји 

- Touch тастер за отварање врата

- регулација јачине звона уз могућност потпуног искључења

Додатно напајање DC12V, max 7W

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 86

4.003 Дистрибутер, PoE switch, сличан типу  VTNS1060A, Dahua

- 6 канала

- могућност повезивања каскадно до 30 ком

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 16

4.004 Додатно напајање за дистрибутер, слично типу                                    ADS-

110DL-19-1 240072E, Dahua

- 24V DC / 3,0A

- интегрисана заштита од кратког споја

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 16

4.005 Електрична брава, симетрична,импулсна.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

4.006 Тастер за отварање врата, нормално отворен, комплет - уградна 

кутија, механизам ET100002 са белом маском , рам и маска серије 

Visio 45, Schrack 
Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију. ком 1

4.007 Кабл Cat.6 S/FTP 4P LSHF 

Набавка, испорука, полагање. м 695

4.008

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 495

4.008а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1
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4.009 Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна 

електрична мерења и издавање атеста комп 1

УКУПНО ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА ИНТЕГРИСАНОМ 

КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА ЗА Ф3
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

5 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

5.001
IP BOX Full HD outdoor kamera, PoE 802.3af, ONVIF,  резолуције 2.0Mp, 

sа уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и кућиштем 

са грејачем и држачем за монтажу на зид, слична типу IPC-HFW8231E-

Z/Z5, Dahua или еквивалент  

Набавка, испорука и монтажа. ком 8

5.002
IP DOME Full HD indoor камера, PoE 802.3af, ONVIF, резолуције 2.0Mp, 

са уграђеним варифокалним објективом, са IRдиодама и опремом за 

монтажу, слична типу IPC-HDBW8231E-Z/Z5, Dahua или еквивалент  

Набавка, испорука и монтажа. ком 9

5.003 Кабл U/FTP 4х2х0,5mm kat6, LSHF

EN 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 750

5.004 Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

 - Ø16mm, м 750

Набавка, испорука, полагање.

5.004а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

5.005 Елементи за пролаз каблова на фасади који обезбеђују заштиту од 

продора воде. ком 8

УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА Ф3
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Cardin и Dahua

6.001
Набавка, испорука и монтажа стуба аутоматске рампе са једноим 

краком до 2м, комплет са алуминијском квадратном летвом, 

заштитним гумама, флоуресцентним тракама, време отварања 1,2 

секунде са могућношћу регулације, амперометрички сензор са 

могућност подешавања заштите удара у препреку, подешавање 

снаге и брзине кочења, напајање мотора врши се искључиво 

импулсно инвертерски, намењена за континуирани рад мин 250 

возила/х, механичка брава за ручно подизање
ком 2

6.002
Набавка, испорука и монтажа двоструког индуктивног детектора 

проласка возила, микропроцесорско управљање са два индуктивна 

детектора, програмска подршка индуктивности детектора, поседује 

аутоматско подешавање фреквенције индуктивне петље, склоп је 

израђен за екстремне температурне услове рада са великим 

температурним скоковима и повишене влажности, монтажа у 

коловоз/асфалт на дубини од 7цм
ком 2

6.003 Позивни аудио табло са 1 тастером

- интегрисан контролер и читач картица

- алуминијумско кућиште са металним тастерима

Набавка, испорука и монтажа. ком 2

6.004 Метални стуб, висине 1.1м, за уградњу опреме из претходне 

позиције, за монтажу на асфалтну подлогу.

Набавка, испорука и монтажа. ком 2

6.005
Набавка, испорука и монтажа  IP контролера доступа, капацитета 

максимум двоје потпуно контролисаних врата за контролу улаза у 

лифт окна ламеле Ф1 из гараже и пожарног улаза ПС1, сличног типу 

ASC1202C-D, Dahua или еквивалент 
ком 3

6.006 Набавка, испорука и монтажа пратеће опреме контролера доступа и 

то:
- Безконтактни читач картица, сличан типу ASR12000D, Dahua или 

еквивалент ком 8

- Магнетно контактни детектор откривености врата ком 4

- Електромагнетни прихватник за блокирање врата сличан типу DHI-

ASF280A, Dahua или еквивалент ком 4

- Аутоматски приводни механизам за затварање врата, сличан типу 

ASF102S, Dahua или еквивалент ком 4

6.007 Кабл JH(St)H 4x2x0,8mm

Набавка, испорука и полагање. м 300

6.008 Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm

Набавка, испорука и полагање. м 40
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6.009 Кабл JH(St)H 1x2x0,8mm

Набавка, испорука и полагање. м 40

6.010 Кабл  S/FTP Cat.6 4х2х0.5 4P LSHF

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 480

6.011 ПЕ цев пречника 50мм м 60

ПЕ цев пречника 16мм м 10

Набавка, испорука и полагање.

6.011а Провера проходности уграђених инсталационих цеви и отклањање 

евентуалних недостатака пауш. 1

УКУПНО КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ

ВЈН 04/19
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким

прописима за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке

и конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

7 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од перфорираног топло-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.

Позицијом су обухваћени полице са спојницом, елементи за спајање,

спојнице, помоћни држачи, везници (навојне шипке) и сав потребан

ситни материјал. 
Регали су индентични типу  "ОBО-bettermann", како следи:

7.001 MKS 120 FS: Метални носач каблова (регал) 3000x200x110мм,

израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима,

дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу

слабе струје
Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 120 FS: m 80

7.002 MKS 605 FS : Метални носач каблова (регал) 3000x50x60мм, израђени

од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине

0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе

струје
Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 605 FS: m 26

7.003 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 60x100x3050мм израђен од

перфорираног хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине

0,75мм са интегрисаном спојницом 
Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у приземљу и по

спратовима за напојне каблове мултимедијалних кутија у становима.

Регал се испоручује комплет са:
 - Плафонским средишњим носачима 100мм

 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-610 FS m 240

УКУПНО НОСАЧИ КАБЛОВА  ЗА ЛАМЕЛУ Ф3
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф - ЛАМЕЛА Ф3

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ДАТУМ: Јул 2018.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1
СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ЛАМЕЛА Ф3

2 СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО 

КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА

ЛАМЕЛА Ф3

3 ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

ЛАМЕЛА Ф3

4
ВИДЕО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ СА 

ИНТЕГРИСАНОМ КОНТРОЛОМ ПРИСТУПА

ЛАМЕЛА Ф3

5 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

ЛАМЕЛА Ф3

6 КОНТРОЛА УЛАСКА У ГАРАЖУ

ЛАМЕЛА Ф3

7 НОСАЧИ КАБЛОВА

ЛАМЕЛА Ф3

УКУПНО - ЛАМЕЛА Ф3
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

цена по 

јед.мере 

(Дин)

Укупно    

(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ОБЈЕКАТ Ф

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : ПД 20/18-ПЗИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ДАТУМ: Јул 2018.

ГАРАЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА УНУТРАШЊИХ 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ И 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА 

ОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБУХВАТА:

1 Набавка, транспорт и складиштење на

градилишту материјала, прибора и опреме,

како је дато у појединим позицијама.

2 Испорука свог материјала наведеног у

појединим позицијама и свог ситног

неспецифицираног материјала, потребног за

квалитетну и комплетну израду инсталације.

3 Уграђивање и повезивање у свему како је

наведено у појединим позицијама у складу

са важећим прописима и правилима за

квалитетну израду

4 Испитивање и пуштање у исправан рад већ

завршене инсталације.

5 Довођење у исправно стање свих

евентуално оштећених места на већ

изведеним радовима.

6 Сав употребљени материјал мора

одговарати важећим стандардима и бити

првокласног квалитета.

7 Сви радови морају бити изведени стручном

радном снагом и у потпуности према

важећим прописима за предметне врсте

радова.

8 У цену се урачунава поред вредности свег

потребног материјала и потребне радне

снаге и сви порези на рад и материјал.

9 Цена обухвата и израду евентуално

потребне радионичке документације.

10 Обрачун је дат по јединици мере комплетно

урађене позиције.

11 Завршне радове и предаја инсталације

инвеститору.
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НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима

за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и

конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

1 СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Quadel

ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф

1.001
Централни уређај за пожарну сигнализацију, који може да прикључи 

максимално 6 адресних линија ( петљи ), са 3 линијска модула ALPHA 

2100-LCU и једним централним управљачким модулом ALPHA 2100-

МCU. Централа има 5 адресибилних петљи ( 1 петља извршна ), са 

максимално 127 адресибилних детектора у петљи. Централа садржи 

напојну јединицу са акумулаторским батеријама за резервно 

напајање система 72 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у 

случају испада мрежног напајања. Централа поседује приказно-

управљачки модул ALPHA 2100-SCU за руковање системом са LCD 

дисплејем, тастатуром, комуникацијским интерфејсима и 

могућношћу умрежавања. Централа има VdS атест и задовољава 

стандарде EN54-2 i EN54-4.

Централа је слична типу ALPHA 2100-6L Quadel комп. 1

1.002 Аналогни комбиновани оптичко-термички детектор, адресибилни, 

сличан типу ACA-E, Quadel

Детектор треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-7 

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 99

1.003
Ручни јављач пожара, адресибилни, сличан типу HCP-E(SCI), Quadel.

Јављач треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом 

СРПС ЕН54-11, тип А.

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 24

1.004
Улазно-излазни модул, адресибилни, са једним контролисаним 

релејним излазом 250В/5А, сличан типу CHQ-MRC(SCI), Quadel.

Модул треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом 

СРПС ЕН54-11, тип А.

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 19

1.005 Улазно-излазни модул, адресибилни, са 8 улаза и 8 излаза, сличан 

типу QCH-IO8, Quadel.

Модул треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом 

СРПС ЕН54-11, тип А.

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 7
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1.006 Локално напајање 22В/24В, са батеријама 2х2,3Ah/12VDC за напајање 

улазно-излазних модула.

Опрема треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-4 

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 3

1.007 Противпожарна сирена, спољашња, конвекционална, слична типу 

Banshee, Quadel.

Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 6

1.008 Кабл JH(St)H 2x2x0,8 FE180/E90mm

Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, 

СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране 

именованог тела. 

Набавка, испорука и полагање. м 650

1.009 Кабл JH(St)H 2x2x0,8mm

Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, 

СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране 

именованог тела. 

Набавка, испорука и полагање. м 980

1.010 Кабл NHXHX3x1.5mm2 ФЕ180Е30

Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са 

стандардом  СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка 

верификације од независне оранизације.

Набавка, испорука и полагање. м 280

1.011 Кабл NHXHX3x1.5mm2 ФЕ180Е90

Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са 

стандардом  СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка 

верификације од независне оранизације.

Набавка, испорука и полагање. м 100

1.012

Инсталационо црево за полагање инсталација под малтер пречника 

Ø16mm, м 200

Набавка, испорука, полагање.

1.013 Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна 

електрична мерења и издавање атеста комп 1

УКУПНО СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА ЗА ГАРАЖУ ОБЈЕКТА 

Ф
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала 

потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по 

позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у 

исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним 

радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима

за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и

конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

2 СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ Co

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Quadel

ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф

2.001 Централни адресибилни уређај за детекцију Со, са једном петљом са 

максимално 127 адресибилних детектора у петљи. Централа има 8 

релејних излаза, алфанумеричку тастатуру са ЛЦД дисплејем, 

комуникацијске интерфејсе и напојни модул са мрежним и 

резервним ( батеријским ) напајањем. 

Централа је слична типу ALPHA 1100 Quadel комп. 1

2.002 Адресибилни детектор угљен моноксида, сличан типу                    QCO-

TGS/A, Quadel

Детектор треба да поседује потврду о усаглашености са              UL 

2034 и СРПС ЕН5091

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 13

2.003 Једнострани светлосни сигнализатор, ЛЕД лампа са одговарајућим 

натписима, Quadel.

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 10

2.004 Двострани светлосни сигнализатор, ЛЕД лампа са одговарајућим 

натписом, Quadel.

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 12

2.005 Сигнална сирена, спољашња, конвекционална, слична типу Banshee, 

Quadel.

Сирена треба да поседује потврду о усаглашености СРПС ЕН54-3

Набавка, испорука и монтажа, повезивање. ком 6

2.006 Кабл JH(St)H 2x2x0,6mm

Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са СРПС ЕН60332-2, 

СРПС ЕН 61034-2, СРПС ЕН60754-1 и СРПС ЕН 50525 издату од стране 

именованог тела. 

Набавка, испорука и полагање. м 350

2.007 Кабл N2HX-Ј 3x1.5mm2 

Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са 

стандардом  СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка 

верификације од независне оранизације.

Набавка, испорука и полагање. м 400
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2.008 Кабл N2HX-Ј 5x1.5mm2 

Кабл мора да поседује декларацију производа о усаглашености са 

стандардом  СРПС ЕН60331 издату на основу спроведеног поступка 

верификације од независне оранизације.

Набавка, испорука и полагање. м 100

2.009 Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. Завршна 

електрична мерења и издавање атеста комп 1

УКУПНО СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ Co ЗА ГАРАЖУ ОБЈЕКТА Ф
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НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала 

потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по 

позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у 

исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним 

радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима

за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и

конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

3 СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО КРАЈЊЕГ 

ПОТРОШАЧА

3.001
Тврда, ПВЦ цев Ø110мм (Јувидур) постављена у зиду гараже од 

гараже објекта Ф до кабловске канализације у насељу, служи за увод 

оптичких каблова од телекомуникационог центра ТК ( објекат Ц ). m 6

3.002 Кабл оптички типа U-DQ(ZN)BH 24E9 n x 9/125 um ( 24 влакна )     за 

полагање од телекомуникационог центра ТК ( објекат Ц ) до ММО 

објекта Ф. Кабл се полаже по постојећој телекомуникационој 

канализацији у насељу између објеката Ц и Ф. У објекту Ф полаже се 

по постављеним носачима каблова у гаражи до мултимедијалних 

ормана ММО

сагласан са EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 1.050

3.003 Панели, 19",опремљени са 24х2SC/APC конектора за SM кабл 9/125 

konektora, veličine 1U,  слични типу HSELS24MCG, Schrack за монтажу у  

рек орману телекомуникационог центра ТК ( објекат Ц ). Панеил 

служе за терминирање оптичких каблова из претходне позиције.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање. ком 3

3.004 Испитивање оптичких линија и атестирање. ком 72

3.005
Остали ситан потрошни материјал и неспецифицирани радови.

комп 1

Напомена: Предвиђена опрема је еквивалентних карактеристика 

произвођача Schrack

3.006
Концентрација мултимедијалног система објекта Ф1, орман ММО Ф1.

Рек орман, самостојећи, 42У/800х800, са стакленим вратима и

бравом, уклоњивим бочним странама, опремљен 2x19'' вертикалним

носачима, увод каблова са горње, опремљен стопицама за

нивелисање. Орман треба да буде прописно уземљен на најближи

сабирник за изједначавање потенцијала. Унутар ормана извршено је

изједначење потенцијала и међусобно повезивање свих металних

делова. Орман је сличан типу DS 800x800, 42U, Schrack

ком 1

Кровна вентилаторска јединица са 3 вентилатора и са термостатом, 

19", 4U, слична типу DLT44803-A, Schrack ком 1

Напојна летва, 1U, 8x230V, слична типу IU070109, Schrack ком 1

Полица 19'', 1U, 450мм,  слична типу DFS14825-c, Schrack ком 1
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Осталом неспецифицираном опремом неопходном за монтажу .
ком 1

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. комп 1

3.007 Панел, 19", опремљен са 48хRJ45 konektora, Kat. 6, са лед 

индикацијом, оклопљен, величине 1U, слична типу HSLP48GMLF, 

Schrack

Набавка, испорука, монтажа и повезивање. ком 2

3.008
Панел, 19",опремљен са 24х2SC/АПЦ   konektora za SM kabl 9/125 

konektora, veličine 1U,  слична типу HSELS24MCG, Schrack

Набавка, испорука, монтажа и повезивање. ком 9

3.009
Панел, 19", опремљен са 24хRF конектора за коаксијални кабл RG 6.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање. ком 4

3.010 Панел 19", за вођење каблова, величине 1U, сличан типу DBK14805, 

Schrack

Набавка, испорука, монтажа . ком 15

3.011
Концентрација мултимедијалног система објекта Ф2., орман ММО Ф2.

Рек орман, самостојећи, 42U/800х800, са стакленим вратима и

бравом, уклоњивим бочним странама, опремљен 2x19'' вертикалним

носачима, увод каблова са горње, опремљен стопицама за

нивелисање. Орман треба да буде прописно уземљен на најближи

сабирник за изједначавање потенцијала. Унутар ормана извршено је

изједначење потенцијала и међусобно повезивање свих металних

делова. Орман је сличан типу DS 800x800, 42U, Schrack

ком 1

Кровна вентилаторска јединица са 3 вентилатора и са термостатом, 

19", 4U, слична типу DLT44803-A, Schrack ком 1

Напојна летва, 1U, 8x230V, слична типу IU070109, Schrack ком 1

Полица 19'', 1U, 450мм,  слична типу DFS14825-c, Schrack ком 1

Осталом неспецифицираном опремом неопходном за монтажу .
ком 1

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. комп 1

3.012 Панел, 19", опремљен са 48хRJ45 konektora, Kat. 6, са лед 

индикацијом, оклопљен, величине 1U, слична типу HSLP48GMLF, 

Schrack

Набавка, испорука, монтажа и повезивање. ком 2

3.013
Панел, 19",опремљен са 24х2SC/АПЦ   konektora za SM kabl 9/125 

konektora, veličine 1U,  слична типу HSELS24MCG, Schrack

Набавка, испорука, монтажа и повезивање. ком 8

3.014
Панел, 19", опремљен са 24хRF конектора за коаксијални кабл RG 6.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање. ком 4

3.015 Панел 19", за вођење каблова, величине 1U, сличан типу DBK14805, 

Schrack

Набавка, испорука, монтажа . ком 15
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3.016 Концентрација мултимедијалног система објекта Ф3.

Рек орман, самостојећи, 42У/800х800, са стакленим вратима и

бравом, уклоњивим бочним странама, опремљен 2x19'' вертикалним

носачима, увод каблова са горње, опремљен стопицама за

нивелисање. Орман треба да буде прописно уземљен на најближи

сабирник за изједначавање потенцијала. Унутар ормана извршено је

изједначење потенцијала и међусобно повезивање свих металних

делова. Орман је сличан типу DS 800x800, 42U, Schrack

ком 1

Кровна вентилаторска јединица са 3 вентилатора и са термостатом, 

19", 4U, слична типу DLT44803-A, Schrack ком 1

Напојна летва, 1U, 8x230V, слична типу IU070109, Schrack ком 1

Полица 19'', 1U, 450мм,  слична типу DFS14825-c, Schrack ком 1

Осталом неспецифицираном опремом неопходном за монтажу .
ком 1

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до 

постизања пуне функционалности. комп 1

3.017 Панел, 19", опремљен са 48хRJ45 konektora, Kat. 6, са лед 

индикацијом, оклопљен, величине 1U, слична типу HSLP48GMLF, 

Schrack

Набавка, испорука, монтажа и повезивање. ком 2

3.018
Панел, 19",опремљен са 24х2SC/АПЦ   konektora za SM kabl 9/125 

konektora, veličine 1U,  слична типу HSELS24MCG, Schrack

Набавка, испорука, монтажа и повезивање. ком 9

3.019
Панел, 19", опремљен са 24хRF конектора за коаксијални кабл RG 6.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање. ком 4

3.020 Панел 19", за вођење каблова, величине 1U, сличан типу DBK14805, 

Schrack

Набавка, испорука, монтажа . ком 15

УКУПНО СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА ДО 

КРАЈЊЕГ ПОТРОШАЧА  ЗА ГАРАЖУ ОБЈЕКТА Ф
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НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала 

потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по 

позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у 

исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним 

радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима

за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и

конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

4 НОСАЧИ КАБЛОВА 

Метални носачи каблова израђени од перфорираног топло-

поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм, DIN EN 10147.

Позицијом су обухваћени полице са спојницом, елементи за спајање,

спојнице, помоћни држачи, везници (навојне шипке) и сав потребан

ситни материјал. 
Регали су индентични типу  "ОBО-bettermann", како следи:

4.001 MKS 120 FS: Метални носач каблова (регал) 3000x200x110мм,

израђени од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима,

дебљине 0,75мм са интегрисаном спојницом. Регал се веша о АБ

плочу таванице гараже за полагање каблове слабе струје од ММО до

ММК у становима. 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 120 FS: m 210

4.002 MKS 605 FS : Метални носач каблова (регал) 3000x50x60мм, израђени

од перфорираног топло-поцинкованог челичног лима, дебљине

0,75мм са интегрисаном спојницом, за монтажу по каналу слабе

струје
Плаћа се по метру дужном уграђеног регала MKS 605 FS: m 81

4.003 PNK 100: Метални носач каблова (регал) 60x100x3050мм израђен од

перфорираног хладно-поцинкованог челичног лима, дебљине 0,75мм

са интегрисаном спојницом 
Регал се веша о АБ плочу таванице ходника у приземљу и по

спратовима за напојне каблове мултимедијалних кутија у становима.

Регал се испоручује комплет са:
 - Плафонским средишњим носачима 100мм

 - Навојним шипкама М10x500мм 

Плаћа се по метру дужном уграђеног регала RKSM-610 FS m 420

УКУПНО НОСАЧИ КАБЛОВА  ЗА ГАРАЖУ ОБЈЕКТА Ф
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1
118

бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала 

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног 

материјала потребног за комплетну израду и уградњу како је то 

наведено по позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као 

и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ 

изведеним радовима и конструкцијама.

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима

за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и

конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

5 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

5.001
Управљиви 24-portni PoE switch; Layer 2,  2x 10/100/1000 Base-T; 24x 

10/100 Base-T (PoE); PoE 370 , сличан типу PFS4026-24P- 370, Dahua или 

еквивалент. Switch се поставља у мултимедијалним орманима ММО 

за пријем и дистрибуцију видео сигнала са камера видеонадзора

Набавка , испорука, инсталација. ком 3

5.002
NVR - Plug & Play мрежни видео снимач . Најмање 1 x 10/100/1000 

РЈ45 интерфајс, са хард дисковима оптимизованим за видео надзор, 

капацитета неопходног за континуално снимање са 10 камера у 1080p 

резолуцији са минимум 15 fps у трајању од 30 дана, сличан типу 

NVR4816-16P-4KS2, Dahua или еквивалент. Видео снимач се поставља 

у мултимедијални орман ММО и служи за пријем и дистрибуцију 

сигнала са видеокамера унутар улаза и испред лифтовских холова 

ламела Ф1, Ф2 и Ф3.

Пратећи клијентски софтвер

Набавка, испорука и монтажа. ком 3

5.003 UPS излазне снаге 1,5kW, 10min, рек варијанта.

Набавка, испорука ком 3

5.004
IP BOX Full HD outdoor kamera, PoE 802.3af, ONVIF,  резолуције 2.0Mp, 

sа уграђеним варифокалним објективом, са ИР диодама и кућиштем 

са грејачем и држачем за монтажу на зид, слична типу IPC-HFW8231E-

Z/Z5, Dahua или еквивалент  

Набавка, испорука и монтажа. ком 21

5.005
Проширење меморије ( storadge ) постојећег видео сервера у 

телекомуникационом центру Ц. За додатне 45 камере испоручити 

хард дискове капацитета 10Тб за чување снимака до 30 дана.

Набавка, испорука и монтажа. комп. 1

5.006 Кабл U/FTP 4х2х0,5mm kat6, LSHF

EN 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2

Набавка, испорука, полагање. м 1.400

УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА ГАРАЖУ ОБЈЕКТА Ф
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СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ГАРАЖА ОБЈЕКТА Ф

2 СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ Co
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина Јединична 

цена Свега

1 ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА  Т1

A. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
1. Набавка, испорука и уградња алуминијумских

чланкастих радијатора у боји према захтеву
ентеријера, производ: Calidor Aleterenum B4 600/100

или еквивалентно тип: 600/100, одавање топлоте по
чланку 107 W/реб., за темп. воде 70/50°C и темп.

просторије 20°C. Уз радијатор испоручити
одговарајућу редукцију за повезивање на вентил,

редукцију за одзрачни вентил од 3/8" и слепе
чепове. Све предвиђено за радни притисак NP6.

Fonditalova Aleternum заштита радијатора изнутра
јединствена је у свету и у потпуности спречава
корозију.

Aleterenum B4 600/100 ком 1862

Oбрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња алуминијумских
чланкастих радијатора уу боји према захтеву
ентеријера, производ: Calidor Aleterenum B4 800/100

или еквивалентно тип: 800/100, одавање топлоте по
чланку 132 W/реб., за темп. воде 70/50°C и темп.

просторије 20°C. Уз радијатор испоручити
одговарајућу редукцију за повезивање на вентил,

редукцију за одзрачни вентил од 3/8" и слепе
чепове. Све предвиђено за радни притисак NP6.

Aleterenum B4 800/100 ком 173

Oбрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња сушача пешкира
израђени од челичних цеви. Уз сушач испоручити
одговарајуће носаче, редукције за повезивање на
вентиле, редукцију за одзрачни вентил од 3/8" и
слепи чеп. Све предвиђено за радни притисак NP6.

Производ NK komerc или еквивалентно.

Тип: "NK LUX 400/1120" ком 42

Тип: "NK LUX 400/1490" ком 21

Тип: "NK LUX 500/1120" ком 26

Oбрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и уградња елемената за ношење
радијатора:

зидне конзоле RKP ком 470

држачи NGR ком 470

одстојници ROGL ком 285

Обрачун по комаду.

Предмер и предрачун - ЛАМЕЛА Ф1

УГОВОРЕНО
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5. Набавка, испорука и уградња одзрачних вентила за
радијаторе. Прикључак са навојем 3/8“ са EPDM

заптивком. Тело од месинга, никловано. Капа од
POM. беле боје и опторна је на топлоту.

Макисмална радна температура 90°C.

Максимални радни притисак 10 bar тип 505

производ CALEFFI или еквивалентно.

DN10 (3/8“), PN10 ком 235

Обрачун по комаду.

6. Набавка, испорука и уградња славина за пражњење
радијатора. Прикључак са навојем 1/2М. EPDM

заптивка. Тело од месинга, никловано. Капа од
POM, беле боје и отпорна је на топлоту.

Максимална радна температура 100°C. Максимални
радни притисак 10 bar.

ком 235

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и уградња термостатских
вентила, угаоних, са предрегулацијом, за радијаторе, 

за двоцевни систем са уграђеним навијком,

производ HERZ или еквивалентно. Предвиђени за
радни притисак NP6. На улазу у вентил постављен
је компресиони спој за везу са алупласт цевима.

TS-90-V (1 7724 67) DN 15 ком 235

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и уградња радијаторских
навијака, 1/2 ", угаоних, за радијаторе. Предвиђени
за радни притисак NP6.

(1 3714 01) DN 15 ком 235

Обрачун по комаду.

9. Набавка, испорука и уградња уронског
термостатског вентила, са предрегулацијом, сушаче
пешкира, за двоцевни систем са уграђеним
навијком. Предвиђени за радни притисак NP6. На
улазу у вентил постављен је компресиони спој за
везу са алупласт цевима. Вентил се испоручује у
комплету са термостатском главом, производ Herz

или еквивалентно.

HERZ VUA-40 (1 7784 41) DN 15 ком 89

Обрачун по комаду.

10. Набавка, испорука и уградња термостатске главе са
хидросензором и опсегом задавања вредности 6-

30°C и заштитом од смрзавања на 6°C производ
HERZ или еквивалент. Ограничавање и блокирање
области задавања вредности помоћу граничне
чивије. У цену урачунат прибор и сав помоћни
материјал потребан за монтажу.

ком 235

Обрачун по комаду.
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11. Пробијање ветрикалних траса у грађевинским
конструкцијама - зидовима (искључиво резачима
канала-шлицерицама) за потребе уградње
вишеслојног (ПЕ-Xц/Ал/ПЕ-Xц) цевног развода
непосредно пре повезивања истог на појединачно
грејно тело путем радијаторског навијка /

радијаторског термостатског вентила.

Позиција обухвата и све накнадне грађевинске
радове које се односе на довођење грађевинских
конструкција -зидова у првобитно прихватљиво
стање.

компл. 1

Обрачун по комплету.

Б. ЦЕВНА МРЕЖА

1. Набавка, испорука и монтажа вишеслојних цеви
израђених из слојева полиетилена високе густине и
алуминијума (PE-Xc/Al/PE-Xc), предвиђених за
радијаторско грејање.

Цеви су производ "HENCO" или еквивалентно.

Ø16x2 м 4950

Ø20x2 м 980

Ø26x3 м 42

Обрачун по метру.

2. За спојне делове, заптивни материјал, фитинг,

металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас,

жицу за заваривање, електроде, чврсте тачке,

конзоле, носаче и остали ситан
потрошни материјал, поникловане дводелне розетне
на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре
кроз међуспратне конструкције и сав остали ситан
материјал. Плаћа се 50% од вредности предходне
позиције.

% 0,50

Обрачун по проценту.

3. Набавка, испорука и монтажа цевне изолације
дебљине 6 mm за изоловање комплетне цевне
мреже од алупласт цеви, тип PLAMAFLEX SSL

производ IZOTERMPLAMA - Уб, или еквивалентно
следећих димензија:

Ø18x6 м 4950

Ø22x6 м 980

Ø28x6 м 42

Обрачун по метру.

4. Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.225,

материјал Ч1212, следећих димензија:

 DN 15 - Ø21,3 X 2,65 м 55

DN 20 - Ø26,9 X 2,65 м 12

DN 25 - Ø33,7 X 3,25 м 42

УКУПНО  ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:
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DN 32 - Ø42,4 X 3,25 м 14

DN 40 - Ø48.3 X 3.25 м 14

Обрачун по метру.

5. Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.021,

материјал Ч1212, следећих димензија:

DN 50 - Ø60.3 X 2.9 м 28

DN 65 - Ø76,1 X 2,9 м 102

Обрачун по метру.

6. Помоћни материјал за израду цевне мреже гас, жице
за варење електроде, редукције, лукови, ослонци,

хилзне, заптивни материјал и сл. узима се 50% од
позиција 4. и 5.

% 0,50

Обрачун по проценту.

7. Набавка, испорука и монтажа судова за сакупљање
и испуст ваздуха израђени од црних челичних цеви
са два сферична данца очишћени и минизирани
комплету са одзрачном цеви DN15 и одзрачним
вентилом DN15, NР6:

Ø 133x4 мм; L=250мм ком 4

Обрачун по комаду.

8. Чишћење цеви, антикорозивна заштита
(минизирање) и фарбање у два слоја.

m
2

50

Oбрачун по метру квадратном.

9. Набавка, испорука и монтажа изолације од
минералне вуне у облози од алуминијумског лима
дебљине d=0,55 mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви. Минералном вуном дебљине 40 mm

изолује се цевна мрежа до димензије цеви DN80.

m
2

120

Обрачун по метру квадратном.

10. Грађевински радови на пробијање отвора кроз
грађевинске констукције за пролаз цевовода и
довођење у првобитно стање.

компл. 1

Паушални по комплету.

В. РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ

1. Набавка, испорука и монтажа кућишта станског
разводног ормана израђен од челичног
декапираног лима са типском бравицом и кључем,

следећих димензија.

ш х в х д: 400х450х110 мм ком 47

ш х в х д: 600х450х110 мм ком 34

ш х в х д: 800х450х110 мм ком 1

Обрачун по комаду.

УКУПНО  ЦЕВНА МРЕЖА:
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2. Набавка, испорука и монтажа компактног
колекторског сета (уграђује се у стански ормарић)

димензија 1“ који се састоји од разделника,

сабирника, 2 одзрачна вентила, 2 чепа, лоптастим
славинама на улазним и излазним прикључцима
(3/4“) и држачима за монтажу у стански разводни
орман. Димензије прикључака (према потрошачима)

су 1/2“, а максимална радна температура 110°C и
максимални радни притиск 10 bar, производ Herz

или еквивалент. На свим прикључцима су
постављени компресиони спојеви за везу са
алупласт цевима.

са 3 прикључка ком 47

са 4 прикључка ком 13

са 5 прикључка ком 8

са 6 прикључка ком 7

са 7 прикључка ком 6

са 8 прикључка ком 1

Обрачун по комплету.

3. Набавка, испорука и монтажа кућишта спратног
разводног ормана израђенo од челичног
декапираног пластифицираног лима са типском
бравицом и кључем, следећих димензија.

са 3 прикључка димензије : 1000x1500x250мм ком 2

са 5 прикључка димензије : 1200x1500x250мм ком 7

са 6 прикључка димензије : 1200x1500x250мм ком 7

Обрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и монтажа колекторског сета
(разделник/сабирник) (уграђује се у спратни
ормарић) од црних бешавних цеви. Колектори се
испоручују са одговарајућим бројем прикључака и
држачима за монтажу у спратни разводни орман. На
свим прикључцима су постављени компресиони
спојеви за везу са алупласт цевима.

димензије Ø60,3 x 2,9 mm, дужине 600 mm - 2

прикључка 3/4“ SN компл. 1

димензије Ø60,3 x 2,9 mm, дужине 600 mm - 3

прикључка 3/4“ SN компл. 1

димензије Ø60,3 x 2,9mm, дужине 800 mm - 5 

прикључка 3/4“ SN компл. 7

димензије Ø60,3x2,9mm, дужине 800 mm - 6 

прикључка 3/4“ SN компл. 7

Обрачун по комплету.

5. Набавка, испорука и монтажа навојних лоптастих
славина са холендером (уграђује се у спратни
ормарић) производ Herz или еквивалент следећих
димензија:

DN 20 ком 83

DN 25 ком 15

DN 32 ком 16

Обрачун по комаду.
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6. Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоћа
(уграђује се у спратни ормарић) величине отвора 0,5

mm са ситом од нерђајућег челика, телом од
месинга и унутрашњим навојем тип 7094 производ
HERZ или или еквивалент следећих димензија:

DN 20 ком 2

DN 25 ком 6

DN 32 ком 8

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и монтажа балансних вентила
навојни (уграђује се у спратни ормарић), са косим
вретеном, PN20, tmax=120°C. Вентил има следеће
функције: балансирање, предрегулацију протока,

мерење, затварање, закључавање. Кућиште од
бронзе, заптивно седиште EPDM. Вентил има два
самозатварајућа мерна прикључка, један испред а
други иза печурке вентила тако да постоји
могућност мерења диференцијалног притиска на
месту уградње када је вентил потпуно затворен.

Произвођач: Tour & Andersson - Шведска, тип:

SТАD PN25 или еквивалент истих карактеристика:

DN15 (уграђује се са регулатором диференцијалног 

притиска) ком 82

DN20 (уграђује се са регулатором диференцијалног 

притиска) ком 16

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и монтажа регулатора
диференцијалног притиска (уграђује се у спратни
ормарић) са интегрисаним мерним вентилом.

Капиларом се повезује за балансним вентилом
SТАD PN25. Произвођач:

Tour & Andersson - Шведска, тип: SТАР PN25 или
еквивалент истих карактеристика:

 

DN 15 ком 82

Обрачун по комаду.

9. Набавка, испорука и уградња (уграђује се у спратни
ормарић)и повезивање уређаја мерног сета који
омогућавају регистровање сопствене појединачне
потрошње топлотне енергије даљинским
очитавањем података преко М- bus комуникације. За
мерење утрошка топлотне енергије, тј. за
регистровање сопствене
појединачне потрошње енергије предвидети 

ултразвучни калориметар. Уређаји мерног сета
морају подржавати даљинско очитавање података
употребом заједничког централног уређаја (М-

топлотне енергије- калориметара 

bus конвертер-а). Повезивање мерача утрошка 
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извести каблом типа LiYCY 2x2x0.8 mm2 (кабл
улази у предмер радова) , ради очитавања путем М-

bus комуникације са централним уређајем. На
централни уређај може се везати максимално 60

калоримерата у комбиновану структуру мреже при
чему затварање петље није дозвољено. 

Тип мерача утрошка топлотне енергије
(калориметар): Danfoss , или еквивалент следећих
карактеристика: qnom=0,6 m3/h (тип: Sonometar

1100) прикључна мера 3/4“ ком 82

Tип централног уређаја (М-bus конвертер-а):

кoдни број 087G6027 или еквивалент сличних 

карактеристика. ком 2

Обрачун по комаду.

10. Набавка, испорука и монтажа одзрачно - испусног
сета DN15 у спратним ормарићима.

ком 32

Обрачун по комаду.

Г. ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА

1. Набавка, испорука и уградња вентилатора за 

вентилацију блокираних просторија (купатила),

произвођач Systemair

Тип: CBF-100 LS

L=80 m3/h

H=35 Pa

P1=30,7 W

ком 89

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња савитљивих
алуминијумских цеви за вентилацију тип texoflex-al

производ Тehnoexport или еквивалент следећих
димензија:

Ø110 mm м 100

Обрачун по метру.

Д.
ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА СА АКУ 

БАТЕРИЈАМА

1. Набавка, испорука и уградња вентилатора за
вентилацију просторија са АКУ батеријама, компет
са флексибилним цревом ф 100 за повезивање са
одсисним вентилом и електронским
трансформатором,

произвођач System air.

Тип: K-100 M Sileo

L=100 m3/h

H=75 Pa

P1=30,7 W ком 1

Обрачун по комаду.

УКУПНО  ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА:

УКУПНО  РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ:
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2. Набавка, испорука и уградња пожарно отпорних
преструјних решетки за уградњу у врата, производ
VIS,

тип 490х350 mm ком 1

Обрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња ваздушних вентила за
извлачење LSV 100. Произвођач TROX или
еквивалент.

ком 2

Обрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и уградња спиро канала,

димензија:

Ø110 мм м 6

Обрачун по метру.

Ђ. ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ГАРАЖИ

1. Набавка, испорука и уградња вентилатора за
вентилацију просторија подстанице, остава и
просторије за спринклер,  произвођач Systemair.

Тип: BF-150 TH 

Lмах=230 m3/h

H=60 Pa

P1=30,7 W

ком 3

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња пожарно отпорних
преструјних решетки за уградњу у врата, производ
VIS,

тип POR- 490х350 mm ком 3

Обрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња спиро канала,

димензија:

Ø125 мм м 36

Обрачун по метру.

4. Набавка, испорука и уградња противкишних
жалузина, димензија:

200х200 мм ком 3

Обрачун по комаду.

Е. КЛИМАТИЗАЦИЈА

1. Набавка, испорука и уградња моно-сплит клима
уређаја, производ MIDEA или еквивалентно,

следећих карактеристика:

Капацитет клима уређаја 12000 BTU

Капацитет хлађења 3.52 kW

Капацитет грејања 3.66 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A/A (хлађење/грејање)

EER коефицијент 3.21

COP коефицијент 3.61

Проток ваздуха (Max) 564 m3/h

УКУПНО   ПРОСТОРИЈА СА АКУ БАТЕРИЈАМА:

УКУПНО  ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ГАРАЖИ:
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Ниво буке (унутрашња јединица) 41.5/35/29 dB(A)

Ниво буке (спољашња јединица) 58.4 dB(A) 

Функционалности - Детектор губитка фреона
Ауто рестарт
Хладни катализаторски филтер (елиминише
формалдехид и друге органске материје, као и
штетне гасове и мирисе)

Потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 1.096 /

975 W

Димензије унутрашње јединице - 805 x 285 x 205

mm

Димензије спољашње јединице - 770 x 555 x 300 mm

Тежина унутрашње јединице 7.73 kg

Тежина спољашње јединице 24.8 kg

тип MSMAB-12HRN1-QC2 (MA1) ком 82

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња мулти-сплит клима
уређаја, производ MIDEA или еквивалентно, са
једном спољном и три унутрашње јединице,

следећих карактеристика:

Унутрашња јединица:

Капацитет клима уређаја 9000 BTU

Капацитет хлађења 2.64 kW

Капацитет грејања 2.93 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A++/A++ (хлађење/грејање)

Проток ваздуха  300/360/450 m3/h

Ниво буке  19/23/30/37 dB(A) 

Функционалности - Детектор губитка фреона
Самодијагностика и аутоматска заштита 

Хладни катализаторски филтер (елиминише
формалдехид и друге органске материје, као и
штетне гасове и мирисе)

Потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 694 W

(160-1.150W)  / 730 W (160-1.400W)

Димензије унутрашње јединице - 730x293x198 mm

Тежина унутрашње јединице 7.4 kg

тип MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW ком 21

Спољашња јединица:

Капацитет хлађења 7.9 kW

Капацитет грејања 8.2 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A++/A+ (хлађење/грејање)

EER коефицијент 3.2

COP коефицијент 3.61

Проток ваздуха (Max) 3498 m3/h

Осег рада - хлађење -15-50 
0С, грејање -15-24 

0С
Ниво буке (спољашња јединица) 59.5 dB(A) 

Мах потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 3.3

кW

Максимална укупна дужина инсталације - 45 м
Максимална дужина за сваку јединицу - 25 м
Димензије спољашње јединице -  845x363x702 mm
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Тежина спољашње јединице 52.7 kg

тип MDV M3OE-27HFN1-Q ком 7

Обрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња бакарних цеви,

предизолованих са фазонским комадима и
материјалом за заваривање, заптивним и
материјалом за вешање и за сечење према VDI

2035, DIN 18380                                                                      

Cu 6,35                    m 495

Cu 9,52                    m 210

Cu 12,7  m 253

Обрачун по метру.

4. Набавка, испорука и уградња пластичних PVC цеви
(за одвод кондензата сплит система - вертикале на
фасади) са наглавком за међусобно спајање цеви и
фазонских комада. Произвођач Пештан или
еквивалент.

DN25 м 164

DN40 м 194

DN50 м 178

Обрачун по метру.

5. Набавка, испорука и уградња пластичних PVC

колено-лук 90°. Произвођач Пештан или
еквивалент.

DN25 м 164

DN40 ком 166

DN50 ком 87

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и уградња пластичних PVC

колено-лук 45°. Произвођач Пештан или
еквивалент.

DN25 ком 67

DN40 ком 69

DN50 ком 39

Обрачун по комаду.

8. Гумени заптивни прстенови за међусобно спајање
цеви и фазонских комада, вешаљке за постављање
цевовода и типлови. 

50 % од вредности позиција 3, 4 и 5. % 0,50

Напомена: Све инсталације за развод фреона и
кондензата треба узидати, а после завршених радова
грађевинску конструкцију довести у првобитно
стање. Фреонску и мрежу за развод кондензата на
местима где има изолација водити испод изолације.

Ж. ПОДСТАНИЦА ТП1

KЛИМАТИЗАЦИЈА:
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1. Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача
топлоте растављиве конструкције. Састоји се од
низа профилисаних плоча од нердјајућег челика.

Пакети профилисаних плоча међусобно су стегнути
са крајњим носећим
плочама од угљеничног челика. Измењивач топлоте
служи за припрему топле воде у објекту преко
прикључка на "Београдске електране".

Потребан капацитет/усвојени капацитет:

Q=269,380 кW / 350 кW

примар: 120/53°C, NP25, Δp=2.57 кPа
секундар: 70/50°C NP6, Δp=21.55 кPа
радни флуид: вода/вода
Измењивач испоручитити са додатком за фактор
запрљања ф=30%, производ "ТРАCO", тип:

TRM050ML-1-43 или сл.

ком 1

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња уређаја за одржавање
притиска комплет са сигурносним и преструјним
вентилом, пумпом за одржавање притиска,

командним орманом и свим сигурносним и мерним
инструментима и отвореним експанзионим судом.

Техничке карактеристике:

•Тип: ОP 250 произвођач: ТRACO или сличан
• посуда запремине: 0,25 m3

• радна температура маx 90°C

Уређај у свом саставу има следеће елементе:

• диктир пумпа Grundfoss CM3-5, 1 ком
• ел. магнетни вентил за допуну, R 3/4" PN25, 1 ком
• одвајач нечистоће, R 3/4" PN25, 1 ком
• лоптаста славина R 3/4" PN25,1 ком
• ел. магнетни преструјни вентил, R 3/4" PN6, 1 ком

• одвајач нечистоће, R 1" PN6, 1 ком
• лоптаста славина R1" PN6, 1 ком
• неповратни вентил R1" PN6, 1 ком
• одвајач нечистоће, R3/4" PN6, 1 ком
• балансни вентил R1" PN6, 1 ком
• трансмитер притиска 0-10 bar

• трансмитер нивоа
• контролна јединица
• манометар комплет, 0-10 bar

• Микропроцесорска управљачка јединица: ТРАCO

RDC-1

• Разводни орман аутоматике
Обрачун по комаду. ком 1

3. Прикључак за пуњење и допуњавање хемијски
припремљеном водом из повратне цеви примарног
топловода, а који се састоји од:

водомер ДН20 /НП25- ком.1 (температурна
отпорност до 100 °C) умањивач притиска ДН20

/НП25 - ком.1

лоптаста славина ДН20/НП25,1 ком
компл. 1

Обрачун по комплету.
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4. Набавка, испорука и монтажа циркулационих пумпи
за уградњу у цевоводе или на темељ. Све
специфициране пумпе су за температуре до 100 °C и
притиске до 6 бар. Све пумпе са навојним
прикључком испроучују се са два холендера а пумпе
са прирубничким спојем испоручују се са две
контраприрубнице, два дихтунга и комплетом
вијака, навртки и подлошки. Пумпе су производ
фирме „Grundfos“, Magna 3 или еквивалентна,

следећих карактеристика:

Циркулацион пумпа за грејање станова - ламела Ф1, 

Magna 3 65-150 F

G = 12,96 m3/h

H = 93.97 kPa

P1 = 29 ÷ 1301 W

U = 1x230 V

I = 0.3 ÷ 5.68 A ком 2

Обрачун по комаду.

5. Израда, испорука и уградња сабирника и
разделника, израђених од челичних бешавних цеви,

следећих димензија:

разделник - DN150 - Ø159x4.5, L=800 mm компл. 1

сабирник- DN150 - Ø159x4.5, L=600 mm компл. 1

у цену сабирника и разделника урачунати по два
прикључка DN65 и по један DN80, по две
прирубнице DN65 и по једну DN80, као и славине за
пуњење и пражњење DN15. Предвидети изолацију
сабирника и разделника минералном вуном
дебљине 50 мм у облози од Аl лима.

Обрачун по комплету.

6. Набавка, испорука и монтажа антивибрационих
спојки за спој опреме (пумпе) са цевоводом
израђене од армираног неопрена. Уз спојке се
испоручују две контраприрубнице, два дихтунга,

комплет вијака, навртки и подлошки. Називни
притисак NP 6.

DN 65 NP16 ком 4

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и монтажа ручног балансног
вентила STAD, произвођач Tour & Andersson -

Шведска или слично.

DN 40 NP16 ком 1

DN 50 NP16 ком 1

DN 65 NP16 ком 1

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и монтажа лептир вентила
(ручни) са прирубничким спојем. Уз вентил се
испоручују и две контра прирубнице, два дихтунга и
комплет вијака, навртки и подлошки. Називни
притисак NP 6. Производ: Herz или слично.

DN 65 NP16 ком 4

DN 80 NP16 ком 6

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

машински радови 12



Обрачун по комаду.

9. Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће са
прирубничким спојем. Уз хватач нечистоће
испоручују се и две контраприрубнице, два дихтунга 

и комплет вијака, навртки и подлошки. Називни
притисак NP 6.

DN 80 NP6 ком 1

Обрачун по комаду.

10. Набавка, испорука и уградња славина DN 15 за
пуњење и пражњење цевне мреже.

ком 3

Обрачун по комаду.

11. Набавка, испорука и уградња термометара
стаклених са месинганом чауром и муфом за
уградњу на цевовод. Опсег мерења 0-120 C.

ком 4

Обрачун по комаду.

12. Набавка, испорука и уградња манометара са
манометарском славином, пролазном. Опсег мерења
0-6 бар.

1/2'' ком 7

Обрачун по комаду.

13. Набавка, испорука и уградња вентила сигурности за
воду, са опругом, произвођач ARI Armaturen или
еквивалентан
ARI SAFE P Потв=6 бар

DN 40 NP6 ком 1

Обрачун по комаду.

14. Набавка, испорука и уградња челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.021,

материјал Ч1212, следећих димензија:

DN 15 - Ø21,3 X 2,65 м 24

DN 20 - Ø26,9 X 2,65 м 12

DN 25 - Ø33,7 X 2,35 м 12

DN 40 - Ø48,3X3.25 м 6

DN 65 - Ø76,1 X3,2 м 24

DN 80 - Ø88,9 X3,2 м 18

Обрачун по метру.

15. Помоћни материјал за израду цевне мреже гас, жице
за варење електроде, редукције, лукови, ослонци,

хилзне, заптивни материјал и сл. узима се 50% од
позиције 13.

% 0,5

Обрачун по проценту.

16. Набавка, испорука и монтажа судова за сакупљање
и испуст ваздуха израђени од црних челичних цеви
са два сферична данца очишћени и минизирани
комплету са одзрачном цеви DN15 и одзрачним
вентилом DN15, NР6
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Ø 133x4 мм; L=250мм ком 4

Обрачун по комаду.

17. Чишћење цеви, антикорозивна заштита
(минизирање) и фарбање у два слоја.

m
2

15

Oбрачун по метру квадратном.

18. Набавка, испорука и монтажа изолације од
минералне вуне у облози од алуминијумског лима
дебљине d=0,55 mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви. Минералном вуном дебљине 40 mm

изолује се цевна мрежа до димензије цеви DN80, а
дебљином 50 mm цевна мрежа од димензије DN80

до DN150.

m
2

40

Обрачун по метру квадратном.

З. ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ 

1. Провера синхронизованости главног пројекта са
осталим инсталацијама и усклађивање свих радова у
току извођења радова, преглед објекта у циљу
упоређења са пројектом предвиђеним решењем.

Обезбеђење, заштита, отварање магацина и
грађевинског дневника, просторијаза смештај
особља за вођење радова, узимање потребних мера,

чување, трошкови осигурања опреме и уређаја за
време монтаже до коначне предаје инсталација,

струје, воде и остали трошкови извођача у вези овог
пројекта.

компл. 1

Обрачун по комплету.

2.

Испирање комплетне топловодне инсталације од
нечистоћа. Испитивање инсталације у току 24 h-

хладно на притисак pst+ppum+2(bar) сагласно
техничким условима до потпуне непропусности
цевовода и арматуре. Испитивање инсталације на
топло.

компл. 1

Обрачун по комплету.

3.

За све грађевинске радове који се буду јавили у току
извођења инсталација као што су: штемовање рупа и
шлицева за пролаз и полагање инсталације, стално
чишћење радних места током радова са одношењем
шута и осталих отпадака са градилишта. Позиција
обухвата и завршну обраду око отвора (попуњавање
и малтерисање).

компл. 1

Обрачун по комплету.

УКУПНО  ПОДСТАНИЦА ТП1:
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4.

Израда упутства за руковање и одржавање у три
примерка (једно урамљено) предаја атеста и
гарантних листова за уграђену опрему и материјал,

чишћење и припрема објекта за технички пријем,

као и учествовање у техничком пријему и други
радови неопходни за нормалну функцију
инсталација, израда шеме за постављање у
котларници и сличним просторијама.

компл. 1

Обрачун по комплету.

5.

Пуштање инсталације у погон, мерење и регулација
протока у мрежи и пригушење вишка напора на
вентилима за регулацију. Мерење и регулација
протока протока по гранам у топлотној подстаници
применом атестираних инструмената у складу са
прописима са израдом елабората у три примерка.

Пуштање и атестирање опреме коју испоручује
извођач. 

компл. 1

Обрачун по комплету.

6.

Извршити теренско мерење и испитивање
квалитета уграђене термоизолације спољних зидова
а према SRPS U.J5.062 са сачињавањем Извештаја
који треба да буде потписан од стране
главногИзвођача грађевинских радова, коопераната
за уградњу термоизолације и извођача инсталације
централног грејања.

компл. 1

Обрачун по комплету.

7.

Испитивање коефицијента буке у подстаници са
израдом извештаја. Испитивање врши акредитована
лабораторија.

компл. 1

Обрачун по комплету.

8.

Извршити испитивање ваздушне пропустљивости 

грејаних просторија у свему према  SRPS. U.J5.100 

са сачињавањем извештаја који треба да буде 

потписан од стране главног извођача грађевинских 

радова, коопераната за уградњу грађевинске 

столарије и браварије и извођача инсталације 

централног грејања.

компл. 1

Обрачун по комплету.

9.

Рашчишћавање и уклањање просторија извођача
(магацини, контејнери, радионице и др.)

компл. 1

Обрачун по комплету.

УКУПНО  ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

машински радови 15



РБ ВРСТА РАДОВА
А. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
Б. ЦЕВНА МРЕЖА
В. РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ
Г. ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА

Д.
ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА СА АКУ 

БАТЕРИЈАМА
Ђ. ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ГАРАЖИ
Е. КЛИМАТИЗАЦИЈА
Ж. ПОДСТАНИЦА ТП1

З. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

УКУПНО:

ВРЕДНОСТ  РАДОВА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЛАМЕЛА Ф1
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена Свега

A. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
1. Набавка, испорука и уградња алуминијумских

чланкастих радијатора у боји према захтеву
ентеријера, производ: Calidor Aleterenum B4 600/100

или еквивалентно тип: 600/100, одавање топлоте по
чланку 107 W/реб., за темп. воде70/50°C и темп.

просторије 20°C. Уз радијатор испоручити
одговарајућу редукцију за повезивање на вентил,

редукцију за одзрачни вентил од 3/8" и слепе чепове.

Све предвиђено за радни притисак NP6. Fonditalova

Aleternum заштита радијатора изнутра јединствена је
у свету и у потпуности спречава корозију.

Aleterenum B4 600/100 ком 2067

Oбрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња алуминијумских
чланкастих радијатора уу боји према захтеву
ентеријера, производ: Calidor Aleterenum B4 800/100

или еквивалентно тип: 800/100, одавање топлоте по
чланку 132 W/реб., за темп. воде 70/50°C и темп.

просторије 20°C. Уз радијатор испоручити
одговарајућу редукцију за повезивање на вентил,

редукцију за одзрачни вентил од 3/8" и слепе чепове.

Све предвиђено за радни притисак NP6. Fonditalova

Aleternum заштита радијатора изнутра јединствена је
у свету и у потпуности спречава корозију.

Aleterenum B4 800/100 ком 253

Oбрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња сушача пешкира
израђени од челичних цеви. Уз сушач испоручити
одговарајуће носаче, редукције за повезивање на
вентиле, редукцију за одзрачни вентил од 3/8" и
слепи чеп. Све предвиђено за радни притисак NP6.

Производ NK komerc или еквивалентно.

Тип: "NK LUX 400/1120" ком 74

Тип: "NK LUX 400/1490" ком 23

Тип: "NK LUX 500/1120" ком 9

Oбрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и уградња елемената за ношење
радијатора:

зидне конзоле RKP ком 576

држачи NGR ком 576

одстојници ROGL ком 338

Обрачун по комаду.

УГОВОРЕНО

Предмер и предрачун - ЛАМЕЛА Ф2
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5. Набавка, испорука и уградња одзрачних вентила за
радијаторе. Прикључак са навојем 1/2“ са EPDM

заптивком. Тело од месинга, никловано. Капа од
POM. беле боје и опторна је на топлоту. Макисмална
радна температура 90°C.

Максимални радни притисак 10 bar тип 505 производ
CALEFFI или еквивалентно.

DN15 (1/2“), PN10 ком 288

Обрачун по комаду.

6. Набавка, испорука и уградња славина за пражњење
радијатора. Прикључак са навојем 1/2М. EPDM

заптивка. Тело од месинга, никловано. Капа од POM,

беле боје и отпорна је на топлоту. Максимална радна
температура 100°C. Максимални радни притисак 10

bar.

ком 288

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и уградња термостатских вентила,

угаоних, са предрегулацијом, за радијаторе, за
двоцевни систем са уграђеним навијком, производ
HERZ или еквивалентно. Предвиђени за радни
притисак NP6. На улазу у вентил постављен је
компресиони спој за везу са алупласт цевима.

TS-90-V (1 7724 67) DN 15 ком 288

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и уградња радијаторских навијака,

1/2 ", угаоних, за радијаторе. Предвиђени за радни
притисак NP6.

(1 3714 01) DN 15 ком 288

Обрачун по комаду.

9. Набавка, испорука и уградња уронског термостатског
вентила, са предрегулацијом, сушаче пешкира, за
двоцевни систем са уграђеним навијком .

Предвиђени за радни притисак NP6. На улазу у
вентил постављен је компресиони спој за везу са
алупласт цевима. Вентил се испоручује са
термостатском главом, производ Herz или
еквивалентно.

HERZ VUA-40 (1 7784 41) DN 15 ком 106

Обрачун по комаду.

10. Набавка, испорука и уградња термостатске главе са
хидросензором и опсегом задавања вредности 6-30°C

и заштитом од смрзавања на 6°C производ HERZ или
еквивалент. Ограничавање и блокирање области
задавања вредности помоћу граничне чивије. У цену
урачунат прибор и сав помоћни материјал потребан
за монтажу.

ком 288

Обрачун по комаду.
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11. Пробијање ветрикалних траса у грађевинским
конструкцијама - зидовима (искључиво резачима
канала-шлицерицама) за потребе уградње
вишеслојног (ПЕ-Xц/Ал/ПЕ-Xц) цевног развода
непосредно пре повезивања истог на појединачно
грејно тело путем радијаторског навијка /

радијаторског термостатског вентила.

Позиција обухвата и све накнадне грађевинске
радове које се односе на довођење грађевинских
конструкција -зидова у првобитно прихватљиво
стање.

компл. 1

Обрачун по комплету.

Б. ЦЕВНА МРЕЖА

1. Набавка, испорука и монтажа вишеслојних цеви
израђених из слојева полиетилена високе густине и
алуминијума (PE-Xc/Al/PE-Xc), предвиђених за
радијаторско грејање.

Цеви су производ "HENCO" или еквивалентно.

Ø16x2 м 5550

Ø20x2 м 1080

Ø26x3 м 42

Обрачун по метру.

2. За спојне делове, заптивни материјал, фитинг,

металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас,

жицу за заваривање, електроде, чврсте тачке,

конзоле, носаче и остали ситан
потрошни материјал, поникловане дводелне розетне
на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз 

међуспратне конструкције и сав остали ситан
материјал. Плаћа се 50% од вредности предходне
позиције.

% 0,50

Обрачун по проценту.

3. Набавка, испорука и монтажа цевне изолације
дебљине 6mm за изоловање комплетне цевне мреже
од алупласт цеви, тип PLAMAFLEX SSL производ
IZOTERMPLAMA - Уб, или еквивалентно следећих
димензија:

Ø18x6 м 5550

Ø22x6 м 135

Ø28x6 м 42

Обрачун по метру.

4. Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.225,

материјал Ч1212,

следећих димензија:

DN 15 - Ø21,3 X 2,65 м 55

DN 20 - Ø26,9 X 2,65 м 12

DN 25 - Ø33,7 X 3,25 м 42

DN 32 - Ø42,4 X 3,25 м 14

УКУПНО  ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:
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DN 40 - Ø48.3 X 3.25 м 14

Обрачун по метру.

5. Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.021,

материјал Ч1212,

следећих димензија:

DN 50 - Ø60.3 X 2.9 м 28

DN 65 - Ø76,1 X 2,9 м 96

Обрачун по метру.

6. Помоћни материјал за израду цевне мреже гас, жице
за варење електроде, редукције, лукови, ослонци,

хилзне, заптивни материјал и сл. узима се 50% од
позиција 4. и 5.

% 0,50

Обрачун по проценту.

7. Набавка, испорука и монтажа судова за сакупљање и
испуст ваздуха израђени од црних челичних
цеви са два сферична данца очишћени и минизирани
комплету са одзрачном цеви DN15 и одзрачним
вентилом DN15, NР6

Ø 133x4 мм; L=250мм ком 4

Обрачун по комаду.

8. Чишћење цеви, антикорозивна заштита (минизирање) 

и фарбање у два слоја.

m
2

50

Oбрачун по метру квадратном.

9. Набавка, испорука и монтажа изолације од
минералне вуне у облози од алуминијумског лима
дебљине d=0,55 mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви. Минералном вуном дебљине 40 mm

изолује се цевна мрежа до димензије цеви DN80.

m
2

120

Обрачун по метру квадратном.

10. Грађевински радови на пробијање отвора кроз
грађевинске констукције за пролаз цевовода и
довођење у првобитно стање.

компл. 1

Паушални по комплету.

В. РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ

1. Набавка, испорука и монтажа кућишта станског
разводног ормана израђен од челичног декапираног
лима са типском бравицом и кључем, следећих
димензија.

ш х в х д: 400х450х110 мм ком 16

ш х в х д: 600х450х110 мм ком 54

ш х в х д: 800х450х110 мм ком 7

Обрачун по комаду.

УКУПНО  ЦЕВНА МРЕЖА:
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2. Набавка, испорука и монтажа компактног
колекторског сета (уграђује се у стански ормарић)

димензија 1“ који се састоји од разделника,

сабирника, 2 одзрачна вентила, 2 чепа, лоптастим
славинама на улазним и излазним прикључцима
(3/4“) и држачима за монтажу у стански разводни
орман. Димензије прикључака (према потрошачима)

су 1/2“, а максимална радна температура 110°C и
максимални радни притиск 10 bar, производ Herz или
еквивалент. На свим прикључцима су постављени
компресиони спојеви за везу са алупласт цевима.

са 3 прикључка ком 16

са 4 прикључка ком 16

са 5 прикључка ком 16

са 6 прикључка ком 14

са 7 прикључка ком 8

са 8 прикључка ком 1

са 9 прикључка ком 6

Обрачун по комплету.

3. Набавка, испорука и монтажа кућишта спратног
разводног ормана израђенo од челичног декапираног
пластифицираног лима са типском бравицом и
кључем, следећих димензија.

са 3 прикључка димензије : 1000x1500x250мм ком 1

са 4 прикључка димензије : 1200x1500x250мм ком 1

са 5 прикључка димензије : 1200x1500x250мм ком 14

Обрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и монтажа колекторског сета
(разделник/сабирник) (уграђује се у спратни
ормарић) од црних бешавних цеви. Колектори се
испоручују са одговарајућим бројем прикључака и
држачима за монтажу у спратни разводни орман. На
свим прикључцима су постављени компресиони
спојеви за везу са алупласт цевима.

димензије Ø60,3 x 2,9 mm, дужине 600 mm - 3

прикључка 3/4“ SN компл. 1

димензије Ø60,3 x 2,9 mm, дужине 800 mm - 4 

прикључка 3/4“ SN компл. 1

димензије Ø60,3 x 2,9mm, дужине 800 mm - 5 

прикључка 3/4“ SN компл. 14

Обрачун по комплету.

5. Набавка, испорука и монтажа навојних лоптастих
славина са холендером (уграђује се у спратни
ормарић) производ Herz или еквивалент следећих
димензија:

DN 20 ком 77

DN 25 ком 16

DN 32 ком 16

Обрачун по комаду.

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

машински радови 5



6. Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоћа
(уграђује се у спратни ормарић) величине отвора 0,5

mm са ситом од нерђајућег челика, телом од месинга
и унутрашњим навојем тип 7094 производ HERZ или
или еквивалент следећих димензија:

DN 25 ком 8

DN 32 ком 8

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и монтажа балансних вентила
навојни (уграђује се у спратни ормарић),са косим
вретеном, PN20, tmax=120°C. Вентил има следеће
функције: балансирање, предрегулацију протока,

мерење, затварање, закључавање. Кућиште од бронзе,

заптивно седиште EPDM. Вентил има два
самозатварајућа мерна прикључка, један испред а
други иза печурке вентила тако да постоји могућност
мерења диференцијалног притиска на месту уградње
када је вентил потпуно затворен.

Произвођач: Tour & Andersson - Шведска, тип: SТАD

PN25 или еквивалент истих карактеристика:

DN15 (уграђује се са регулатором диференцијалног 

притиска) ком 77

DN20 (уграђује се са регулатором диференцијалног 

притиска) ком 16

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и монтажа регулатора
диференцијалног притиска (уграђује се у спратни
ормарић) са интегрисаним мерним вентилом.

Капиларом се повезује за балансним вентилом SТАD

PN25. Произвођач: Tour &

Andersson - Шведска, тип: SТАР PN25 или
еквивалент истих карактеристика:

 

DN 15 ком 77

Обрачун по комаду.

9. Набавка, испорука и уградња (уграђује се у спратни
ормарић)и повезивање уређаја мерног сета који
омогућавају регистровање сопствене појединачне
потрошње топлотне енергије даљинским очитавањем
података преко М- bus комуникације. За мерење
утрошка топлотне енергије, тј. за регистровање
сопствене
појединачне потрошње енергије предвидети 

ултразвучни калориметар. Уређаји мерног сета
морају подржавати даљинско очитавање података
употребом заједничког централног уређаја (М-

топлотне енергије- калориметара 

bus конвертер-а). Повезивање мерача утрошка 
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извести каблом типа LiYCY 2x2x0.8 mm2 (кабл улази
у предмер радова) , ради очитавања путем М-bus

комуникације са централним уређајем. На централни
уређај може се везати максимално 60 калоримерата у
комбиновану структуру мреже при чему затварање
петље није дозвољено. 

Тип мерача утрошка топлотне енергије
(калориметар): Danfoss , или еквивалент следећих
карактеристика: qnom=0,6 m3/h (тип: Sonometar 1100)

прикључна мера 3/4“ ком 77

Tип централног уређаја (М-bus конвертер-а):

кoдни број 087G6027 или еквивалент сличних 

карактеристика. ком 2

Обрачун по комаду.

10. Набавка, испорука и монтажа одзрачно - испусног
сета DN15 у спратним ормарићима.

ком 32

Обрачун по комаду.

Г. ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА

1. Набавка, испорука и уградња вентилатора за 

вентилацију блокираних просторија (купатила), 

произвођач Systemair

Тип: CBF-100 LS

L=80 m3/h

H=35 Pa

P1=30,7 W

ком 106

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња савитљивих
алуминијумских цеви за вентилацију тип texoflex-al

производ tehnoexport или еквивалент следећих
димензија:

Ø110 mm м 110

Обрачун по метру.

Д.
ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА СА АКУ 

БАТЕРИЈАМА

1. Набавка, испорука и уградња вентилатора за
вентилацију просторија са АКУ батеријама, компет
са флексибилним цревом ф 100 за повезивање са
одсисним вентилом,

произвођач System air.

Тип: K-100 M Sileo

L=30 m3/h

H=75 Pa

P1=30,7 W

ком 1

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња пожарно отпорних
преструјних решетки за уградњу у врата, производ
VIS,

УКУПНО  ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА:

УКУПНО  РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ:
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тип 490х350 mm ком 1

Обрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња ваздушних вентила за
извлачење LSV 100. Произвођач TROX или
еквивалент.

ком 2

Обрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и уградња спиро канала,

димензија:

Ø110 мм м 6

Обрачун по метру.

Ђ. ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ГАРАЖИ

1. Набавка, испорука и уградња вентилатора за
вентилацију просторија подстанице и просторије за
хидроцил Х2,  произвођач Systemair.

Тип: BF-150 TH 

Lмах=230 m3/h

H=60 Pa

P1=30,7 W

ком 2

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња пожарно отпорних
преструјних решетки за уградњу у врата, производ
VIS, 490x350 mm

ком 2

Обрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња спиро канала,

димензија:

Ø125 мм м 35

Обрачун по метру.

4. Набавка, испорука и уградња противкишних
жалузина, димензија:

200х200 мм ком 2

Обрачун по комаду.

Е. КЛИМАТИЗАЦИЈА

1. Набавка, испорука и уградња моно-сплит клима
уређаја, производ MIDEA или еквивалентно,

следећих карактеристика:

Капацитет клима уређаја 12000 BTU

Капацитет хлађења 3.52 kW

Капацитет грејања 3.66 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A/A (хлађење/грејање)

EER коефицијент 3.21

COP коефицијент 3.61

Проток ваздуха (Max) 564 m3/h

Ниво буке (унутрашња јединица) 41.5/35/29 dB(A)

Ниво буке (спољашња јединица) 58.4 dB(A) 

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ГАРАЖИ:

УКУПНО   ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА СА АКУ БАТЕРИЈАМА:
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Функционалности - Детектор губитка фреона
Ауто рестарт
Хладни катализаторски филтер (елиминише
формалдехид и друге органске материје, као и
штетне гасове и мирисе)

Потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 1.096 / 975

W

Димензије унутрашње јединице - 805 x 285 x 205 mm

Димензије спољашње јединице - 770 x 555 x 300 mm

Тежина унутрашње јединице 7.73 kg

Тежина спољашње јединице 24.8 kg

тип MSMAB-12HRN1-QC2 (MA1) ком 70

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња мулти-сплит клима
уређаја, производ MIDEA или еквивалентно, са
једном спољном и две унутрашње јединице, следећих
карактеристика:

Унутрашња јединица:

Капацитет клима уређаја 9000 BTU

Капацитет хлађења 2.64 kW

Капацитет грејања 2.93 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A++/A++ (хлађење/грејање)

Проток ваздуха  300/360/450 m3/h

Ниво буке  19/23/30/37 dB(A) 

Функционалности - Детектор губитка фреона
Самодијагностика и аутоматска заштита 

Хладни катализаторски филтер (елиминише
формалдехид и друге органске материје, као и
штетне гасове и мирисе)

Потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 694 W

(160-1.150W)  / 730 W (160-1.400W)

Димензије унутрашње јединице - 730x293x198 mm

Тежина унутрашње јединице 7.4 kg

тип MSMBAU-09HRFN1-QRD0G ком 7

Унутрашња јединица:

Капацитет клима уређаја 12000 BTU

Капацитет хлађења 3.5 kW

Капацитет грејања 3.8 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A++/A++ (хлађење/грејање)

Проток ваздуха  450/560/650 m3/h

Ниво буке  20/24/31/38 dB(A) 

Функционалности - Детектор губитка фреона
Самодијагностика и аутоматска заштита 

Хладни катализаторски филтер (елиминише
формалдехид и друге органске материје, као и
штетне гасове и мирисе)

Потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): (104-

1720W)  /  (162-1740W)

Димензије унутрашње јединице - 810x300x200 mm

Тежина унутрашње јединице 8.2 kg
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тип MSMBВU-12HRFN1-QRD0G ком 7

Спољашња јединица:

Капацитет хлађења 5.3 kW

Капацитет грејања 5.6 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A++/A+ (хлађење/грејање)

EER коефицијент 3.2

COP коефицијент 3.84

Проток ваздуха (Max) 2100 m3/h

Осег рада - хлађење -15-50 
0С, грејање -15-24 

0С
Ниво буке (спољашња јединица) 56.5 dB(A) 

Потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 1.65/1.45

кW

Максимална укупна дужина инсталације - 30 м
Максимална дужина за сваку јединицу - 20 м
Димензије спољашње јединице -  800x333x554 mm

Тежина спољашње јединице 36 kg

тип MDV M2OF-18HFN1-Q ком 7

Обрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња мулти-сплит клима
уређаја, производ MIDEA или еквивалентно, са
једном спољном и три унутрашње јединице, следећих
карактеристика:

Унутрашња јединица:

Капацитет клима уређаја 9000 BTU

Капацитет хлађења 2.64 kW

Капацитет грејања 2.93 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A++/A++ (хлађење/грејање)

Проток ваздуха  300/360/450 m3/h

Ниво буке  19/23/30/37 dB(A) 

Функционалности - Детектор губитка фреона
Самодијагностика и аутоматска заштита 

Хладни катализаторски филтер (елиминише
формалдехид и друге органске материје, као и
штетне гасове и мирисе)

Потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 694 W

(160-1.150W)  / 730 W (160-1.400W)

Димензије унутрашње јединице - 730x293x198 mm

Тежина унутрашње јединице 7.4 kg

тип MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW ком 21

Спољашња јединица:

Капацитет хлађења 7.9 kW

Капацитет грејања 8.2 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A++/A+ (хлађење/грејање)

EER коефицијент 3.2

COP коефицијент 3.61

Проток ваздуха (Max) 3498 m3/h

Осег рада - хлађење -15-50 
0С, грејање -15-24 

0С
Ниво буке (спољашња јединица) 59.5 dB(A) 

Мах потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 3.3

кW

Максимална укупна дужина инсталације - 45 м
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Максимална дужина за сваку јединицу - 25 м
Димензије спољашње јединице -  845x363x702 mm

Тежина спољашње јединице 52.7 kg

тип MDV M3OE-27HFN1-Q ком 7

Обрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и уградња бакарних цеви,

предизолованих са фазонским комадима и
материјалом за заваривање, заптивним и материјалом
за вешање и за сечење према  VDI 2035, DIN 18380                                                                      

Cu 6,35                    m 690

Cu 9,52                    m 280

Cu 12,7  m 452

Обрачун по метру.

5. Набавка, испорука и уградња пластичних PVC цеви
(за одвод кондензата сплит система - вертикале на
фасади) са наглавком за међусобно спајање цеви и
фазонских комада. Произвођач Пештан или
еквивалент.

DN25 м 154

DN40 м 370

DN50 м 215

Обрачун по метру.

6. Набавка, испорука и уградња пластичних PVC

колено-лук 90°, DN40. Произвођач Пештан или
еквивалент.

DN25 м 154

DN40 ком 190

DN50 ком 110

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и уградња пластичних PVC

колено-лук 45°, DN40. Произвођач Пештан или
еквивалент.

DN25 ком 77

DN40 ком 90

DN50 ком 50

Обрачун по комаду.

8. Гумени заптивни прстенови за међусобно спајање
цеви и фазонских комада, вешаљке за постављање
цевовода и типлови. 

50 % од вредности позиција 3, 4 и 5. % 0,50

Напомена: Све инсталације за развод фреона и
кондензата треба узидати, а после завршених радова
грађевинску конструкцију довести у првобитно
стање. Фреонску и мрежу за развод кондензата на
местима где има изолација водити испод изолације.

Ж. ПОДСТАНИЦА ТП2 

KЛИМАТИЗАЦИЈА:
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1. Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача
топлоте растављиве конструкције. Састоји се од низа
профилисаних плоча од нердјајућег челика. Пакети
профилисаних плоча међусобно су стегнути са
крајњим носећим
плочама од угљеничног челика. Измењивач топлоте
служи за припрему топле воде у објекту преко
прикључка на "Београдске електране".

Потребан капацитет/усвојени капацитет:

Q=307,355кW / 400 кW

примар: 120/53°C, NP25, Δp=2.57 кPа
секундар: 70/50°C NP6, Δp=21.55 кPа
радни флуид: вода/вода
Измењивач испоручитити са додатком за фактор
запрљања ф=30%, производ "ТРАCO", тип:

TRM050ML-1-43 или сл.

ком 1

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња уређаја за одржавање
притиска комплет са сигурносним и преструјним
вентилом, пумпом за одржавање притиска,

командним орманом и свим сигурносним и мерним
инструментима и отвореним експанзионим судом.

Техничке карактеристике:

•Тип: ОP 250 произвођач: ТRACO или сличан
• посуда запремине: 0,25 m3

• радна температура маx 90°C

Уређај у свом саставу има следеће елементе:

• диктир пумпа Grundfoss CM3-5, 1 ком
• ел. магнетни вентил за допуну, R 3/4" PN25, 1 ком
• одвајач нечистоће, R 3/4" PN25, 1 ком
• лоптаста славина R 3/4" PN25,1 ком
• ел. магнетни преструјни вентил, R 3/4" PN6, 1 ком

• одвајач нечистоће, R 1" PN6, 1 ком
• лоптаста славина R1" PN6, 1 ком
• неповратни вентил R1" PN6, 1 ком
• одвајач нечистоће, R3/4" PN6, 1 ком
• балансни вентил R1" PN6, 1 ком
• трансмитер притиска 0-10 bar

• трансмитер нивоа
• контролна јединица
• манометар комплет, 0-10 bar

• Микропроцесорска управљачка јединица: ТРАCO

RDC-1

• Разводни орман аутоматике
Обрачун по комаду. ком 1

3. Прикључак за пуњење и допуњавање хемијски
припремљеном водом из повратне цеви примарног
топловода, а који се састоји од:

водомер ДН20 /НП25- ком.1 (температурна
отпорност до 100 °C) умањивач притиска ДН20

/НП25 - ком.1

лоптаста славина ДН20/НП25,1 ком
компл. 1

Обрачун по комплету.
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4. Набавка, испорука и монтажа циркулационих пумпи
за уградњу у цевоводе или на темељ. Све
специфициране пумпе су за температуре до 100 °C и
притиске до 6 бар. Све пумпе са навојним
прикључком испроучују се са два холендера а пумпе
са прирубничким спојем испоручују се са две
контраприрубнице, два дихтунга и комплетом вијака,

навртки и подлошки. Пумпе су производ фирме
„Grundfos“, Magna 3 или еквивалентна, следећих
карактеристика:

Циркулацион пумпа за грејање станова - ламела Ф2, 

Magna 3 65-150 F

G = 14,77 m3/h

H = 100.89 kPa

P1 = 29 ÷ 1301 W

U = 1x230 V

I = 0.3 ÷ 5.68 A ком 2

Обрачун по комаду.

5. Израда, испорука и уградња сабирника и разделника,

израђених од челичних бешавних цеви, следећих
димензија:

разделник - DN150 - Ø159x4.5, L=800 mm компл. 1

сабирник- DN150 - Ø159x4.5, L=600 mm компл. 1

у цену сабирника и разделника урачунати по два
прикључка DN65 и по један DN80, по две
прирубнице DN65 и по једну DN80, као и славине за
пуњење и пражњење DN15. Предвидети изолацију
сабирника и разделника минералном вуном дебљине
50 мм у облози од Аl лима.

Обрачун по комплету.

6. Набавка, испорука и монтажа антивибрационих
спојки за спој опреме (пумпе) са цевоводом израђене
од армираног неопрена. Уз спојке се испоручују две
контраприрубнице, два дихтунга, комплет вијака,

навртки и подлошки. Називни притисак NP 6.

DN 65 NP16 ком 4

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и монтажа ручног балансног
вентила STAD, произвођач Tour & Andersson -

Шведска или слично.

DN 40 NP16 ком 1

DN 50 NP16 ком 1

DN 65 NP16 ком 1

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и монтажа лептир вентила (ручни)

са прирубничким спојем. Уз вентил се испоручују и
две контра прирубнице, два дихтунга и комплет
вијака, навртки и подлошки. Називни притисак NP 6.

Производ: Herz или слично.

DN 65 NP16 ком 4
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DN 80 NP16 ком 6

Обрачун по комаду.

9. Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће са
прирубничким спојем. Уз хватач нечистоће
испоручују се и две контраприрубнице, два дихтунга
и комплет вијака, навртки и подлошки. Називни
притисак NP 6.

DN 80 NP6 ком 1

Обрачун по комаду.

10. Набавка, испорука и уградња славина DN 15 за
пуњење и пражњење цевне мреже.

ком 3

Обрачун по комаду.

11. Набавка, испорука и уградња термометара стаклених
са месинганом чауром и муфом за уградњу на
цевовод. Опсег мерења 0-120 C.

ком 4

Обрачун по комаду.

12. Набавка, испорука и уградња манометара са
манометарском славином, пролазном. Опсег мерења
0-6 бар.

1/2'' ком 7

Обрачун по комаду.

13. Набавка, испорука и уградња вентила сигурности за
воду, са опругом, произвођач ARI Armaturen или
еквивалентан
ARI SAFE P Потв=6 бар
DN 40 NP6 ком 1

Обрачун по комаду.

14. Набавка, испорука и уградња челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.021,

материјал Ч1212, следећих димензија:

DN 15 - Ø21,3 X 2,65 м 24

DN 20 - Ø26,9 X 2,65 м 12

DN 25 - Ø33,7 X 2,35 м 12

DN 40 - Ø48,3X3.25 м 6

DN 65 - Ø76,1 X3,2 м 24

DN 80 - Ø88,9 X3,2 м 18

Обрачун по метру.

15. Помоћни материјал за израду цевне мреже гас, жице
за варење електроде, редукције, лукови, ослонци,

хилзне, заптивни материјал и сл. узима се 50% од
позиције 13.

% 0,5

Обрачун по проценту.
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16. Набавка, испорука и монтажа судова за сакупљање и
испуст ваздуха израђени од црних челичних цеви са
два сферична данца очишћени и минизирани
комплету са одзрачном цеви DN15 и одзрачним
вентилом DN15, NР6

Ø 133x4 мм; L=250мм ком 4

Обрачун по комаду.

17. Чишћење цеви, антикорозивна заштита (минизирање) 

и фарбање у два слоја.

m
2

15

Oбрачун по метру квадратном.

18. Набавка, испорука и монтажа изолације од
минералне вуне у облози од алуминијумског лима
дебљине d=0,55 mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви. Минералном вуном дебљине 40 mm

изолује се цевна мрежа до димензије цеви DN80, а
дебљином 50 mm цевна мрежа од димензије DN80 до
DN150.

m
2

40

Обрачун по метру квадратном.

З. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

1. Провера синхронизованости главног пројекта са
осталим инсталацијама и усклађивање свих радова у
току извођења радова, преглед објекта у циљу
упоређења са пројектом предвиђеним решењем.

Обезбеђење, заштита, отварање магацина и
грађевинског дневника, просторијаза смештај особља
за вођење радова, узимање потребних мера, чување,

трошкови осигурања опреме и уређаја за време
монтаже до коначне предаје инсталација, струје, воде
и остали трошкови извођача у вези овог пројекта.

компл. 1

Обрачун по комплету.

2.

Испирање комплетне топловодне инсталације од
нечистоћа. Испитивање инсталације у току 24 h-

хладно на притисак pst+ppum+2(bar) сагласно
техничким условима до потпуне непропусности
цевовода и арматуре. Испитивање инсталације на
топло.

компл. 1

Обрачун по комплету.

3.

За све грађевинске радове који се буду јавили у току
извођења инсталација као што су: штемовање рупа и
шлицева за пролаз и полагање инсталације, стално
чишћење радних места током радова са одношењем
шута и осталих отпадака са градилишта. Позиција
обухвата и завршну обраду око отвора (попуњавање и
малтерисање).

компл. 1

Обрачун по комплету.

УКУПНО  ПОДСТАНИЦА ТП2:

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

машински радови 15



4.

Израда упутства за руковање и одржавање у три
примерка (једно урамљено) предаја атеста и
гарантних листова за уграђену опрему и материјал,

чишћење и припрема објекта за технички пријем, као
и учествовање у техничком пријему и други радови
неопходни за нормалну функцију инсталација, израда
шеме за постављање у котларници и сличним
просторијама.

компл. 1

Обрачун по комплету.

5.

Пуштање инсталације у погон, мерење и регулација
протока у мрежи и пригушење вишка напора на
вентилима за регулацију. Мерење и регулација
протока протока по гранам у топлотној подстаници
применом атестираних инструмената у складу са
прописима са израдом елабората у три примерка.

Пуштање и атестирање опреме коју испоручује
извођач. 

компл. 1

Обрачун по комплету.

6.

Извршити теренско мерење и испитивање квалитета
уграђене термоизолације спољних зидова а према
SRPS U.J5.062 са сачињавањем Извештаја који треба
да буде потписан од стране главногИзвођача
грађевинских радова, коопераната за уградњу
термоизолације и извођача инсталације централног
грејања.

компл. 1

Обрачун по комплету.

7.

Испитивање коефицијента буке у подстаници са
израдом извештаја. Испитивање врши акредитована
лабораторија.

компл. 1

Обрачун по комплету.

8.

Извршити испитивање ваздушне пропустљивости 

грејаних просторија у свему према  SRPS. U.J5.100 са 

сачињавањем извештаја који треба да буде потписан 

од стране главног извођача грађевинских радова, 

коопераната за уградњу грађевинске столарије и 

браварије и извођача инсталације централног 

грејања.

компл. 1

Обрачун по комплету.

9.

Рашчишћавање и уклањање просторија извођача
(магацини, контејнери, радионице и др.)

компл. 1

Обрачун по комплету.

УКУПНО  ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЛАМЕЛА Ф2
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена Свега

A. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
1. Набавка, испорука и уградња алуминијумских

чланкастих радијатора у боји према захтеву
ентеријера, производ: Calidor Aleterenum B4 600/100

или еквивалентно тип: 600/100, одавање топлоте по
чланку 107 W/реб., за темп. воде 70/50°C и темп.

просторије 20°C. Уз радијатор испоручити
одговарајућу редукцију за повезивање на вентил,

редукцију за одзрачни вентил од 3/8" и слепе чепове.

Све предвиђено за радни притисак NP6. Fonditalova

Aleternum заштита радијатора изнутра јединствена је
у свету и у потпуности спречава корозију.

Aleterenum B4 600/100 ком 2259

Oбрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња алуминијумских
чланкастих радијатора уу боји према захтеву
ентеријера, производ: Calidor Aleterenum B4 800/100

или еквивалентно тип: 800/100 ,одавање топлоте по
чланку 132 W/реб., за темп. воде 70/50°C и темп.

просторије 20°C. Уз радијатор испоручити
одговарајућу редукцију за повезивање на вентил,

редукцију за одзрачни вентил од 3/8" и слепе чепове.

Све предвиђено за радни притисак NP6. Fonditalova

Aleternum заштита радијатора изнутра јединствена је
у свету и у потпуности спречава корозију.

Aleterenum B4 800/100 ком 162

Oбрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња сушача пешкира
израђени од челичних цеви. Уз сушач испоручити
одговарајуће носаче, редукције за повезивање на
вентиле, редукцију за одзрачни вентил од 3/8" и
слепи чеп. Све предвиђено за радни притисак NP6.

Производ NK komerc или еквивалентно.

Тип: "NK LUX 400/1120" ком 80

Тип: "NK LUX 400/1490" ком 32

Тип: "NK LUX 500/1120" ком 4

Oбрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и уградња елемената за ношење
радијатора:

зидне конзоле RKP ком 612

држачи NGR ком 612

одстојници ROGL ком 356

Обрачун по комаду.

УГОВОРЕНО

Предмер и предрачун - ЛАМЕЛА Ф3
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5. Набавка, испорука и уградња одзрачних вентила за
радијаторе. Прикључак са навојем 1/2“ са EPDM

заптивком. Тело од месинга, никловано. Капа од
POM. беле боје и опторна је на топлоту. Макисмална
радна температура 90°C.

Максимални радни притисак 10 bar тип 505 производ
CALEFFI или еквивалентно.

DN15 (1/2“), PN10 ком 306

Обрачун по комаду.

6. Набавка, испорука и уградња славина за пражњење
радијатора. Прикључак са навојем 1/2М. EPDM

заптивка. Тело од месинга, никловано. Капа од POM,

беле боје и отпорна је на топлоту. Максимална радна
температура 100°C. Максимални радни притисак 10

bar.

ком 306

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и уградња термостатских вентила,

угаоних, са предрегулацијом, за радијаторе, за
двоцевни систем са уграђеним навијком, производ
HERZ или еквивалентно. Предвиђени за радни
притисак NP6. На улазу у вентил постављен је
компресиони спој за везу са алупласт цевима.

TS-90-V (1 7724 67) DN 15 ком 306

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и уградња радијаторских навијака,

1/2 ", угаоних, за радијаторе. Предвиђени за радни
притисак NP6.

(1 3714 01) DN 15 ком 306

Обрачун по комаду.

9. Набавка, испорука и уградња уронског термостатског
вентила, са предрегулацијом, сушаче пешкира, за
двоцевни систем са уграђеним навијком .

Предвиђени за радни притисак NP6. На улазу у
вентил постављен је компресиони спој за везу са
алупласт цевима. Вентил се испоручује са
термостатском главом, производ Herz или
еквивалентно.

HERZ VUA-40 (1 7784 41) DN 15 ком 116

Обрачун по комаду.

10. Набавка, испорука и уградња термостатске главе са
хидросензором и опсегом задавања вредности 6-30°C

и заштитом од смрзавања на 6°C производ HERZ или
еквивалент. Ограничавање и блокирање области
задавања вредности помоћу граничне чивије. У цену
урачунат прибор и сав помоћни материјал потребан
за монтажу.

ком 306

Обрачун по комаду.
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11. Пробијање ветрикалних траса у грађевинским
конструкцијама - зидовима (искључиво резачима
канала-шлицерицама) за потребе уградње
вишеслојног (ПЕ-Xц/Ал/ПЕ-Xц) цевног развода
непосредно пре повезивања истог на појединачно
грејно тело путем радијаторског навијка /

радијаторског термостатског вентила.

Позиција обухвата и све накнадне грађевинске
радове које се односе на довођење грађевинских
конструкција -зидова у првобитно прихватљиво
стање.

компл. 1

Обрачун по комплету.

Б. ЦЕВНА МРЕЖА

1. Набавка, испорука и монтажа вишеслојних цеви
израђених из слојева полиетилена високе густине и
алуминијума (PE-Xc/Al/PE-Xc), предвиђених за
радијаторско грејање.

Цеви су производ "HENCO" или еквивалентно.

Ø16x2 м 5560

Ø20x2 м 1100

Ø25x3 м 42

Обрачун по метру.

2. За спојне делове, заптивни материјал, фитинг,

металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас,

жицу за заваривање, електроде, чврсте тачке,

конзоле, носаче и остали ситан
потрошни материјал, поникловане дводелне розетне
на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз 

међуспратне конструкције и сав остали ситан
материјал. Плаћа се 50% од вредности предходне
позиције.

% 0,50

Обрачун по проценту.

3. Набавка, испорука и монтажа цевне изолације
дебљине 6mm за изоловање комплетне цевне мреже
од алупласт цеви, тип PLAMAFLEX SSL производ
IZOTERMPLAMA - Уб, или еквивалентно следећих
димензија:

Ø18x6 м 5560

Ø22x6 м 1100

Ø28x6 м 42

Обрачун по метру.

4. Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.225,

материјал Ч1212,

следећих димензија:

DN 15 - Ø21,3 X 2,65 м 55

DN 20 - Ø26,9 X 2,65 м 12

DN 25 - Ø33,7 X 3,25 м 42

DN 32 - Ø42,4 X 3,25 м 14

УКУПНО  ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
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DN 40 - Ø48.3 X 3.25 м 14

Обрачун по метру.

5. Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.021,

материјал Ч1212,

следећих димензија:

DN 50 - Ø60.3 X 2.9 м 28

DN 65 - Ø76,1 X 2,9 м 88

Обрачун по метру.

6. Помоћни материјал за израду цевне мреже гас, жице
за варење електроде, редукције, лукови, ослонци,

хилзне, заптивни материјал и сл. узима се 50% од
позиција 4. и 5.

% 0,50

Обрачун по проценту.

7. Набавка, испорука и монтажа судова за сакупљање и
испуст ваздуха израђени од црних челичних
цеви са два сферична данца очишћени и минизирани
комплету са одзрачном цеви DN15 и одзрачним
вентилом DN15, NР6

Ø 133x4 мм; L=250мм ком 4

Обрачун по комаду.

8. Чишћење цеви, антикорозивна заштита (минизирање) 

и фарбање у два слоја.

m
2

45

Oбрачун по метру квадратном.

9. Набавка, испорука и монтажа изолације од
минералне вуне у облози од алуминијумског лима
дебљине d=0,55 mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви. Минералном вуном дебљине 40 mm

изолује се цевна мрежа до димензије цеви DN80.

m
2

105

Обрачун по метру квадратном.

10. Грађевински радови на пробијање отвора кроз
грађевинске констукције за пролаз цевовода и
довођење у првобитно стање.

компл. 1

Паушални по комплету.

В. РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ

1. Набавка, испорука и монтажа кућишта станског
разводног ормана израђен од челичног декапираног
лима са типском бравицом и кључем, следећих
димензија.

ш х в х д: 400х450х110 мм ком 17

ш х в х д: 600х450х110 мм ком 67

ш х в х д: 800х450х110 мм ком 2

Обрачун по комаду.

УКУПНО  ЦЕВНА МРЕЖА:
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2. Набавка, испорука и монтажа компактног
колекторског сета (уграђује се у стански ормарић)

димензија 1“ који се састоји од разделника,

сабирника, 2 одзрачна вентила, 2 чепа, лоптастим
славинама на улазним и излазним прикључцима
(3/4“) и држачима за монтажу у стански разводни
орман. Димензије прикључака (према потрошачима)

су 1/2“, а максимална радна температура 110°C и
максимални радни притиск 10 bar, производ Herz или
еквивалент. На свим прикључцима су постављени
компресиони спојеви за везу са алупласт цевима.

са 3 прикључка ком 17

са 4 прикључка ком 23

са 5 прикључка ком 16

са 6 прикључка ком 14

са 7 прикључка ком 14

са 8 прикључка ком 2

Обрачун по комплету.

3. Набавка, испорука и монтажа кућишта спратног
разводног ормана израђенo од челичног декапираног
пластифицираног лима са типском бравицом и
кључем, следећих димензија.

са 4 прикључка димензије : 1200x1500x250мм ком 1

са 5 прикључка димензије : 1200x1500x250мм ком 8

са 6 прикључка димензије : 1200x1500x250мм ком 7

Обрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и монтажа колекторског сета
(разделник/сабирник) (уграђује се у спратни
ормарић) од црних бешавних цеви. Колектори се
испоручују са одговарајућим бројем прикључака и
држачима за монтажу у спратни разводни орман. На
свим прикључцима су постављени компресиони
спојеви за везу са алупласт цевима.

димензије Ø60,3 x 2,9 mm, дужине 800 mm - 4 

прикључка 3/4“ SN компл. 1

димензије Ø60,3 x 2,9mm, дужине 800 mm - 5 

прикључка 3/4“ SN компл. 8

димензије Ø60,3x2,9mm, дужине 800 mm - 6 

прикључка 3/4“ SN компл. 7

Обрачун по комплету.

5. Набавка, испорука и монтажа навојних лоптастих
славина са холендером (уграђује се у спратни
ормарић) производ Herz или еквивалент следећих
димензија:

DN 20 ком 86

DN 25 ком 14

DN 32 ком 18

Обрачун по комаду.
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6. Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоћа
(уграђује се у спратни ормарић) величине отвора 0,5

mm са ситом од нерђајућег челика, телом од месинга
и унутрашњим навојем тип 7094 производ HERZ или
или еквивалент следећих димензија:

DN 25 ком 7

DN 32 ком 9

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и монтажа балансних вентила
навојни (уграђује се у спратни ормарић),са косим
вретеном, PN20, tmax=120°C. Вентил има следеће
функције: балансирање, предрегулацију протока,

мерење, затварање, закључавање. Кућиште од бронзе,

заптивно седиште EPDM. Вентил има два
самозатварајућа мерна прикључка, један испред а
други иза печурке вентила тако да постоји могућност
мерења диференцијалног притиска на месту уградње
када је вентил потпуно затворен.

Произвођач: Tour & Andersson - Шведска, тип: SТАD

PN25 или еквивалент истих карактеристика:

DN15 (уграђује се са регулатором диференцијалног 

притиска) ком 86

DN20 (уграђује се са регулатором диференцијалног 

притиска) ком 16

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и монтажа регулатора
диференцијалног притиска (уграђује се у спратни
ормарић) са интегрисаним мерним вентилом.

Капиларом се повезује за балансним вентилом SТАD

PN25. Произвођач: Tour &

Andersson - Шведска, тип: SТАР PN25 или
еквивалент истих карактеристика:

 

DN 15 ком 86

Обрачун по комаду.

9. Позиција (уграђује се у спратни ормарић) обухвата
набавку, испоруку, уградњу и повезивање уређаја
мерног сета који омогућавају регистровање
сопствене појединачне потрошње топлотне енергије
даљинским очитавањем података преко М- bus

комуникације. За мерење утрошка топлотне енергије,

тј. за регистровање сопствене
појединачне потрошње енергије предвидети 

ултразвучни калориметар. Уређаји мерног сета
морају подржавати даљинско очитавање података
употребом заједничког централног уређаја (М-

топлотне енергије- калориметара 

bus конвертер-а). Повезивање мерача утрошка 
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извести каблом типа LiYCY 2x2x0.8 mm2 (кабл улази
у предмер радова) , ради очитавања путем М-bus

комуникације са централним уређајем. На централни
уређај може се везати максимално 60 калоримерата у
комбиновану структуру мреже при чему затварање
петље није дозвољено. 

Тип мерача утрошка топлотне енергије
(калориметар): Danfoss , или еквивалент следећих
карактеристика: qnom=0,6 m3/h (тип: Sonometar 1100)

прикључна мера 3/4“ ком 86

Tип централног уређаја (М-bus конвертер-а):

кoдни број 087G6027 или еквивалент сличних 

карактеристика. ком 2

Обрачун по комаду.

10. Набавка, испорука и монтажа одзрачно - испусног
сета DN15 у спратним ормарићима.

ком 32

Обрачун по комаду.

Г. ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА

1. Набавка, испорука и уградња вентилатора за 

вентилацију блокираних просторија (купатила),

произвођач Systemair

Тип: CBF-100 LS

L=80 m3/h

H=35 Pa

P1=30,7 W

ком 116

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња савитљивих
алуминијумских цеви за вентилацију тип texoflex-al

производ tehnoexport или еквивалент следећих
димензија:

Ø110 mm м 120

Обрачун по метру.

Д.
ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА СА АКУ 

БАТЕРИЈАМА

1. Набавка, испорука и уградња вентилатора за
вентилацију просторија са АКУ батеријама, компет
са флексибилним цревом ф 100 за повезивање са
одсисним вентилом,

произвођач System air.

Тип: K-100 M Sileo

L=30 m3/h

H=75 Pa

P1=30,7 W

ком 1

Обрачун по комаду.

УКУПНО  РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ:

УКУПНО  ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА:
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2. Набавка, испорука и уградња пожарно отпорних
преструјних решетки за уградњу у врата, производ
VIS,

тип 490х350 mm ком 1

Обрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња ваздушних вентила за
извлачење LSV 100. Произвођач TROX или
еквивалент.

ком 2

Обрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и уградња поцинкованих спиро
канала ф 110

м 6

Обрачун по метру.

Ђ. ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ГАРАЖИ

1. Набавка, испорука и уградња вентилатора за
вентилацију просторија подстанице, ТИС2 и
хидроцила,  произвођач Systemair.

Тип: BF-150 TH 

L=230 m3/h

H=60 Pa

P1=30,7 W

ком 3

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња пожарно отпорних
преструјних решетки за уградњу у врата, производ
Dartos, 490x350 mm

ком 3

Обрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња спиро канала,

димензија:

Ø125 мм м 5

Обрачун по метру.

4. Набавка, испорука и уградња противкишних
жалузина, димензија:

200х200 мм ком 3

Обрачун по комаду.

Е. КЛИМАТИЗАЦИЈА

1. Набавка, испорука и уградња моно-сплит клима
уређаја, производ MIDEA или еквивалентно,

следећих карактеристика:

Капацитет клима уређаја 12000 BTU

Капацитет хлађења 3.52 kW

Капацитет грејања 3.66 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A/A (хлађење/грејање)

EER коефицијент 3.21

COP коефицијент 3.61

Проток ваздуха (Max) 564 m3/h

УКУПНО   ПРОСТОРИЈА СА АКУ БАТЕРИЈАМА:

УКУПНО   ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ГАРАЖИ:
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Ниво буке (унутрашња јединица) 41.5/35/29 dB(A)

Ниво буке (спољашња јединица) 58.4 dB(A) 

Функционалности - Детектор губитка фреона
Ауто рестарт
Хладни катализаторски филтер (елиминише
формалдехид и друге органске материје, као и
штетне гасове и мирисе)

Потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 1.096 / 975

W

Димензије унутрашње јединице - 805 x 285 x 205 mm

Димензије спољашње јединице - 770 x 555 x 300 mm

Тежина унутрашње јединице 7.73 kg

Тежина спољашње јединице 24.8 kg

тип MSMAB-12HRN1-QC2 (MA1) ком 86

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња мулти-сплит клима
уређаја, производ MIDEA или еквивалентно, са
једном спољном и три унутрашње јединице, следећих
карактеристика:

Унутрашња јединица:

Капацитет клима уређаја 9000 BTU

Капацитет хлађења 2.64 kW

Капацитет грејања 2.93 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A++/A++ (хлађење/грејање)

Проток ваздуха  300/360/450 m3/h

Ниво буке  19/23/30/37 dB(A) 

Функционалности - Детектор губитка фреона
Самодијагностика и аутоматска заштита 

Хладни катализаторски филтер (елиминише
формалдехид и друге органске материје, као и
штетне гасове и мирисе)

Потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 694 W

(160-1.150W)  / 730 W (160-1.400W)

Димензије унутрашње јединице - 730x293x198 mm

Тежина унутрашње јединице 7.4 kg

тип MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW ком 24

Спољашња јединица:

Капацитет хлађења 7.9 kW

Капацитет грејања 8.2 kW

Фреон R410A

Енергетска класа A++/A+ (хлађење/грејање)

EER коефицијент 3.2

COP коефицијент 3.61

Проток ваздуха (Max) 3498 m3/h

Осег рада - хлађење -15-50 
0С, грејање -15-24 

0С
Ниво буке (спољашња јединица) 59.5 dB(A) 

Мах потрошња ел. енергије (хлађење/грејање): 3.3

кW

Максимална укупна дужина инсталације - 45 м
Максимална дужина за сваку јединицу - 25 м
Димензије спољашње јединице -  845x363x702 mm

Тежина спољашње јединице 52.7 kg
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тип MDV M3OE-27HFN1-Q ком 8

Обрачун по комаду.

3. Набавка, испорука и уградња бакарних цеви,

предизолованих са фазонским комадима и
материјалом за заваривање, заптивним и материјалом
за вешање и за сечење према  VDI 2035, DIN 18380                                                                      

Cu 6,35                    m 461

Cu 9,52                    m 290

Cu 12,7  m 190

Обрачун по метру.

4. Набавка, испорука и уградња пластичних PVC цеви
(за одвод кондензата сплит система - вертикале на
фасади) са наглавком за међусобно спајање цеви и
фазонских комада. Произвођач Пештан или
еквивалент.

DN25 м 119

DN40 м 258

DN50 м 62

Обрачун по метру.

5. Набавка, испорука и уградња пластичних PVC

колено-лук 90°, DN40. Произвођач Пештан или
еквивалент.

DN25 м 79

DN40 ком 127

DN50 ком 16

Обрачун по комаду.

6. Набавка, испорука и уградња пластичних PVC

колено-лук 45°, DN40. Произвођач Пештан или
еквивалент.

DN25 ком 47

DN40 ком 51

DN50 ком 23

Обрачун по комаду.

7. Гумени заптивни прстенови за међусобно спајање
цеви и фазонских комада, вешаљке за постављање
цевовода и типлови. 

50 % од вредности позиција 3, 4 и 5. % 0,50

Ж. ПОДСТАНИЦА ТП3

KЛИМАТИЗАЦИЈА:
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1. Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача
топлоте растављиве конструкције. Састоји се од низа
профилисаних плоча од нердјајућег челика. Пакети
профилисаних плоча међусобно су стегнути са
крајњим носећим
плочама од угљеничног челика. Измењивач топлоте
служи за припрему топле воде у објекту преко
прикључка на "Београдске електране".

Потребан капацитет/усвојени капацитет: Q=321,567

кW / 420 кW

примар: 120/53°C, NP25, Δp=2.57 кPа
секундар: 70/50°C NP6, Δp=21.55 кPа
радни флуид: вода/вода
Измењивач испоручитити са додатком за фактор
запрљања ф=30%, производ "ТРАCO", тип:

TRM050ML-1-43 или сл.

ком 1

Обрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња уређаја за одржавање
притиска комплет са сигурносним и преструјним
вентилом, пумпом за одржавање притиска,

командним орманом и свим сигурносним и мерним
инструментима и отвореним експанзионим судом.

Техничке карактеристике:

•Тип: ОP 250 произвођач: ТRACO или сличан
• посуда запремине: 0,25 m3

• радна температура маx 90°C

Уређај у свом саставу има следеће елементе:

• диктир пумпа Grundfoss CM3-5, 1 ком
• ел. магнетни вентил за допуну, R 3/4" PN25, 1 ком
• одвајач нечистоће, R 3/4" PN25, 1 ком
• лоптаста славина R 3/4" PN25,1 ком
• ел. магнетни преструјни вентил, R 3/4" PN6, 1 ком

• одвајач нечистоће, R 1" PN6, 1 ком
• лоптаста славина R1" PN6, 1 ком
• неповратни вентил R1" PN6, 1 ком
• одвајач нечистоће, R3/4" PN6, 1 ком
• балансни вентил R1" PN6, 1 ком
• трансмитер притиска 0-10 bar

• трансмитер нивоа
• контролна јединица
• манометар комплет, 0-10 bar

• Микропроцесорска управљачка јединица: ТРАCO

RDC-1

• Разводни орман аутоматике
Обрачун по комаду. ком 1

3. Прикључак за пуњење и допуњавање хемијски
припремљеном водом из повратне цеви примарног
топловода, а који се састоји од:

водомер ДН20 /НП25- ком.1 (температурна
отпорност до 100 °C) умањивач притиска ДН20

/НП25 - ком.1

лоптаста славина ДН20/НП25,1 ком

компл. 1
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Обрачун по комплету.

4. Набавка, испорука и монтажа циркулационих пумпи
за уградњу у цевоводе или на темељ. Све
специфициране пумпе су за температуре до 100 °C и
притиске до 6 бар. Све пумпе са навојним
прикључком испроучују се са два холендера а пумпе
са прирубничким спојем испоручују се са две
контраприрубнице, два дихтунга и комплетом вијака,

навртки и подлошки. Пумпе су производ фирме
„Grundfos“, Magna 3 или еквивалентна, следећих
карактеристика:

Циркулацион пумпа за грејање станова - ламела Ф3 

Magna 3, 65-150 F

G = 15,43 m3/h

H = 106.33 kPa

P1 = 29 ÷ 1301 W

U = 1x230 V

I = 0.3 ÷ 5.68 A ком 2

Обрачун по комаду.

5. Израда, испорука и уградња сабирника и разделника,

израђених од челичних бешавних цеви, следећих
димензија:

разделник - DN150 - Ø159x4.5, L=800 mm компл. 1

сабирник- DN150 - Ø159x4.5, L=600 mm компл. 1

у цену сабирника и разделника урачунати по два
прикључка DN65 и по један DN80, по две
прирубнице DN65 и по једну DN80, као и славине за
пуњење и пражњење DN15. Предвидети изолацију
сабирника и разделника минералном вуном дебљине
50 мм у облози од Аl лима.

Обрачун по комплету.

6. Набавка, испорука и монтажа антивибрационих
спојки за спој опреме (пумпе) са цевоводом израђене
од армираног неопрена. Уз спојке се испоручују две
контраприрубнице, два дихтунга, комплет вијака,

навртки и подлошки. Називни притисак NP 6.

DN 65 NP16 ком 4

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и монтажа ручног балансног
вентила STAD, произвођач Tour & Andersson -

Шведска или слично.

DN 40 NP16 ком 1

DN 50 NP16 ком 1

DN 65 NP16 ком 1

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и монтажа лептир вентила (ручни)

са прирубничким спојем. Уз вентил се испоручују и
две контра прирубнице, два дихтунга и комплет
вијака, навртки и подлошки. Називни притисак NP 6.

Производ: Herz или слично.

DN 65 NP16 ком 4
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DN 80 NP16 ком 6

Обрачун по комаду.

9. Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће са
прирубничким спојем. Уз хватач нечистоће
испоручују се и две контраприрубнице, два дихтунга
и комплет вијака, навртки и подлошки. Називни
притисак NP 6.

DN 80 NP6 ком 1

Обрачун по комаду.

10. Набавка, испорука и уградња славина DN 15 за
пуњење и пражњење цевне мреже.

ком 3

Обрачун по комаду.

11. Набавка, испорука и уградња термометара стаклених
са месинганом чауром и муфом за уградњу на
цевовод. Опсег мерења 0-120 C.

ком 4

Обрачун по комаду.

12. Набавка, испорука и уградња манометара са
манометарском славином, пролазном. Опсег мерења
0-6 бар.

1/2'' ком 7

Обрачун по комаду.

13. Набавка, испорука и уградња вентила сигурности за
воду, са опругом, произвођач ARI Armaturen или
еквивалентан
ARI SAFE P Потв=6 бар
DN 40 NP6 ком 1

Обрачун по комаду.

14. Набавка, испорука и уградња челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.021,

материјал Ч1212, следећих димензија:

DN 15 - Ø21,3 X 2,65 м 24

DN 20 - Ø26,9 X 2,65 м 12

DN 25 - Ø33,7 X 2,35 м 12

DN 40 - Ø48,3X3.25 м 6

DN 65 - Ø76,1 X3,2 м 24

DN 80 - Ø88,9 X3,2 м 18

Обрачун по метру.

15. Помоћни материјал за израду цевне мреже гас, жице
за варење електроде, редукције, лукови, ослонци,

хилзне, заптивни материјал и сл. узима се 50% од
позиције 14.

% 0,5

Обрачун по проценту.
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16. Набавка, испорука и монтажа судова за сакупљање и
испуст ваздуха израђени од црних челичних цеви са
два сферична данца очишћени и минизирани
комплету са одзрачном цеви DN15 и одзрачним
вентилом DN15, NР6

Ø 133x4 мм; L=250мм ком 4

Обрачун по комаду.

17. Чишћење цеви, антикорозивна заштита (минизирање) 

и фарбање у два слоја.

m
2

15

Oбрачун по метру квадратном.

18. Набавка, испорука и монтажа изолације од
минералне вуне у облози од алуминијумског лима
дебљине d=0,55 mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви. Минералном вуном дебљине 40 mm

изолује се цевна мрежа до димензије цеви DN80, а
дебљином 50 mm цевна мрежа од димензије DN80 до
DN150.

m
2

40

Обрачун по метру квадратном.

З. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

1. Провера синхронизованости главног пројекта са
осталим инсталацијама и усклађивање свих радова у
току извођења радова, преглед објекта у циљу
упоређења са пројектом предвиђеним решењем.

Обезбеђење, заштита, отварање магацина и
грађевинског дневника, просторијаза смештај особља
за вођење радова, узимање потребних мера, чување,

трошкови осигурања опреме и уређаја за време
монтаже до коначне предаје инсталација, струје, воде
и остали трошкови извођача у вези овог пројекта.

компл. 1

Обрачун по комплету.

2.

Испирање комплетне топловодне инсталације од
нечистоћа. Испитивање инсталације у току 24 h-

хладно на притисак pst+ppum+2(bar) сагласно
техничким условима до потпуне непропусности
цевовода и арматуре. Испитивање инсталације на
топло.

компл. 1

Обрачун по комплету.

3.

За све грађевинске радове који се буду јавили у току
извођења инсталација као што су: штемовање рупа и
шлицева за пролаз и полагање инсталације, стално
чишћење радних места током радова са одношењем
шута и осталих отпадака са градилишта. Позиција
обухвата и завршну обраду око отвора (попуњавање и
малтерисање).

компл. 1

Обрачун по комплету.

УКУПНО  ПОДСТАНИЦА ТП3:
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4.

Израда упутства за руковање и одржавање у три
примерка (једно урамљено) предаја атеста и
гарантних листова за уграђену опрему и материјал,

чишћење и припрема објекта за технички пријем, као
и учествовање у техничком пријему и други радови
неопходни за нормалну функцију инсталација, израда
шеме за постављање у котларници и сличним
просторијама.

компл. 1

Обрачун по комплету.

5.

Пуштање инсталације у погон, мерење и регулација
протока у мрежи и пригушење вишка напора на
вентилима за регулацију. Мерење и регулација
протока протока по гранам у топлотној подстаници
применом атестираних инструмената у складу са
прописима са израдом елабората у три примерка.

Пуштање и атестирање опреме коју испоручује
извођач. 

компл. 1

Обрачун по комплету.

6.

Извршити теренско мерење и испитивање квалитета
уграђене термоизолације спољних зидова а према
SRPS U.J5.062 са сачињавањем Извештаја који треба
да буде потписан од стране главногИзвођача
грађевинских радова, коопераната за уградњу
термоизолације и извођача инсталације централног
грејања.

компл. 1

Обрачун по комплету.

7.

Испитивање коефицијента буке у подстаници са
израдом извештаја. Испитивање врши акредитована
лабораторија.

компл. 1

Обрачун по комплету.

8.

Извршити испитивање ваздушне пропустљивости 

грејаних просторија у свему према  SRPS. U.J5.100 са 

сачињавањем извештаја који треба да буде потписан 

од стране главног извођача грађевинских радова, 

коопераната за уградњу грађевинске столарије и 

браварије и извођача инсталације централног 

грејања.

компл. 1

Обрачун по комплету.

9.

Рашчишћавање и уклањање просторија извођача
(магацини, контејнери, радионице и др.)

компл. 1

Обрачун по комплету.

РБ ВРСТА РАДОВА
А. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

ВРЕДНОСТ  РАДОВА

УКУПНО  ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЛАМЕЛА Ф3
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Б. ЦЕВНА МРЕЖА
В. РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ
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Д.
ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРИЈА СА АКУ 

БАТЕРИЈАМА
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена Свега

A. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

1.

Набавка, испорука и уградња алуминијумских
чланкастих радијатора у боји према захтеву
ентеријера, производ: Calidor Aleterenum B4 800/100

или еквивалентно тип: 800/100 ,одавање топлоте по
чланку 132 W/реб., за темп. воде 70/50°C и темп.

просторије 20°C. Уз радијатор испоручити
одговарајућу редукцију за повезивање на вентил,

редукцију за одзрачни вентил од 3/8" и слепе чепове.

Све предвиђено за радни притисак NP6.

Aleterenum B4 800/100 ком 303

Oбрачун по комаду.

2.
Набавка, испорука и уградња елемената за ношење
радијатора:

зидне конзоле RKP ком 50

држачи NGR ком 50

одстојници ROGL ком 40

Обрачун по комаду.

3.

Набавка, испорука и уградња одзрачних вентила за
радијаторе. Прикључак са навојем 1/2“ са EPDM

заптивком. Тело од месинга, никловано. Капа од
POM. беле боје и опторна је на топлоту. Макисмална
радна температура 90°C.

Максимални радни притисак 10 bar тип 505 производ
CALEFFI или еквивалентно.

DN15 (1/2“), PN10 ком 25

Обрачун по комаду.

4.

Набавка, испорука и уградња славина за пражњење
радијатора. Прикључак са навојем 1/2М. EPDM

заптивка. Тело од месинга, никловано. Капа од POM,

беле боје и отпорна је на топлоту. Максимална радна
температура 100°C. Максимални радни притисак 10

bar.

ком 25

Обрачун по комаду.

5.

Набавка, испорука и уградња термостатских вентила,

угаоних, са предрегулацијом, за радијаторе, за
двоцевни систем са уграђеним навијком, производ
HERZ или еквивалентно. Предвиђени за радни
притисак NP6. На улазу у вентил постављен је
компресиони спој за везу са алупласт цевима.

TS-90-V (1 7724 67) DN 15 ком 25

Обрачун по комаду.

Предмер и предрачун - ЛОКАЛИ

УГОВОРЕНО
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6.

Набавка, испорука и уградња радијаторских навијака,

1/2 ", угаоних, за радијаторе. Предвиђени за радни
притисак NP6.

(1 3714 01) DN 15 ком 25

Обрачун по комаду.

7.

Набавка, испорука и уградња термостатске главе са
хидросензором и опсегом задавања вредности 6-30°C

и заштитом од смрзавања на 6°C производ HERZ или
еквивалент. Ограничавање и блокирање области
задавања вредности помоћу граничне чивије. У цену
урачунат прибор и сав помоћни материјал потребан
за монтажу.

ком 25

Обрачун по комаду.

8.

Пробијање ветрикалних траса у грађевинским
конструкцијама - зидовима (искључиво резачима
канала-шлицерицама) за потребе уградње
вишеслојног (ПЕ-Xц/Ал/ПЕ-Xц) цевног развода
непосредно пре повезивања истог на појединачно
грејно тело путем радијаторског навијка /

радијаторског термостатског вентила.

Позиција обухвата и све накнадне грађевинске
радове које се односе на довођење грађевинских
конструкција -зидова у првобитно прихватљиво
стање.

компл. 1

Обрачун по комплету.

Б. ЦЕВНА МРЕЖА

1.

Набавка, испорука и монтажа вишеслојних цеви
израђених из слојева полиетилена високе густине и
алуминијума (PE-Xc/Al/PE-Xc), предвиђених за
радијаторско грејање.

Цеви су производ "HENCO" или еквивалентно.

Ø16x2 м 500

Ø20x2 м 30

Ø25x3 м 50

Обрачун по метру.

2.

За спојне делове, заптивни материјал, фитинг,

металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас,

жицу за заваривање, електроде, чврсте тачке,

конзоле, носаче и остали ситан
потрошни материјал, поникловане дводелне розетне
на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз 

међуспратне конструкције и сав остали ситан
материјал. Плаћа се 50% од вредности предходне
позиције.

% 0,50

Обрачун по проценту.

УКУПНО  ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:
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3.

Набавка, испорука и монтажа цевне изолације
дебљине 6mm за изоловање комплетне цевне мреже
од алупласт цеви, тип PLAMAFLEX SSL производ
IZOTERMPLAMA - Уб, или еквивалентно следећих
димензија:

Ø18x6 м 500

Ø22x6 м 30

Ø28x6 м 50

Обрачун по метру.

4.

Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.225,

материјал Ч1212,

следећих димензија:

DN 15 - Ø21,3 X 2,65 м 24

DN 20 - Ø26,9 X 2,65 м 30

DN 25 - Ø33,7 X 3,25 м 54

DN 32 - Ø42,4 X 3,25 м 54

Обрачун по метру.

5.

Помоћни материјал за израду цевне мреже гас, жице
за варење електроде, редукције, лукови, ослонци,

хилзне, заптивни материјал и сл. узима се 50% од
позиција 4. и 5.

% 0,50

Обрачун по проценту.

6.
Чишћење цеви, антикорозивна заштита (минизирање) 

и фарбање у два слоја.

m
2

20

Oбрачун по метру квадратном.

9.

Набавка, испорука и монтажа изолације од
минералне вуне у облози од алуминијумског лима
дебљине d=0,55 mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви. Минералном вуном дебљине 40 mm

изолује се цевна мрежа до димензије цеви DN80.

m
2

50

Обрачун по метру квадратном.

10.

Грађевински радови на пробијање отвора кроз
грађевинске констукције за пролаз цевовода и
довођење у првобитно стање.

компл. 1

Паушални по комплету.

В. РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ

1.

Набавка, испорука и монтажа кућишта станског
разводног ормана израђен од челичног
декапираног лима са типском бравицом и кључем,

следећих димензија.

ш х в х д: 600х450х110 мм ком 5

Обрачун по комаду.

УКУПНО  ЦЕВНА МРЕЖА:
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2.

Набавка, испорука и монтажа компактног
колекторског сета (уграђује се у стански ормарић)

димензија 1“ који се састоји од разделника,

сабирника, 2 одзрачна вентила, 2 чепа, лоптастим
славинама на улазним и излазним прикључцима
(3/4“) и држачима за монтажу у стански разводни
орман. Димензије прикључака (према потрошачима)

су 1/2“, а максимална радна температура 110°C и
максимални радни притиск 10 bar, производ Herz или
еквивалент. На свим прикључцима су постављени
компресиони спојеви за везу са алупласт цевима.

са 4 прикључка ком 1

са 5 прикључка ком 3

са 6 прикључка ком 1

Обрачун по комплету.

3.

Набавка, испорука и монтажа кућишта спратног
разводног ормана израђенo од челичног декапираног
пластифицираног лима са типском бравицом и
кључем, следећих димензија.

са 2 прикључка димензије : 1000x1500x250мм ком 2

Обрачун по комаду.

4.

Набавка, испорука и монтажа колекторског сета
(разделник/сабирник) (уграђује се у спратни
ормарић) од црних бешавних цеви. Колектори се
испоручују са одговарајућим бројем прикључака и
држачима за монтажу у спратни разводни орман. На
свим прикључцима су постављени компресиони
спојеви за везу са алупласт цевима.

димензије Ø60,3 x 2,9 mm, дужине 600 mm - 2

прикључка 3/4“ SN компл. 2

Обрачун по комплету.

5.

Набавка, испорука и монтажа навојних лоптастих
славина са холендером (уграђује се у спратни
ормарић) производ Herz или еквивалент следећих
димензија:

DN 20 ком 8

DN 25 ком 3

Обрачун по комаду.

6.

Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоћа
(уграђује се у спратни ормарић) величине отвора 0,5

mm са ситом од нерђајућег челика, телом од месинга
и унутрашњим навојем тип 7094 производ HERZ или
или еквивалент следећих димензија:

DN 20 ком 2

DN 25 ком 1

Обрачун по комаду.
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7.

Набавка, испорука и монтажа балансних вентила
навојни (уграђује се у спратни ормарић),са косим
вретеном, PN20, tmax=120°C. Вентил има следеће
функције: балансирање, предрегулацију протока,

мерење, затварање, закључавање. Кућиште од бронзе,

заптивно седиште EPDM. Вентил има два
самозатварајућа мерна прикључка, један испред а
други иза печурке вентила тако да постоји могућност
мерења диференцијалног притиска на месту уградње
када је вентил потпуно затворен.

Произвођач: Tour & Andersson - Шведска, тип: SТАD

PN25 или еквивалент истих карактеристика:

DN15 (уграђује се са регулатором диференцијалног 

притиска) ком 4

DN20 (уграђује се са регулатором диференцијалног 

притиска) ком 3

Обрачун по комаду.

8.

Набавка, испорука и монтажа регулатора
диференцијалног притиска (уграђује се у спратни
ормарић) са интегрисаним мерним вентилом.

Капиларом се повезује за балансним вентилом SТАD

PN25. Произвођач: Tour &

Andersson - Шведска, тип: SТАР PN25 или
еквивалент истих карактеристика:

 

DN 15 ком 5

Обрачун по комаду.

9.

Позиција (уграђује се у спратни ормарић) обухвата
набавку, испоруку, уградњу и повезивање уређаја
мерног сета који омогућавају регистровање
сопствене појединачне потрошње топлотне енергије
даљинским очитавањем података преко М- bus

комуникације. За мерење утрошка топлотне енергије,

тј. за регистровање сопствене
појединачне потрошње енергије предвидети 

ултразвучни калориметар. Уређаји мерног сета
морају подржавати даљинско очитавање података
употребом заједничког централног уређаја (М-

топлотне енергије- калориметара 

bus конвертер-а). Повезивање мерача утрошка 

извести каблом типа LiYCY 2x2x0.8 mm2 (кабл улази
у предмер радова) , ради очитавања путем М-bus

комуникације са централним уређајем. На централни
уређај може се везати максимално 60 калоримерата у
комбиновану структуру мреже при чему затварање
петље није дозвољено. 

Тип мерача утрошка топлотне енергије
(калориметар): Danfoss , или еквивалент следећих
карактеристика: qnom=0,6 m3/h (тип: Sonometar 1100)

прикључна мера 3/4“ ком 5
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Tип централног уређаја (М-bus конвертер-а):

кoдни број 087G6027 или еквивалент сличних 

карактеристика. ком 1

Обрачун по комаду.

10.
Набавка, испорука и монтажа одзрачно - испусног
сета DN15 у спратним ормарићима.

ком 4

Обрачун по комаду.

Г. ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА

1.

Набавка, испорука и уградња вентилатора за 

вентилацију блокираних просторија (купатила),

произвођач Systemair

Тип: CBF-100 LS

L=30 m3/h

H=75 Pa

P1=30,7 W

ком 5

Обрачун по комаду.

2.

Набавка, испорука и уградња савитљивих
алуминијумских цеви за вентилацију тип texoflex-al

производ tehnoexport или еквивалент следећих
димензија:

Ø110 mm м 10

Обрачун по метру.

Д. ПОДСТАНИЦА ТПЛ

1.

Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача
топлоте растављиве конструкције. Састоји се од низа
профилисаних плоча од нердјајућег челика. Пакети
профилисаних плоча међусобно су стегнути са
крајњим носећим
плочама од угљеничног челика. Измењивач топлоте
служи за припрему топле воде у објекту преко
прикључка на "Београдске електране".

Потребан капацитет/усвојени капацитет:

Q=39,996кW / 55 кW

примар: 120/53°C, NP25, Δp=2.57 кPа
секундар: 70/50°C NP6, Δp=21.55 кPа
радни флуид: вода/вода
Измењивач испоручитити са додатком за фактор
запрљања ф=30%, производ "ТРАCO", тип:

TRM050ML-1-43 или сл.

ком 1

Обрачун по комаду.

2.
Набавка, испорука и уградња затвореног
експанзионог суда запремине 50 литара.

Обрачун по комаду. ком 1

УКУПНО  РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ:

УКУПНО  ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА:
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3.

Прикључак за пуњење и допуњавање хемијски
припремљеном водом из повратне цеви примарног
топловода, а који се састоји од:

водомер ДН20 /НП25- ком.1 (температурна
отпорност до 100 °C) умањивач притиска ДН20

/НП25 - ком.1

лоптаста славина ДН20/НП25,1 ком
компл. 1

Обрачун по комплету.

4.

Набавка, испорука и монтажа циркулационих пумпи
за уградњу у цевоводе или на темељ. Све
специфициране пумпе су за температуре до 100 °C и
притиске до 6 бар. Све пумпе са навојним
прикључком испроучују се са два холендера а пумпе
са прирубничким спојем испоручују се са две
контраприрубнице, два дихтунга и комплетом вијака,

навртки и подлошки. Пумпе су производ фирме
„Grundfos“ или еквивалентан. следећих
карактеристика:

Циркулацион пумпа за грејање локала.

G = 1,93 m3/h

H = 55 kPa

P1 = 29 ÷ 1301 W

U = 1x230 V

I = 0.3 ÷ 5.68 A ком 2

Обрачун по комаду.

5.

Набавка, испорука и монтажа антивибрационих
спојки за спој опреме (пумпе) са цевоводом израђене
од армираног неопрена. Уз спојке се испоручују две
контраприрубнице, два дихтунга, комплет вијака,

навртки и подлошки. Називни притисак NP 6.

DN 25 NP16 ком 4

Обрачун по комаду.

6.

Набавка, испорука и монтажа ручног балансног
вентила STAD, произвођач Tour & Andersson -

Шведска или слично.

DN 25 NP16 ком 1

Обрачун по комаду.

7.

Набавка, испорука и монтажа лоптасте славине са
прирубничким спојем. Уз вентил се испоручују и две
контра прирубнице, два дихтунга и комплет вијака,

навртки и подлошки. Називни притисак NP 6.

Производ: Herz или слично.

DN 25 NP16 ком 4

DN 32 NP16 ком 2

Обрачун по комаду.
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8.

Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће са
прирубничким спојем. Уз хватач нечистоће
испоручују се и две контраприрубнице, два дихтунга
и комплет вијака, навртки и подлошки. Називни
притисак NP 6.

DN 32 NP6 ком 1

Обрачун по комаду.

9.
Набавка, испорука и уградња славина DN 15 за
пуњење и пражњење цевне мреже.

ком 3

Обрачун по комаду.

10.

Набавка, испорука и уградња термометара стаклених
са месинганом чауром и муфом за уградњу на
цевовод. Опсег мерења 0-120 C.

ком 2

Обрачун по комаду.

11.

Набавка, испорука и уградња манометара са
манометарском славином, пролазном. Опсег мерења
0-6 бар.

1/2'' ком 4

Обрачун по комаду.

12.

Набавка, испорука и уградња вентила сигурности за
воду, са опругом, произвођач ARI Armaturen или
еквивалентан
ARI SAFE P Потв=6 бар

DN 15 NP6 ком 1

Обрачун по комаду.

13.

Набавка, испорука и уградња челичних бешавних
цеви, облика и мера према СРПС ЕН 10220, са
техничким условима испоруке СРПС Ц.Б5.021,

материјал Ч1212, следећих димензија:

DN 15 - Ø21,3 X 2,65 м 24

DN 25 - Ø33,7 X 2,35 м 18

DN 32 - Ø42,4 X 2,35 м 18

Обрачун по метру.

14.

Помоћни материјал за израду цевне мреже гас, жице
за варење електроде, редукције, лукови, ослонци,

хилзне, заптивни материјал и сл. узима се 50% од
позиције 13.

% 0,5

Обрачун по проценту.

15.

Набавка, испорука и монтажа судова за сакупљање и
испуст ваздуха израђени од црних челичних цеви са
два сферична данца очишћени и минизирани
комплету са одзрачном цеви DN15 и одзрачним
вентилом DN15, NР6

Ø 133x4 мм; L=250мм ком 2

Обрачун по комаду.

ВЈН 04/19
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16.
Чишћење цеви, антикорозивна заштита (минизирање) 

и фарбање у два слоја.

m
2

10

Oбрачун по метру квадратном.

17.

Набавка, испорука и монтажа изолације од
минералне вуне у облози од алуминијумског лима
дебљине d=0,55 mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви. Минералном вуном дебљине 40 mm

изолује се цевна мрежа до димензије цеви DN80, а
дебљином 50 mm цевна мрежа од димензије DN80 до
DN150.

m
2

15

Обрачун по метру квадратном.

Ђ. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

1.

Провера синхронизованости главног пројекта са
осталим инсталацијама и усклађивање свих радова у
току извођења радова, преглед објекта у циљу
упоређења са пројектом предвиђеним решењем.

Обезбеђење, заштита, отварање магацина и
грађевинског дневника, просторијаза смештај особља
за вођење радова, узимање потребних мера, чување,

трошкови осигурања опреме и уређаја за време
монтаже до коначне предаје инсталација, струје, воде
и остали трошкови извођача у вези овог пројекта.

компл. 1

Обрачун по комплету.

2.

Испирање комплетне топловодне инсталације од
нечистоћа. Испитивање инсталације у току 24 h-

хладно на притисак pst+ppum+2(bar) сагласно
техничким условима до потпуне непропусности
цевовода и арматуре. Испитивање инсталације на
топло.

компл. 1

Обрачун по комплету.

3.

За све грађевинске радове који се буду јавили у току
извођења инсталација као што су: штемовање рупа и
шлицева за пролаз и полагање инсталације, стално
чишћење радних места током радова са одношењем
шута и осталих отпадака са градилишта. Позиција
обухвата и завршну обраду око отвора (попуњавање и
малтерисање).

компл. 1

Обрачун по комплету.

УКУПНО  ПОДСТАНИЦА ТПЛ:
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4.

Израда упутства за руковање и одржавање у три
примерка (једно урамљено) предаја атеста и
гарантних листова за уграђену опрему и материјал,

чишћење и припрема објекта за технички пријем, као
и учествовање у техничком пријему и други радови
неопходни за нормалну функцију инсталација, израда
шеме за постављање у котларници и сличним
просторијама.

компл. 1

Обрачун по комплету.

5.

Пуштање инсталације у погон, мерење и регулација
протока у мрежи и пригушење вишка напора на
вентилима за регулацију. Мерење и регулација
протока протока по гранам у топлотној подстаници
применом атестираних инструмената у складу са
прописима са израдом елабората у три примерка.

Пуштање и атестирање опреме коју испоручује
извођач. 

компл. 1

Обрачун по комплету.

6.

Извршити теренско мерење и испитивање квалитета
уграђене термоизолације спољних зидова а према
SRPS U.J5.062 са сачињавањем Извештаја који треба
да буде потписан од стране главногИзвођача
грађевинских радова, коопераната за уградњу
термоизолације и извођача инсталације централног
грејања.

компл. 1

Обрачун по комплету.

7.

Испитивање коефицијента буке у подстаници са
израдом извештаја. Испитивање врши акредитована
лабораторија.

компл. 1

Обрачун по комплету.

8.

Извршити испитивање ваздушне пропустљивости 

грејаних просторија у свему према  SRPS. U.J5.100 са 

сачињавањем извештаја који треба да буде потписан 

од стране главног извођача грађевинских радова, 

коопераната за уградњу грађевинске столарије и 

браварије и извођача инсталације централног 

грејања.

компл. 1

Обрачун по комплету.

9.

Рашчишћавање и уклањање просторија извођача
(магацини, контејнери, радионице и др.)

компл. 1

Обрачун по комплету.

РБ ВРСТА РАДОВА
А. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

УКУПНО  ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:

ВРЕДНОСТ  РАДОВА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЛОКАЛИ

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

машински радови 10



Б. ЦЕВНА МРЕЖА
В. РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ОПРЕМОМ
Г. ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА
Д. ПОДСТАНИЦА ТП3

Ђ. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

УКУПНО:
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РЕДНИ БР. ВРСТА РАДОВА
1 ЛАМЕЛА Ф1

2 ЛАМЕЛА Ф2

3 ЛАМЕЛА Ф3

4 ЛОКАЛИ
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ВРЕДНОСТ  РАДОВА

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

машински радови 1



бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ј.мере кол јед. цена укупно

Свака позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу укључујући 

израду ситних грађевинских радова потребних за монтажу 

комплетне инсталације, крпљење зидова у случају оштећења током 

бушења, заптивање приликом проласка кроз ПП зидове са 

материјалима који имају атест за одговарајућу отпорност на 

пожар, као и остали пратећи грађевински радови везани за 

монтажу опреме и цевовода.

I

1 Испорука и уградња кровног вентилатора, производ ,,Systemair,, 

тип DVV 800D4-6-XL/F400 smoke extr. ком. 2,00

2 Испорука и уградња пригушника буке производ ,,Systemair,,  тип 

SSGE/F 800-1000 socket silence - постоље са пригушивачем за коси 

кров ком. 2,00

3 Испорука и уградња неповратне клапне производ ,,Systemair,, тип 

VKG/F 800-1000. ком. 2,00

4 Испорука и уградња кровног вентилатора, производ ,,Systemair,, 

тип DVG-V 630D4-6-XL/F400 smoke extr. ком. 2,00

5 Челична вентилациона решетка за извлачење дима . Производ 

"Trox", димензија: 1300 x 1500 mm. ком. 2,00

6 Испорука и уградња неповратне клапне производ ,,Systemair,, тип 

VKG/F 630. ком. 2,00

7 Испорука и уградња вентилатора  Јет фан ,производ ,,Systemair,, 

тип IV 50-4/6 (F). ком. 9,00

I УКУПНО

II

1 Испорука и уградња противпожарног притисног уређаја за 

стварање надпритиска, у сагласности са СРПС ЕН 12101-6 

стандардом.

По.ППУ - 630/100,

производ Потекс, Београд или еквивалентно.

G = 15.000 m3/h,

dp=50Pa (редукциона клапна),

N=2,2kW

- у комплету са фреквентим регулатором

- уз вентилатор се испоручују и одговарајуће флексибилне везе, 

ослонци , носачи и заштитне жичане мрежице .
ком. 2,00

ВЕНТИЛАЦИЈА И ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ

ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ

НАПОМЕНА:

ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ

НАДПРИТИСНА ВЕНТИЛАЦИЈА

ВЈН 04/19
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бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ј.мере кол јед. цена укупно

2 Испорука и уградња противпожарног притисног уређаја за 

стварање надпритиска, у сагласности са СРПС ЕН 12101-6 

стандардом.

По.ППУ - 400/80,

производ Потекс, Београд или еквивалентно.

G = 5.500 m3/h,

dp=50Pa (редукциона клапна),

N=0,75kW

- у комплету са фреквентим регулатором

- уз вентилатор се испоручују и одговарајуће флексибилне везе, 

ослонци, носачи и заштитне жичане мрежице .
ком. 1,00

3 Испорука и уградња каналског вентилатора у комплету са два 

пресостата и регулатором броја обртаја , производ: S &P

CAB-355, 

N=1000W, 230V ком. 3,00

4 Испорука и уградња сигурносне надпритисне клапне са 

подешавањем отвора  на 50Pa, производ: Trox, модел:                           

SNK 600 x 250mm, или еквивалентно ком. 3,00

5 Испорука и уграднја канала од поцинкованог лима одговарајуће 

дебљине према техничком опису. Канали су у комплету са 

одговарајућим профилима за спајање и дихтовање канала.

обрачун по кг. кг. 350

6 Испуна процепа на местима продора канала кроз зид негоривим 

материјалом са гарантованим обезбеђивањем потребне отпорности 

на пожар.

компл. 1

7 Испорука и уградња вентилациох решетки, производ: Trox, 

димензија: 500 x 250mm  или еквивалентно ком. 6,00

8 Испорука и уградња противкишних жалузина у комплету са 

мрежицом и материјалом за уградњу, производ: Trox  или 

еквивалентно , дим. 550 x550 mm ком. 3,00

Припремно завршни радови за одимљавање, вентилацију и 

надпритисак:                          

упознавање са пројектом и документацијом

припремни радови на отварању градилишта

отварање градилишне документације

завршни радови

функционална проба, мерење протока и надпритиска са израдом 

извештаја o испитивању (акредитована лаб.), изсправа о 

контролисању инсталације (акредитована лаб.).

расчишћавање градилишта

учешће у техничком пријему и отклањање недостатака.

и остали ситни не специфицирани радови

5%

II УКУПНОНАДПРИТИСНА ВЕНТИЛАЦИЈА

9
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бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ј.мере кол јед. цена укупно

I

II НАДПРИТИСНА ВЕНТИЛАЦИЈА

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА И ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ
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бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ј.мере кол. јед. цена укупно

НАПОМЕНА:

Свака позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу укључујући 

израду ситних грађевинских радова потребних за монтажу 

комплетне инсталације, крпљење зидова у случају оштећења током 

бушења, заптивање приликом проласка кроз ПП зидове са 

материјалима који имају атест за одговарајућу отпорност на 

пожар, као и остали пратећи грађевински радови везани за 

монтажу опреме и цевовода.

Монокомпактно пумпно постројење:

Постројење у комплету са потисним колектором и усисним 

гранама у складу са графичком dокументацијом, вентилима на 

усису и потису са микропрекидачем, неповратним вентилима, 

гуменим компензаторима, пресостатима, две посуде 24л, 

управљачким орманом (свака пумпа има свој електроорман у 

складу са СРПС ЕН12845), аутоматиком за стартовање пумпи и 

осталим елементима потребним за рад, прирубницама, 

ексцентричним редуцирима, заптивачима, вијцима, наврткама, 

подлошкама.

Постројење се састоји од две пумпе (радне и резервне електро 

пумпе) и „Џокеј“ пумпе све на заједничком постољу. Постројење и 

пумпе су у складу са захтевима ЕН 12845 односно пумпе су са 

одвојеним мотором и спојницом са међукомадом. Пумпно 

постројење је следећих карактеристика:

Главна пумпа

Радна област протока: Q=700-1000-1500-2000-2300 л/мин

Радна област напора: H=65-62-55-47-42м

Електромотор снаге до 22kW, 3x400V, 50Hz, 900о/мин

Џокеј пумпа

Радна област протока: Q=20-60-80 л/мин

Радна област напора: H=90-60-35 м

Електромотор снаге до 1.5kW, 3x400V, 50Hz, 2900о/мин

Прихватљиве толеранције у односу на наведене радне тачке у 

складу са ИСО 9906:2012 Grade 1B, односно у погледу капацитета 

Q +/-5%, напора +/-3% и ефикасности до -3%.                                                                                                                                                                     

Производ: Ebara-Италија или одговарајуће

2

Сува алрмна спринклер станица. Комплет са засуном DN 100  NP 

16, алармним звоном,  комором за убрзавање, манометрима, 

хидрофорском склопком, контраприрубницама, заптивачима, 

вијцима, наврткама и еластичним подлошкама

са ВдС сертификатом. Производ: Minimax -Немачка или 

одговарајуће ком. 1,00

3
ВЕНТИЛ ЗА ТЕСТИРАЊЕ

лоптасти вентил 1" са фактором К=80 ком. 2,00

4

ПОКАЗИВАЧ НИВОА

са доњим и горњим вентилом, са испусном славином, стакленом 

цеви у заштитној алуминијумској облози и са прирубничким 

прикључком DN25. Дужина 2600mm ком. 1,00

5
МЕРАЧ ПРОТОКА DN100 (100% 3000 л/мин)

са ВдС сертификатом ком. 1,00

СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА

1

ком. 1,00
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бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ј.мере кол. јед. цена укупно

6

МЕЂУПРИРУБНИЧКИ НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ (СА ДВЕ 

КЛАПНЕ) И АНТИВРТЛОЖНОМ ПЛОЧОМ DN150 NP10 

(600x600mm) у комплету са равним прирубницама, заптивачима, 

вијцима, наврткама, еластичним подлошкама и ослонцем.

са ВдС сертификатом ком. 2,00

7

ВАЗДУШНИ КОМПРЕСОР

Стабилно извођење - комплет са електромотором, резервоаром од 

140 lit., пресостатом, сигурносним вентилом, манометром, 

излазном славином, следећих карактеристика:

Максимални притисак 10 bara

Ефективна допрема 330 lit/min.

Електромотор 4 Кw ком. 1,00

8 ПРИПРЕМНА ГРУПА ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ ком. 1,00

9

РАЗДЕЛНИК ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ

Пречник 1" са свим потребним фитинзима, арматуром и 

прикључцима за компресор и спринклер вентил. ком. 1,00

10
ГУМЕНО ЦРЕВО ЗА ВЕЗУ КОМПРЕСОР ЦЕВОВОД

са елементима за спајање Ø32 m 4,00

11

УРЕЂАЈ ЗА НАПАЈАЊЕ СПРИНКЛЕРСКЕ МРЕЖЕ 

КОМПРИМОВАНИМ ВАЗДУХОМ за контролу притиска у сувом 

цевоводу спринклер система ком. 2,00

12

УГАОНИ ВЕНТИЛ СА ПЛОВКОМ 

за пуњење базена противпожарне воде. Висина уградње мин170мм 

од максималног нивоа воде.

са ВдС сертификатомDN50 NP10 ком. 1,00

13
НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ СА ПРИРУБНИЦАМА

са ВдС сертификатом

DN100 NP16 ком. 1,00

14 ЛЕПТИР ВЕНТИЛ ЗА ПРАЖЊЕЊЕ БАЗЕНА 

ПРОТИВПОЖАРНЕ ВОДЕ

са индикацијом отворено/затворено

са ВдС сертификатом

DN50 NP16 ком. 1,00

15 ПЉОСНАТИ ЗАСУН СА ПРИРУБНИЦАМА

са ел. индикацијом отвореног/затвореног стања

са ВдС сертификатом

DN150 NP16 ком 2,00

DN100 NP16 ком 6,00

DN50 NP16 ком 2,00
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бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ј.мере кол. јед. цена укупно

16 ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛ

2" ком 2,00

½" ком 2,00

17 СЕТ ЗА ДРЕНАЖУ СУВОГ ЦЕВОВОДА

У свему према цртежу Листа опреме - систем за дренажу ком 5,00

18 Прикључак за ватрогасѕно возило улаз 1xDN100 НПТ, излаз 

2xDN65 NST са клапном унутар прикључка. ком 1,00

19 Брза спојница (шторц) улаз DN65 НСТ излаз B75 шторц ком 2,00

20 Брза слепа спојница са ланцем (шторц) B75 ком 2,00

21 ЗАШТИТНА КУТИЈА ЗА БРЗОВЕЗУЈУЋЕ СПОЈКЕ 

500x500x150mm

Материјал кутије: Нерђајући челик ком 1,00

22 СТАБИЛНА СПОЈКА са поклопцем према СРПС М.Б6.673 и 

СРПС М.Б6.683 ком 1,00

23 СПРИНКЛЕР МЛАЗНИЦА СТОЈЕЋА

са ВдС сертификатом

тип „QUICK RESPONSE“ 1/2”; К= 80, т=68°С ком 390,00

24 СПРИНКЛЕР МЛАЗНИЦА СТОЈЕЋА 

тип „QUICK RESPONSE“ (РЕЗЕРВА) 1/2" К= 80, т=68°С

са ВдС сертификатом ком 20,00

25 ОРМАН ЗА РЕЗЕРВНЕ МЛАЗНИЦЕ

Набавка, транспорт и постављање ормана за смештај 12 резервних 

млазница. ком 1,00

26 КЉУЧ ЗА МОНТАЖУ МЛАЗНИЦА G½" ком 2,00

27 БЕШАВНЕ ЦЕВИ ОД ЧЕЛИКА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ И РЕЗАЊЕ 

НАВОЈА

према СРПС ЕН 10255

DN 150 (Ø168.3 x 4.5) m 9,00

DN 100 (Ø114.3 x 4,5) m 260,00

2“ (Ø 60.3 x 3.65) m 12,00

1¼“ (Ø 42.4 x 3.25) m 136,00

1“ (Ø 33.7 x 3.25) m 1.260,00

¾“ (Ø 26.9 x 2.65) m 24,00

½" (Ø21.3 x 2.65) m 12,00

28 ЧЕЛИЧНИ ЛУК 90º,  r=1.5Д, СРПС М.Б6.821

DN 150  (Ø168.3 x 4.5) ком 5,00

DN 100  (Ø114.3 x 4,5) ком 20,00

29 Т – комад  према DIN 2615

100/100 (Ø114,3 x 4,5/ Ø114,3 x 4,5) ком 4,00

30 Редукциони комад према DIN 2616

150/100 ком 2,00

100/65 ком 4,00
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бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ј.мере кол. јед. цена укупно

31 НОСАЧИ ЦЕВОВОДА

разни челични профили према СРПС-у, лим, обујмице, вијци, 

навртке, еластичне подлошке, анкер вијци и остали материјал 

према скицама ослонаца из пројекта у висини 30% масе елемената 

цевовода kg 1.500,00

32 ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВОВОДА

цевовод од пумпне станице до вентил станице , извршити Armafex-

om, дебљине 25mm m 6,00

33 ПОМОЋНИ И СИТАН МАТЕРИЈАЛ

за заваривање, електроде, жица, гас за заваривање, фитинг, 

редукциони комади и сл. 50% позиције носачи цевовода 0,50

34 БОЈЕЊЕ ЦЕВОВОДА

Антикорозивна заштита целог цевовода. Пре бојења је потребно 

очистити цевовод од корозије до металног сјаја. Заштитном бојом 

премазати у два слоја цевовод и ослонце, а затим у једном слоју 

бојом за метал м
2

250,00

35 Бушење отвора –керновање рупа на местима предвиђеним за 

уградњу челичних цевних наставака- хилзни за потребе спринклер 

инсталације на већ изведеном бетонском зиду резервора воде. 

Потребно је на постојећем бетонском зиду који дели резервоар 

воде у односу на просторију спринклер-пумпне станице уградити 

цевне наставке-хилзне од челичних безшавних цеви одговарајућих 

димензија/дужина:

· ДН 150 (Ø168,3x 4,5мм) x 80 цм  ………..2 ком

· ДН100 (Ø 114,3x 3,6 мм) x 80 цм………..1 ком.

·ДН 80 (Ø 88,9 x 3,6 мм) x 60цм………..…2 ком.

· ДН50 (Ø 60,3x2,9 мм) x 60цм……….…..1 ком.

·ДН25 (Ø 33,7x 2,6мм) x 60цм……….……2 ком.

Потребно је да челични наставци- хилзне датих карактеристика 

поседују прирубнички цевни прикључак са обе стране цеви. 

Неопоходно је обезбедити-ојачати о зид уграђене цевне наставке-

хилзне од појаве проклизавања (аксијалног кретања )током рада-

коришћења инсталације. 
компл. 1,00

36 ЗАВРШНИ РАДОВИ

завршни радови, проба инсталације на хладни водени притисак, 

пуњење инсталције водом ,пражњење, пуњење ваздухом, изсправа 

о контролисању инсталације (акредитована лаб) ,расчишћавање 

градилишта, учешће у техничком пријему и отклањање 

недостатака и остали ситни не специфицирани радови

пауш. 1,00

37 УНОШЕЊЕ ИЗМЕНА НАСТАЛИХ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА 

РАДОВА У ПРИМЕРАК ПЗИ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измене се уносе у електронску форму или папирну форму пројекта 

у зависности којом формом располаже извођач радова. Унете 

измене оверава одговорни извођач радова и према њима се 

израђује пројекат изведеног објекта
пауш. 1,00

38 Алуминијумске мердевине дужине 4m за приступ испражњеном 

резервоару приликом санације ком. 1,00

СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА
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Р.Б. Ј.М. Количина Јединична 

цена Свега

-

-

Q

v

Hd

Аво

Бво

Јво

Вво

-

-

-

Ак

Бк

Хк

-

-

-

Pем

Ознака лифта Ф1-Л1

Носивост 1000кг
Брзина дизања 1.0 м/с

Основне карактеристике 

Тип/намена електрлични / путнички

Возно окно/машинска просторија
Окно бетонско

Димензије
ширина 1650 мм
дубина 2500 мм

Висина дизања 24900 мм

Број
станица

-
прилаза

ширина 1100 мм
дубина 2100 мм

Јама 1500 мм
Врх 3800 мм

Радна средина сува, нормална

Ламела 1 - Лифт 1

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

Врата

Кабинска 

врата

тип -
аутоматска, телескопска, 

двопанелна, VVVF, фотозавеса

светли отвор COxCH 900 x 2000 [мм]

обрада

висина 2300 мм

Обрада/опрема -

обрада зидова ИНОКС сатин
304, а са спољашње стране
зидови пресвучени антизвучним
и антивибрационим
материјалом, регистар кутија,

панел по целој висини кабине
инокс, осветљење индиректно
ЛЕД, рукохват на задњој
страници кабине, под високо
отпорна анти-клизна синтетичка
гума сиво-плаве боје,

додатна опрема огледало на
задњој страни, нужно
осветљење, вентилатор, аларм,

интерфон или телефон за тројну
везу, ГСМ модул

Положај машинске просторије без просторије, пог. група у врху 

в. окна
Кабина

Тип путничка, метална, непролазна

Димензије

Тип вешања

Погонско постројење

- ИНОКС

тип -

аутоматска, телескопска, 

двопанелна, у нивоу гараже 

противдимна, Е120 - ЕH81-58

Погон, носећа средства, вођице
индиректно, 2:1

електромотор без редуктора, са 

VVVF

са сталним магнетима
6.9 кW 

светли отвор COxCH 900 x 2000 [мм]

обрада - INOX satin 304

Прилазна 

врата

Електромотор
Снага електромотора

Опис радова
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In

Io

Dpu

Dou

nu

du

-

-

lk

-

ком. 1,00

називна 18 А

25 А

Æ 240 мм

Æ 240 мм

Струја 

електромотора

Хватачки уређај

Управљање -

Осигурачи

Ужетњача
погонска

превојне

Ужад
број

пречник

пожарни режим

Управљање/сигнализација
споља, из кабине и са кабине 

(сервисно)

микропроцесорска, ДУПЛЕКС, 

VVVF, са позивним и регистар 

кутијама, за 9 станица и 9 

прилаза, потврда пријема 

позива, контрола 

запоседнутости, са 

припадајућом електро 

инсталацијом, са функцијом 

заштите од неконтролисаног 

померања кабине према додатку 

А3, стандарда СРПС ЕН81-20. 

Режим “нестанак електричне 

енергије”: батерија омогућава 

наставак кретања лифта до 

најближе станице, лифт стаје и 

отвара врата

Вођице
кабине

противтега

Ø6.5 мм

Т 89(^ 89 x 62 x 16 [мм])

Т 50 (^50 x 50 x 5 [мм])

2000 мм

двосмерни, поступног дејства

-

Команда

тип -

начин рада -

9) нужно светло

у кабини

Ламела 1 - Лифт 1

Укупно (Ламела 1 - Лифт 1):

3) LCD дисплеј са положајима кабине и смера даље 

вожње

4) светлосни и звучни сигнал преоптерећења,

5) дугме за отварање и затварање врата,

6) дугме аларма

7) прекидач вентилатора,

8) интерфон

Трострука интерфонска 

комуникација 

сабирна у оба смера

по пријему сигнала лифт се 

спушта у главну станицу, отвара 

врата и после изласка путника 

искључује се из рада

Сигнализа
ција

- по спратовима позивне кутије са микропокретним 

дугмадима, са светлосном потврдом пријема позива, 

LCD дисплеј положаја кабине и стрелице смера 

даље вожње. У приземљу LCD дисплеј 5’’ 
монтирати изнад врата, а на осталим станицама у 

штоку врата заједно са тастерима 

по спратовима

1) дугмад за избор станице са Брајевим ознакама,

2) сигнал за потврду пријема команде,

9
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Р.Б. Ј.М. Количина Јединична 

цена Свега

-

-

Q

v

Hd

Аво

Бво

Јво

Вво

-

-

-

Ак

Бк

Хк

-

-

-

Ознака лифта Ф1-Л2

Носивост 450кг
Брзина дизања 1.0 м/с

Основне карактеристике 

Тип/намена електрлични / путнички

Возно окно/машинска просторија
Окно бетонско

Димензије
ширина 1500 мм
дубина 1800 мм

Висина дизања 24900 мм

Број
станица

-
прилаза

ширина 950 мм
дубина 1350 мм

Јама 1500 мм
Врх 3800 мм

Радна средина сува, нормална

Ламела 1 - Лифт 2

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

Врата

Кабинска 

врата

тип -

аутоматска, телескопска, 

двопанелна, VVVF, 

фотозавеса
светли отвор COxCH 800 x 2000 [мм]

обрада

висина 2300 мм

Обрада/опрема -

обрада зидова ИНОКС сатин
304, а са спољашње стране
зидови пресвучени
антизвучним и
антивибрационим 

материјалом, регистар кутија,

панел по целој висини кабине
инокс, осветљење
индиректно ЛЕД, рукохват на
задњој страници кабине, под
високо отпорна анти-клизна
синтетичка гума сиво-плаве
боје,

додатна опрема огледало на
задњој страни, нужно
осветљење, вентилатор,

аларм, интерфон или телефон
за тројну везу, ГСМ модул

Положај машинске просторије без просторије, пог. група у 

врху в. окна
Кабина

Тип путничка, метална, 

непролазна

Димензије

Тип вешања

Погонско постројење

- INOX

тип -

аутоматска, телескопска, 

двопанелна, у нивоу гараже 

противдимна, Е120 - ЕH81-58

Погон, носећа средства, вођице
индиректно, 2:1

електромотор без редуктора, 

са VVVF

са сталним магнетима

светли отвор

обрада

Прилазна 

врата COxCH

-

800 x 2000 [мм]

INOX satin 304

Електромотор

Опис радова
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Pем

In

Io

Dpu

Dou

nu

du

-

-

lk

-

ком. 1,00

називна

4.4 кW 

12 А

20 А

Æ 240 мм

Æ 240 мм

Снага електромотора
Струја 

електромотора

Хватачки уређај

Управљање -

Осигурачи

Ужетњача
погонска

превојне

Ужад
број

пречник

пожарни режим

Управљање/сигнализација
споља, из кабине и са кабине 

(сервисно)

микропроцесорска, 

ДУПЛЕКС, VVVF, са 

позивним и регистар 

кутијама, за 9 станица и 9 

прилаза, потврда пријема 

позива, контрола 

запоседнутости, са 

припадајућом електро 

инсталацијом, са функцијом 

заштите од неконтролисаног 

померања кабине према 

додатку А3, стандарда СРПС 

ЕН81-20. 

Режим “нестанак електричне 

енергије”: батерија омогућава 

наставак кретања лифта до 

најближе станице, лифт стаје 

и отвара врата

Вођице
кабине

противтега

Ø6.5 мм

Т 70(^ 70 x 65 x 9 [мм])

Т 50 (^50 x 50 x 5 [мм])

2000 мм

двосмерни, поступног дејства

-

Команда

тип -

начин рада -

9) нужно светло

у кабини

Ламела 1 - Лифт 2

Укупно (Ламела 1 - Лифт 2):

3) LCD дисплеј са положајима кабине и смера 

даље вожње

4) светлосни и звучни сигнал преоптерећења,

5) дугме за отварање и затварање врата,

6) дугме аларма

7) прекидач вентилатора,

8) интерфон

Трострука интерфонска 

комуникација 

сабирна у оба смера

по пријему сигнала лифт се 

спушта у главну станицу, 

отвара врата и после изласка 

путника искључује се из рада

Сигнализа
ција

- по спратовима позивне кутије са 

микропокретним дугмадима, са светлосном 

потврдом пријема позива, LCD дисплеј положаја 

кабине и стрелице смера даље вожње. У 

приземљу LCD дисплеј 5’’ монтирати изнад 

врата, а на осталим станицама у штоку врата 

заједно са тастерима 

по спратовима

1) дугмад за избор станице са Брајевим ознакама,

2) сигнал за потврду пријема команде,

6
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Р.Б. Ј.М. Количина Јединична 

цена Свега

-

-

Q

v

Hd

Аво

Бво

Јво

Вво

-

-

-

Ак

Бк

Хк

-

-

-

Pем

In

Io

Dpu

Dou

nu

Опис радова
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УГОВОРЕНО

9

25 А

Æ 240 мм

Æ 240 мм

Електромотор
Снага електромотора

Струја 

електромотора
Осигурачи

Ужетњача
погонска

превојне

Ужад
број

Тип вешања

Погонско постројење

- ИНОКС

тип -

аутоматска, телескопска, 

двопанелна, у нивоу гараже 

противдимна, Е120 - ЕH81-58

називна

Погон, носећа средства, вођице
индиректно, 2:1

електромотор без редуктора, са 

VVVF

са сталним магнетима
6.9 кW 

18 А

светли отвор COxCH 900 x 2000 [мм]

обрада - INOX satin 304

Прилазна 

врата

Ламела 2 - Лифт 1

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

Врата

Кабинска 

врата

тип -
аутоматска, телескопска, 

двопанелна, VVVF, фотозавеса

светли отвор COxCH 900 x 2000 [мм]

обрада

висина 2300 мм

Обрада/опрема -

обрада зидова ИНОКС сатин
304, а са спољашње стране
зидови пресвучени антизвучним
и антивибрационим
материјалом, регистар кутија,

панел по целој висини кабине
инокс, осветљење индиректно
ЛЕД, рукохват на задњој
страници кабине, под високо
отпорна анти-клизна синтетичка
гума сиво-плаве боје,

додатна опрема огледало на
задњој страни, нужно
осветљење, вентилатор, аларм,

интерфон или телефон за тројну
везу, ГСМ модул

Положај машинске просторије без просторије, пог. група у врху 

в. окна
Кабина

Тип путничка, метална, непролазна

Димензије
ширина 1100 мм
дубина 2100 мм

Јама 1500 мм
Врх 3800 мм

Радна средина сува, нормална

Возно окно/машинска просторија
Окно бетонско

Димензије
ширина 1650 мм
дубина 2500 мм

Висина дизања 24900 мм

Број
станица

-
прилаза

Ознака лифта Ф1-Л1

Носивост 1000кг
Брзина дизања 1.0 м/с

Основне карактеристике 

Тип/намена електрлични / путнички

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

машински радови 1



du

-

-

lk

-

ком. 1,00

9) нужно светло

у кабини

Ламела 2 - Лифт 1

Укупно (Ламела 2 - Лифт 1):

3) LCD дисплеј са положајима кабине и смера даље 

вожње

4) светлосни и звучни сигнал преоптерећења,

5) дугме за отварање и затварање врата,

6) дугме аларма

7) прекидач вентилатора,

8) интерфон

Трострука интерфонска 

комуникација 

сабирна у оба смера

по пријему сигнала лифт се 

спушта у главну станицу, отвара 

врата и после изласка путника 

искључује се из рада

Сигнализа
ција

- по спратовима позивне кутије са микропокретним 

дугмадима, са светлосном потврдом пријема позива, 

LCD дисплеј положаја кабине и стрелице смера 

даље вожње. У приземљу LCD дисплеј 5’’ 
монтирати изнад врата, а на осталим станицама у 

штоку врата заједно са тастерима 

по спратовима

1) дугмад за избор станице са Брајевим ознакама,

2) сигнал за потврду пријема команде,

Растојање конзола

пожарни режим

Управљање/сигнализација
споља, из кабине и са кабине 

(сервисно)

микропроцесорска, ДУПЛЕКС, 

VVVF, са позивним и регистар 

кутијама, за 9 станица и 9 

прилаза, потврда пријема 

позива, контрола 

запоседнутости, са 

припадајућом електро 

инсталацијом, са функцијом 

заштите од неконтролисаног 

померања кабине према додатку 

А3, стандарда СРПС ЕН81-20. 

Режим “нестанак електричне 

енергије”: батерија омогућава 

наставак кретања лифта до 

најближе станице, лифт стаје и 

отвара врата

Вођице
кабине

противтега

Ø6.5 мм

Т 89(^ 89 x 62 x 16 [мм])

Т 50 (^50 x 50 x 5 [мм])

2000 мм

двосмерни, поступног дејства

-

Команда

тип -

начин рада -

Хватачки уређај

Управљање -

Ужад
пречник

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ПРЕДМЕР РАДОВА 

машински радови 2



Р.Б. Ј.М. Количина Јединична 

цена Свега

-

-

Q

v

Hd

Аво

Бво

Јво

Вво

-

-

-

Ак

Бк

Хк

-

-

-

Pем

In

Io

Ознака лифта Ф1-Л2

Носивост 450кг
Брзина дизања 1.0 м/с

Основне карактеристике 

Тип/намена електрлични / путнички

Возно окно/машинска просторија
Окно бетонско

Димензије
ширина 1500 мм
дубина 1800 мм

Висина дизања 24900 мм

Број
станица

-
прилаза

ширина 950 мм
дубина 1350 мм

Јама 1500 мм
Врх 3800 мм

Радна средина сува, нормална

Ламела 2 - Лифт 2

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

Врата

Кабинска 

врата

тип -

аутоматска, телескопска, 

двопанелна, VVVF, 

фотозавеса
светли отвор COxCH 800 x 2000 [мм]

обрада

висина 2300 мм

Обрада/опрема -

обрада зидова ИНОКС сатин
304, а са спољашње стране
зидови пресвучени
антизвучним и
антивибрационим 

материјалом, регистар кутија,

панел по целој висини кабине
инокс, осветљење
индиректно ЛЕД, рукохват на
задњој страници кабине, под
високо отпорна анти-клизна
синтетичка гума сиво-плаве
боје,

додатна опрема огледало на
задњој страни, нужно
осветљење, вентилатор,

аларм, интерфон или телефон
за тројну везу, ГСМ модул

Положај машинске просторије без просторије, пог. група у 

врху в. окна
Кабина

Тип путничка, метална, 

непролазна

Димензије

Тип вешања

Погонско постројење

- INOX

тип -

аутоматска, телескопска, 

двопанелна, у нивоу гараже 

противдимна, Е120 - ЕH81-58

називна

Погон, носећа средства, вођице
индиректно, 2:1

електромотор без редуктора, 

са VVVF

са сталним магнетима
4.4 кW 

12 А

светли отвор

обрада

Прилазна 

врата COxCH

-

800 x 2000 [мм]

INOX satin 304

20 А

Електромотор
Снага електромотора

Струја 

електромотора
Осигурачи

Опис радова

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ                                                                                                            
УГОВОРЕНО
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Dpu

Dou

nu

du

-

-

lk

-

ком. 1,00

Æ 240 мм

Æ 240 мм

Хватачки уређај

Управљање -

Ужетњача
погонска

превојне

Ужад
број

пречник

пожарни режим

Управљање/сигнализација
споља, из кабине и са кабине 

(сервисно)

микропроцесорска, 

ДУПЛЕКС, VVVF, са 

позивним и регистар 

кутијама, за 9 станица и 9 

прилаза, потврда пријема 

позива, контрола 

запоседнутости, са 

припадајућом електро 

инсталацијом, са функцијом 

заштите од неконтролисаног 

померања кабине према 

додатку А3, стандарда СРПС 

ЕН81-20. 

Режим “нестанак електричне 

енергије”: батерија омогућава 

наставак кретања лифта до 

најближе станице, лифт стаје 

и отвара врата

Вођице
кабине

противтега

Ø6.5 мм

Т 70(^ 70 x 65 x 9 [мм])

Т 50 (^50 x 50 x 5 [мм])

2000 мм

двосмерни, поступног дејства

-

Команда

тип -

начин рада -

9) нужно светло

у кабини

Ламела 2 - Лифт 2

Укупно (Ламела 2 - Лифт 2):

3) LCD дисплеј са положајима кабине и смера 

даље вожње

4) светлосни и звучни сигнал преоптерећења,

5) дугме за отварање и затварање врата,

6) дугме аларма

7) прекидач вентилатора,

8) интерфон

Трострука интерфонска 

комуникација 

сабирна у оба смера

по пријему сигнала лифт се 

спушта у главну станицу, 

отвара врата и после изласка 

путника искључује се из рада

Сигнализа
ција

- по спратовима позивне кутије са 

микропокретним дугмадима, са светлосном 

потврдом пријема позива, LCD дисплеј положаја 

кабине и стрелице смера даље вожње. У 

приземљу LCD дисплеј 5’’ монтирати изнад 

врата, а на осталим станицама у штоку врата 

заједно са тастерима 

по спратовима

1) дугмад за избор станице са Брајевим ознакама,

2) сигнал за потврду пријема команде,

6

Растојање конзола

ВЈН 04/19
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Р.Б. Ј.М. Количина Јединична 

цена Свега

-

-

Q

v

Hd

Аво

Бво

Јво

Вво

-

-

-

Ак

Бк

Хк

-

-

-

Pем

In

Io

Dpu

Dou

nu

Ознака лифта Ф1-Л1

Носивост 1000кг
Брзина дизања 1.0 м/с

Основне карактеристике 

Тип/намена електрлични / путнички

Возно окно/машинска просторија
Окно бетонско

Димензије
ширина 1650 мм
дубина 2500 мм

Висина дизања 24900 мм

Број
станица

-
прилаза

ширина 1100 мм
дубина 2100 мм

Јама 1500 мм
Врх 3800 мм

Радна средина сува, нормална

Ламела 3 - Лифт 1

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

Врата

Кабинска 

врата

тип -
аутоматска, телескопска, 

двопанелна, VVVF, фотозавеса

светли отвор COxCH 900 x 2000 [мм]

обрада

висина 2300 мм

Обрада/опрема -

обрада зидова ИНОКС сатин
304, а са спољашње стране
зидови пресвучени антизвучним
и антивибрационим
материјалом, регистар кутија,

панел по целој висини кабине
инокс, осветљење индиректно
ЛЕД, рукохват на задњој
страници кабине, под високо
отпорна анти-клизна синтетичка
гума сиво-плаве боје,

додатна опрема огледало на
задњој страни, нужно
осветљење, вентилатор, аларм,

интерфон или телефон за тројну
везу, ГСМ модул

Положај машинске просторије без просторије, пог. група у врху 

в. окна
Кабина

Тип путничка, метална, непролазна

Димензије

Тип вешања

Погонско постројење

- ИНОКС

тип -

аутоматска, телескопска, 

двопанелна, у нивоу гараже 

противдимна, Е120 - ЕH81-58

називна

Погон, носећа средства, вођице
индиректно, 2:1

електромотор без редуктора, са 

VVVF

са сталним магнетима
6.9 кW 

18 А

светли отвор COxCH 900 x 2000 [мм]

обрада - INOX satin 304

Прилазна 

врата

25 А

Æ 240 мм

Æ 240 мм

Електромотор
Снага електромотора

Струја 

електромотора
Осигурачи

Ужетњача
погонска

превојне

Ужад
број

Опис радова

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ                                                                                                            
УГОВОРЕНО

9

ВЈН 04/19
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машински радови 1



du

-

-

lk

-

ком. 1,00

Хватачки уређај

Управљање -

Ужад
пречник

пожарни режим

Управљање/сигнализација
споља, из кабине и са кабине 

(сервисно)

микропроцесорска, ДУПЛЕКС, 

VVVF, са позивним и регистар 

кутијама, за 9 станица и 9 

прилаза, потврда пријема 

позива, контрола 

запоседнутости, са 

припадајућом електро 

инсталацијом, са функцијом 

заштите од неконтролисаног 

померања кабине према додатку 

А3, стандарда СРПС ЕН81-20. 

Режим “нестанак електричне 

енергије”: батерија омогућава 

наставак кретања лифта до 

најближе станице, лифт стаје и 

отвара врата

Вођице
кабине

противтега

Ø6.5 мм

Т 89(^ 89 x 62 x 16 [мм])

Т 50 (^50 x 50 x 5 [мм])

2000 мм

двосмерни, поступног дејства

-

Команда

тип -

начин рада -

9) нужно светло

у кабини

Ламела 3 - Лифт 1

Укупно (Ламела 3 - Лифт 1):

3) LCD дисплеј са положајима кабине и смера даље 

вожње

4) светлосни и звучни сигнал преоптерећења,

5) дугме за отварање и затварање врата,

6) дугме аларма

7) прекидач вентилатора,

8) интерфон

Трострука интерфонска 

комуникација 

сабирна у оба смера

по пријему сигнала лифт се 

спушта у главну станицу, отвара 

врата и после изласка путника 

искључује се из рада

Сигнализа
ција

- по спратовима позивне кутије са микропокретним 

дугмадима, са светлосном потврдом пријема позива, 

LCD дисплеј положаја кабине и стрелице смера 

даље вожње. У приземљу LCD дисплеј 5’’ 
монтирати изнад врата, а на осталим станицама у 

штоку врата заједно са тастерима 

по спратовима

1) дугмад за избор станице са Брајевим ознакама,

2) сигнал за потврду пријема команде,

Растојање конзола

ВЈН 04/19
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Р.Б. Ј.М. Количина Јединична 

цена Свега

-

-

Q

v

Hd

Аво

Бво

Јво

Вво

-

-

-

Ак

Бк

Хк

-

-

-

Pем

In

Io

Опис радова

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ                                                                                                            
УГОВОРЕНО

20 А

Електромотор
Снага електромотора

Струја 

електромотора
Осигурачи

Тип вешања

Погонско постројење

- INOX

тип -

аутоматска, телескопска, 

двопанелна, у нивоу гараже 

противдимна, Е120 - ЕH81-58

називна

Погон, носећа средства, вођице
индиректно, 2:1

електромотор без редуктора, 

са VVVF

са сталним магнетима
4.4 кW 

12 А

светли отвор

обрада

Прилазна 

врата COxCH

-

800 x 2000 [мм]

INOX satin 304

Ламела 3 - Лифт 2

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

9 (Г, Пр,1,2,3,4,5,6,Пк)

Врата

Кабинска 

врата

тип -

аутоматска, телескопска, 

двопанелна, VVVF, 

фотозавеса
светли отвор COxCH 800 x 2000 [мм]

обрада

висина 2300 мм

Обрада/опрема -

обрада зидова ИНОКС сатин
304, а са спољашње стране
зидови пресвучени
антизвучним и
антивибрационим 

материјалом, регистар кутија,

панел по целој висини кабине
инокс, осветљење
индиректно ЛЕД, рукохват на
задњој страници кабине, под
високо отпорна анти-клизна
синтетичка гума сиво-плаве
боје,

додатна опрема огледало на
задњој страни, нужно
осветљење, вентилатор,

аларм, интерфон или телефон
за тројну везу, ГСМ модул

Положај машинске просторије без просторије, пог. група у 

врху в. окна
Кабина

Тип путничка, метална, 

непролазна

Димензије
ширина 950 мм
дубина 1350 мм

Јама 1500 мм
Врх 3800 мм

Радна средина сува, нормална

Возно окно/машинска просторија
Окно бетонско

Димензије
ширина 1500 мм
дубина 1800 мм

Висина дизања 24900 мм

Број
станица

-
прилаза

Ознака лифта Ф1-Л2

Носивост 450кг
Брзина дизања 1.0 м/с

Основне карактеристике 

Тип/намена електрлични / путнички
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Dpu

Dou

nu

du

-

-

lk

-

ком. 1,00

9) нужно светло

у кабини

Ламела 3 - Лифт 2

Укупно (Ламела 3 - Лифт 2):

3) LCD дисплеј са положајима кабине и смера 

даље вожње

4) светлосни и звучни сигнал преоптерећења,

5) дугме за отварање и затварање врата,

6) дугме аларма

7) прекидач вентилатора,

8) интерфон

Трострука интерфонска 

комуникација 

сабирна у оба смера

по пријему сигнала лифт се 

спушта у главну станицу, 

отвара врата и после изласка 

путника искључује се из рада

Сигнализа
ција

- по спратовима позивне кутије са 

микропокретним дугмадима, са светлосном 

потврдом пријема позива, LCD дисплеј положаја 

кабине и стрелице смера даље вожње. У 

приземљу LCD дисплеј 5’’ монтирати изнад 

врата, а на осталим станицама у штоку врата 

заједно са тастерима 

по спратовима

1) дугмад за избор станице са Брајевим ознакама,

2) сигнал за потврду пријема команде,

6

Растојање конзола

пожарни режим

Управљање/сигнализација
споља, из кабине и са кабине 

(сервисно)

микропроцесорска, 

ДУПЛЕКС, VVVF, са 

позивним и регистар 

кутијама, за 9 станица и 9 

прилаза, потврда пријема 

позива, контрола 

запоседнутости, са 

припадајућом електро 

инсталацијом, са функцијом 

заштите од неконтролисаног 

померања кабине према 

додатку А3, стандарда СРПС 

ЕН81-20. 

Режим “нестанак електричне 

енергије”: батерија омогућава 

наставак кретања лифта до 

најближе станице, лифт стаје 

и отвара врата

Вођице
кабине

противтега

Ø6.5 мм

Т 70(^ 70 x 65 x 9 [мм])

Т 50 (^50 x 50 x 5 [мм])

2000 мм

двосмерни, поступног дејства

-

Команда

тип -

начин рада -

Æ 240 мм

Æ 240 мм

Хватачки уређај

Управљање -

Ужетњача
погонска

превојне

Ужад
број

пречник
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Р.Б. Ј.М. Количина Јединична 

цена Свега

ком. 1,00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ                                                                                                            
УГОВОРЕНО

Степенишна платформа
Укупно (Степенишна платформа):

СТЕПЕНИШНА ПЛАТФОРМА

Врста платформе: за спољашњу уградњу.

Број комада: 1

Висина подизања: H = 900 mm

Dužina podizanja: L = 1680 mm

Ugao nagiba: 26o

Смер вожње: оба смера (горе/доле)

Број станица: 2 (горе, доле)

Број улаза/излаза: 2 (горе, доле)

Начин управљања: са стајалишта или платформе
Врста погона: електрични-акумулатор

Носивост: 250 kg (једна особа у колицима)

Брзина вожње: v = 0.1 m/s

Величина платформе: 900x1050 mm

Материјал платформе: платформа, вођице, нерђајући челик и алуминијум
Висина платформе: 45 mm

Постављање погонске машине унутар платформе
Вођице две паралелне,  50 мм од алуминијума

Материјал платформе: платформа, водјице, нердјајући челик и алуминијум
Врста погона: Електромоторни

Снага погонског електромоторе: P = 0,55 kW

Електрични прикључак: 230V, 50Hz

Електричне инсталације: за суви простор
Електрично напајање монофазно 230 VAC

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Опис радова
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РЕДНИ БР. ВРСТА РАДОВА
1 ЛАМЕЛА Ф1 Лифт 1

2 ЛАМЕЛА Ф1 Лифт 2

3 ЛАМЕЛА Ф2 Лифт 1

4 ЛАМЕЛА Ф2 Лифт 2

5 ЛАМЕЛА Ф3 Лифт 1

6 ЛАМЕЛА Ф3 Лифт 2

7 Степенишна платформа
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ВРЕДНОСТ  РАДОВА

ВЈН 04/19
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА 

СИГНАЛИЗАЦИЈА

А.
 Хоризонтална сигнализација, испорука и 

уградња

1
Обележавање паркинг места б 0.10, бела боја, 

путарска фарба
ком. 98

2
Обележавање нумерације паркинг места по броју, 

бела боја, путарска фарба
ком. 101

3
Обележавање паркинг места за инвалиде, бела, 

жута и плава боја, путарска фарба
ком. 3

4 Обележавање линије, бела боја, путарска фарба

 - б 0.12 м2 3,42

 - б 0.12 (3+3), м2 6,12

 - б 0.12 (1+1), м2 0,60

6.
Обележавање зауставне линије, бела боја, 

путарска фарба
м2 4,10

7.
Обележавање пешачког прелаза, бела боја, 

путарска фарба
м2 9,20

8.
Обележавање осталих површина, бела боја, 

путарска фарба
м2 2,00

9.
Обележавање стрелице за усмеравање саобраћаја 

дужине 1,6 м, бела боја, путарска фарба

 - право (једносмерне) ком. 33

 - лево (једносмерне) ком. 3

 - десно (једносмерне) ком. 4

 - право-лево (двосмерне) ком. 1

  Укупно :

Б.

1 Стандардни саобраћајни знакови

Саобраћајни знак, II -2,  Ø60 цм, ком. 2

Саобраћајни знак, II -4,  Ø40 цм, ком. 4

Саобраћајни знак, II -43,  Ø40 цм, ком. 1

Саобраћајни знак, II -45.3,  Ø40 цм, ком. 1

Саобраћајни знак, III -2.1,  100x35 цм, ком. 2

Саобраћајни знак, III -6,  60x60 цм, ком. 1

Саобраћајни знак, III - 84.1,  60x120 цм, ком. 1

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ                                                                                                        

 Вертикална сигнализација, испорука и уградња (класе И ретрорефлексије)

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - Предмер радова
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

2 Нестандардни саобраћајни знакови

Нестандардна табла ( ← Излаз) ком. 1

Нестандардна табла ( Излаз → ) ком. 1

ИНФО ТАБЛА на улазу у гаражу са свим општим 

упозорењима, ограничењима и обавештењима о 

саобраћају у гаражи, димензија 2,80x0,5 м

ком. 1

ИНФО ТАБЛА на излазу из гараже,              

димензија 1,50x0,5 м
ком. 1

3

Носач саобраћајног знака Ø6 цм, третиран 

одговарајућом заштитом против корозије, са 

елементима за затварање унутрашњости 

носача са доње стране и плочом за анкерисање 

носача стуба са горње стране

Тип 1, Л = 0,4 м ком 14

Тип 2, Л = 0,4 м ком 2

Стуб носач  (Ø60 цм) саобраћајног знака

Л = 3.2м ком 2

Л = 4.2м ком 1

 Укупно :

Ц.

Саобраћајно огледало Ø60 цм ком. 2

2 Гумени корнер димензија 20x80 цм ком. 6

А.

Б.

Ц.

УКУПНО :

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Хоризонтална сигнализација, испорука и уградња

Вертикална сигнализација, испорука и уградња 

Саобраћајна опрема, испорука и уградња 

Непредвиђени радови (15% од А+Б+Ц)

 Укупно :

 Саобраћајна опрема, испорука и уградња 

ВЈН 04/19
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ЛАМЕЛА Ф1

1. Испорука и монтажа противпожарних апарата са

сувим прахом типа S-9, (SRPS.Z.1D2.035) са

елементима за ношење , а у свему према

графичкој документацији. Апарати су слични

типу фирме Ватроспрем, Bеоград.

Oбрачун по комаду.

приземље ком 2

1 спрат ком 2

2 спрат ком 2

3 спрат ком 2

4 спрат ком 2

5 спрат ком 2

6 спрат ком 2

поткровље ком 2

2. Испорука и монтажа противпожарних апарата са

угљен диоксидом капацитета CO2-5 (који

су усаглашени са стандардом SRPS. Z. C2. 035) са

елементима за ношење, а у свему према графичкој

документацији. Апарати су слични типу фирме

Ватроспрем, Bеоград (постављени испред ел.

разводних ормана у приземљу, 2 спрату и

поткровљу испред просторије - соларних

батерија)

ком 4

Oбрачун по комаду.

УКУПНО:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА                                                                                                           

ВЈН 04/19
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ЛАМЕЛА Ф2
1. Испорука и монтажа противпожарних апарата са

сувим прахом типа S-9, (SRPS.Z.1D2.035) са

елементима за ношење , а у свему према

графичкој документацији. Апарати су слични

типу фирме Ватроспрем, Bеоград.
Oбрачун по комаду.

приземље ком 2

1 спрат ком 2

2 спрат ком 2

3 спрат ком 2

4 спрат ком 2

5 спрат ком 2

6 спрат ком 2

поткровље ком 2

2. Испорука и монтажа противпожарних апарата са

угљен диоксидом капацитета CO2-5 (који

су усаглашени са стандардом SRPS. Z. C2. 035) са

елементима за ношење, а у свему према графичкој

документацији. Апарати су слични типу фирме

Ватроспрем, Bеоград (постављени испред ел.

разводних ормана у приземљу, 2 спрату и

поткровљу испред просторије - соларних

батерија)

ком 4

Oбрачун по комаду.

УКУПНО:
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ЛАМЕЛА Ф3
1. Испорука и монтажа противпожарних апарата са

сувим прахом типа S-9, (SRPS.Z.1D2.035) са

елементима за ношење , а у свему према

графичкој документацији. Апарати су слични

типу фирме Ватроспрем, Bеоград.

Oбрачун по комаду.

приземље ком 2

1 спрат ком 2

2 спрат ком 2

3 спрат ком 2

4 спрат ком 2

5 спрат ком 2

6 спрат ком 2

поткровље ком 2

2. Испорука и монтажа противпожарних апарата са

угљен диоксидом капацитета CO2-5 (који

су усаглашени са стандардом SRPS. Z. C2. 035) са

елементима за ношење, а у свему према графичкој

документацији. Апарати су слични типу фирме

Ватроспрем, Bеоград (постављени испред ел.

разводних ормана у приземљу, 2 спрату и

поткровљу испред просторије - соларних

батерија)

ком 4

Oбрачун по комаду.

УКУПНО:
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Р.Б. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична 

цена
Свега

ЛАМЕЛА Ф3
1. Испорука и монтажа противпожарних апарата са

сувим прахом типа S-9, (SRPS.Z.1D2.035) са

елементима за ношење , а у свему према

графичкој документацији. Апарати су слични

типу фирме Ватроспрем, Bеоград.

Oбрачун по комаду.

приземље ком 16

2. Испорука и монтажа противпожарних апарата са

угљен диоксидом капацитета CO2-5 (који

су усаглашени са стандардом SRPS. Z. C2. 035) са

елементима за ношење, а у свему према графичкој

документацији. Апарати су слични типу фирме

Ватроспрем, Bеоград (постављени испред ел.

разводних ормана у приземљу, 2 спрату и

поткровљу испред просторије - соларних

батерија)

ком 10

Oбрачун по комаду.

3. Превозни апарат за гашење пожара прахом типа

типа S -50, (SRPS 3.1D2.035),

ком 1

Oбрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и постављање сандука са

песком. 
ком 9

Обрачун по комаду.

УКУПНО:
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РБ ВРСТА РАДОВА

1

2 ЛАМЕЛА Ф2

3 ЛАМЕЛА Ф3

4 ГАРАЖА

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ВРЕДНОСТ  РАДОВА
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1 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

2.2 САОБРАЋАЈНИЦЕ

3 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

4.1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ

4.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА

5 ТЕРМОТЕХНИЧКЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

6.1
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИКА, ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ, 

ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА

6.2 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - пројекат вентилације и одимљавања гараже

6.3 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - пројекат спринклер инсталације

6.4 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ И СТЕПЕНИШНА ПЛАТФОРМА

8 САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

9 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Укупно:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ВЈН 04/19
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