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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о.                          
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 

БЕОГРАД 

ЈНППЗ бр. 01/16 

јули 2016. године 

 
На основу чл. 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и                                                                                                                                                                                                                                             

68/2015), (у даљем тексту: Закон) и члана 5. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова, („Службени гласник РС“ број 

86/2015), Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-2212/16 од 

21.07.2016. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНППЗ 

01/16 бр. ИН-708  од 25.07.2016. године и Решења о образовању 

Комисије бр. ИН 709/16 од 25.07.2016. године,  припремљена је 

следећа:    
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у јавној набавци  у преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуда 
 

ЧЛ. 36.СТАВ 1. ТАЧКА 5 ) ЗАКОНА 

 

 

САДРЖАЈ 

 
ДЕО 1 

1) Општи подаци о јавној  набавци: 

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

  (2) Спроводи се јавна набавка  у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда 

(3) Предмет јавне набавке: додатни радови - измештање и доградња додатне 

кабине за Управу Царина Министарства финансија Републике Србије-Објекат 8 на 

граничном прелазу Батровци. 
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       (4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: додатни 

грађевински радови на Измештању и доградњи додатне кабине за Управу Царина 

Министарства финансија Републике Србије-Објекат 8 на граничном прелазу 

Батровци. Шифра: 45000000: Грађевински радови 

2) Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова  

3) Упутство понуђачу како да сачини понуду  

4) Образац понуде 

5) Структура цене  

6) Место, време услови и начин преговарања  

7) Образац трошкова припреме понуде 

8) Текст изјаве о независној понуди 

9) Контакт Наручиоца 

 

 
ДЕО 2 

Предмер радова 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 

(1) НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА 

Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, 

Београд,  www.gds.rs 

(2) СПРОВОДИ СЕ ЈАВНА ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ 

ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА 

(3) ПРЕДМЕТ И ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

додатни грађевински радови на измештању и доградњи додатне кабине за Управу 

Царина Министарства финансија Републике Србије-Објекат 8 на граничном 

прелазу Батровци. Шифра: 45000000: Грађевински радови 

 

2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА  75. 

И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 
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4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

5. потписивањем ове конкурсне документације, односно пунуде,  понуђач под 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује  да је при састављању 

понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде.  

6. Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                             (потпис овлашћеног лица)                  

 

 

2) 2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Додатни услови за ову јавну набавку нису предвиђени.  

  2) 3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА  

Испуњеност услова из члана 75. став 1. Закона понуђач доказује достављањем 

следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 

надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

5.) изјаве понуђача да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
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животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

Доказ из тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Правно лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 

приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних 

услова из Закона и ове конкурсне документације. 

  

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                             (потпис овлашћеног лица)                  

 

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА 

НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД 

КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом 

примењују се одредбе Основног уговора који је носилац  посла  ИНГРАП-ОМНИ 

д.о.о, Београд, Држићева бр. 15  закључио испред групе понуђача коју чини још и 

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, Београд, Немањина 6/4, као члан групе, са 

Наручиоцем,   а који је код носиоца  посла  ИНГРАП-ОМНИ д.о.о, Београд заведен 

под бр. 1110 од 05.08.2015. године, а код Наручиоца под бр. ИП – 5842/15 од 

05.08.2015. године,  Анекса 1 тог Уговора, који је код носиоца посла ИНГРАП-

ОМНИ д.о.о, Београд заведен под бр. 590 од 28.04.2016. године, а код Наручиоца 

под бр. ИП-3046 од 28.04.2016. године, Закона, других одговарајућих  закона и 

прописа који уређују материју јавних набавки, односно закона, прописа и 

стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке. 

3)1. Рок за подношење понуде, време преговарања,  језик понуде, овлашћена 

лица  

Рок за подношење понуде је 29.07.2016. године до 10,00 часова. Отварање понуде 

је у 10,10 часова.Преговарање почиње одмах након отварања понуде у 

просторијама Наручиоца. Понуда се подноси на српском језику. У поступку 

преговарања могу учествовати искључиво овлашћена лица понуђача са уредним 

овлашћењима.  
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3)2. Попуњавање и овера понуде 

1. Понуда се обавезно попуњава на оригиналним примерцима Конкурсне 

документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач при 

попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати 

исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду. Уколико је 

текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст нечитки, понуда ће 

се одбити као неуредна. 

2. Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити округлим 

печатом, а овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне 

документације да потпише и потпис овери округлим печатом, на сваком 

предвиђеном месту у Конкурсној документацији. 

 

3. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној 

коверти, тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта 

онаква каква је предата. 

 

4. Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или 

заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 

листови или печат. 

 

3)3. Партије 

 

Јавна набавка није обликована у партије. 

 

3)4. Понуда са варијантама 

 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

3)5. Измена, допуна или опозив понуде 

 

У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у 

питању измена, допуна или опозив понуде.  Понуђач може изменити своју понуду 

(искључиво нуђењем ниже цене од оне у првобитној понуди) на начин описан у 

Делу 1. Поглавље 6 ове конкурсне докуметације. 

 

3)6. Забрана учествовања у више понуда 

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у 

више заједничких понуда. 
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3)7. Подизвођачи 

1. Понуђач, уколико ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој 

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу 

који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона (да има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, за део набавке 

који ће извршити преко подизвођача). Ако је за извршење дела јавне набавке 

чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно 

испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона,  понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

3. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 

1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 

подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

3) 8. Подношење заједничкe понуде 

 
 

1. Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи су дужни да, 

уколико  понуду подносе као  заједничку,  то  наведу  у  својој  пријави  

попуњавањем одговарајућег обрасца из одељка 4. Kонкурсне документације.   

2. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 

75. став 1. тач. 1) до 5) Закона.  

  3) 9. Посебни услови јавне набавке 
 

 Средства за финансирање ове јавне набавке обезбеђују се из Буџета 

Републике Србије. 

 Плаћање радова који су предмет ове јавне набавке непосредно  врши 

Република Србија - Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, на рачун понуђача из Основног уговора, а у свему у складу 

са чланом 2. Анекса 1 Основног уговора, који је код носиоца  посла  

ИНГРАП-ОМНИ д.о.о, Београд, заведен под бр. 590 од 28.04.2016. године, а 

код Наручиоца под бр. ИП-3046 од 28.04.2016. године. 

 Наручилац не сноси никакву одговорност за евентуалну  доцњу у плаћању 

за извођење радова на основу ове  јавне набавке, за евентуална кашњења и 

прекиде у реализацији (финансирању) радова који су предмет ове јавне 
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набавке, или њихову нереализацију, као ни евентуално насталу штету услед 

тога. 

 Наручилац може обуставити ову јавну набавку уколико инвеститор 

Република Србија не обезбеди средства за њену реализацију, у ком случају 

понуђачи немају права да од Наручиоца захтевају  било каква потраживања 

(нпр. трошкови припреме понуде, накнаде евентуалне штете). 

 За додатне радове који предмет ове јавне набавке аванс није предвиђен. 

 

3)10 Средства финансијског обезбеђења која  су уговорена Основним уговором и  

Анексом 1 Основног уговора који је код носиоца  посла  ИНГРАП-ОМНИ д.о.о, 

Београд, заведен под бр. 590од 28.04.2016. године, а код Наручиоца под бр. ИП-

3046 од 28.04.2016. године, примењују се и за додатне радове који су предмет ове 

јавне набавке. 

 

3)11. Валута  

 

Цена се у јавној набавци изражава у динарима.  

3)12. Начин означавања поверљивих података у понуди  

 

1. Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће 

коришћени само за намене ове јавне набавке  и неће бити 

доступни ниједном лицу изван круга лица укључених у 

поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити објављени 

било приликом отварања пријава било у наставку поступка или 

касније. 

2. Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже 

податке које не садржи ниједан јавни регистар или који на неки 

други начин нису јавно доступни, као и пословне податке који 

су интерним  актима учесника означени као поверљиви, а у 

складу са законом који се уређује пословна тајна. Понуђач је 

дужан да сва поверљива документа из достављене 

документације означи у десном горњем углу документа 

црвеним великим словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' испод чега 

мора стајати потпис лица које потписује понуду, односно 

обрасце из ове конкурсне документације.  

3. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру 

документа достављеног у склопу понуде, такав податак мора 

бити подвучен црвено, а у истом реду, уз десну ивицу 

документа мора бити исписано црвеним великим словима 

''ПОВЕРЉИВО'' 
4. Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и 

податке у оквиру понуде који су означени на напред наведен 

начин. Наручилац не одговара за поверљивост података који 

нису означени на захтеван начин. 
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5. Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у 

овој  јавној набавци.  

3)13. Исправка рачунских грешака 

1. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена.  

2. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

3)14. Начин комуникације у јавној набавци 

 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавнe 

набавки одвија се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

 

3)15. Критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте најниже понуђена  цена, 

односно потребно је  да понуђена  цена није већа од тржишне. 

3)16. Записник о отварању понуда и Записник о преговарању 

Након отварања понуда сачињава се Записник о отварању понуда приступа се 

поступку преговарања у складу са овом конкурсном документацијом, о чему се 

саставља Записник који потписују чланови Комисије наручиоца за јавну набавку и 

овлашћено/а лица/е понуђача. 

3)15. Елементи за преговарање: 

Елементи за преговарање по овој набавци јесу: 

 цена  

 рок завршетка услуге 

3)17. Посебна обавеза понуђача 

Понуђач потписом и овером ове конкурсне документације  изричито наводи  да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

3)18. Накнада за коришћење патената  

 

Евентуалну накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине сноси понуђач. 
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3)19. Захтев за заштиту права 

1. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији.  

2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије 

одређено.  

3. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок 

за подношење захтева за заштиту права је пет од дана објављивљивања 

одлуке о додели уговора   на Порталу јавних набавки 

4. Подносилац захтева за заштиту права из члана 149. Закона  је дужан да на 

рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара;  

5. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о 

јавним набавкама, прихватиће се:  

 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 

Закона о јавним набавкама, која садржи следеће: 

    (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе 

(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум 

када је уплата таксе реализована); 

    (3)  износ таксе из члана 156. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама чија се 

уплата врши; 

    (4)  број рачуна буџета: 840-742221843-57; 

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

    (6)  позив на број: ЈНППЗ 01/16; 

    (7)  сврха: републичка  административна  такса;  број или  другa  ознакa јавне 

набавке на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 

    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о 

извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца 

захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне 

таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за 

заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 

води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
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субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом 

и другим прописом. 

3)19 Уговор о јавној набавци закључује се у року до два дана од протека рока од 

протека рока за заштиту права.  

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈНППЗ 01/16 

 4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Напомене: Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је 

да достави податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није 

заједничка, понуђач попуњава само један од приложених образаца. Образац се 

може копирати. 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________ 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________ 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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4) 1.1. 
 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: __________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: ___________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: __________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ  ПОДИЗВОЂАЧА: __________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________ 
 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: 

Овај образац се попуњава уколико се радови врше и преко подизвођача. Попуњава га овлашћено лице 

понуђача (групе понуђача).  
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4) 2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

1. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана 

отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, 

понуда ће бити одбијена као неисправна. 

 

2. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који 

прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

3. Рок важења понуде је _______________ календарских дана од дана отварања 

понуде. 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
                      (потпис овлашћеног лица) 
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4) 3. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

 

Укупна цена без ПДВ: ________________ динара 

 

словима:________________________________________________________ 

 

 

Начин плаћања 

 

Плаћање  се врши кроз привремене  ситуације у којима ће бити исказани и радови 

уговорени Основним уговором који је код носиоца  посла  ИНГРАП-ОМНИ д.о.о, 

Београд, Држићева бр. 15  заведен под бр. 1110 од 05.08.2015. године, а код 

Наручиоца под бр. ИП – 5842/15 од 05.08.2015. године, као и окончану ситуацију 

сачињену и за радове изведене по поменутом Основном уговору и уговорном 

документу сачињеном за додатне радове који су предмет  ове јавне набавке. 

 

Плаћање се врши у свему у складу са чланом 2 Анекса 1, који је код носиоца  посла  

ИНГРАП-ОМНИ д.о.о, Београд, заведен под бр. 590 од 28.04.2016. године, а код 

Наручиоца под бр. ИП-3046 од 28.04.2016. године. 

 

Методологија за обрачун разлике у цени за додатне радове који су предмет ове 

јавне набавке примењује се и обрачунава у свему како је уговорено Основним 

уговором, односно Конкурсном документацијом за  јавну набавку у отвореном 

поступку, под ознаком ВЈН 01/15, која је саставни део Основног уговора (Део 2 

Конкурсне документације за ВЈН 01/15- поглавље „2.7 Методологија за обрачун 

разлике у цени“ . 

 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                    
                      (потпис овлашћеног лица 
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5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 

 

5. 1 ЦЕНА КОШТАЊА УПОТРЕБЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ  

1. Багер                                               динара по часу_____________________ 

2. Булдожер                                         динара по часу_____________________ 

3. Комбинована машина                    динара по часу_____________________ 

4. Утоваривач                                      динара по часу_____________________ 

5. Грејдер                                             динара по часу_____________________ 

6. Финишер                                            динара по часу_____________________ 

7. Глодалица за асфалт                      динара по часу_____________________ 

8. Специјално возило UNIMOG          динара по часу_____________________ 

9. Ваљак                                              динара по часу_____________________ 

10. Аутодизалица                                  динара по часу_____________________ 

11. Аутопумпа за бетон                         динара по часу_____________________  

12. Аутомиксер за бетон                       динара по часу_____________________   

13. Шлепер                                             динара по часу_____________________ 

14. Камион кипер                                     динара по часу_____________________ 

15. Камион сандучар                              динара по часу_____________________ 

16. Возило - путар                                   динара по часу_____________________ 

17. Цистерна                                            динара по часу_____________________ 

18. Приколица нисконосећа                   динара по часу_____________________ 

 

19. Бушећу гарнитура                           динара по часу_____________________ 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица   )                                                           
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5)2 ЦЕНА КОШТАЊА РАДНЕ СНАГЕ 

 

- радник   II групе............................................................дин/час 

 

- радник   III групе...........................................................дин/час 

 

- радник   IV групе...........................................................дин/час 

 

- радник   V групе.............................................................дин/час                       

 

- радник   VI групе............................................................дин/час 

 

- радник  VII групе...........................................................дин/час 

 

- радник   VIII групе....................................................... дин/час 

 

- радник   IX групе............................................................дин/час 

 

-одговорни пројектант ВСС......................................... .дин/час 

 

-одговорни извођач ВСС......................................... ......дин/час 

 

 

Фактор режијских трошкова је __________________________ 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                  (потпис овлашћеног лица)                                                      
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6. МЕСТО ВРЕМЕ, УСЛОВИ И  НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

 

Поступак преговарања се врши у просторијама Наручиоца у ул. Булевар Арсенија 

Чарнојевића бр. 110, а након отварања понуде дана 29.07.2016. године у 10,10 

часова и састављања записника о отварању понуде, после чега се приступа 

преговарању и  саставља се записник о преговарању.   

 

Лице које заступа понуђача у преговарачком поступку мора имати ваљано 

овлашћење за учешће у преговарачком поступку у коме је изричито назначено да 

може понудити нижу цену од оне које је дата у првобитној понуди. 

 

Понуђач не може у поступку преговарања понудити вишу цену од оне која је дата у 

првобитној понуди. 

 

 

  Датум                     Понуђач 

      М. П.  

___________________________         ___________________________ 

 
                                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

7) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У смислу члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“ број 86/2015), у обрасцу трошкова припреме понуде могу 

бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства 

обезбеђења.  

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
                                            (потпис овлашћеног лица) 
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8) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 

понуду у поступку јавне набавке ЈНППЗ 01/16, Наручиоца Грађевинске дирекције 

Србије д.о.о, Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                
                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

9) КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА  

 

Контакт особе Наручиоца су: 

 

Жељко Тодоровић, дипл.инж.грађ, тел. 011/3209-823 и  064/815-3023 и  Мома 

Калић, дипл.правник, тел. 011/3209-850  и 064/815-3046, радним даном од 09,00 до 

15,00 часова.  

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
                   (потпис овлашћеног лица) 



ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ЈНППЗ 01/16

ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ НА ЛОКАЦИЈУ УЗ НОВУ КОЛСКУ ВАГУ

НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ БАТРОВЦИ

 теретни терминал на улазу у земљу

ДЕО 2

ПРЕДМЕР РАДОВА
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а
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цена 

(дин)
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* НАПОМЕНА;

Попуњавати само позиције које имају 

количине

Б.1200. КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ A Б AxБ

Б.1200.08.01. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Б.1200.08.01/1.02

a.

Машински  ископ за темеље у насутом 

терену у широком ископу са одлагањем 

ископаног материјала на привремену 

градилишну депонију за касније насипање.                                                

Обрачун по м³

 '=0,99*2,4 м³ 2.38

Б.1200.08.01/1.02. Ручни ископ у насутом терену за темље 

објекта (темељне траке) са одлагањем 

материјела на привремену градилишну 

депонију, за касније насипање.                                                     

Обрачун по м³

/

м³

Б.1200.08.01/2.01. Насипање земље из ископа у слојевима од 

20цм са набијањем до потпуне збијености 

евентуалним квашењем ако то захтева 

надзорни орган. Обрачун за насипање дат је 

према пројектованом терену око објеката и 

довозом земље са градилишне депоније.                                                    

Обрачун по м³

=0,2*1,2*2*(4,4+2,2)+0.1*0.3*2*(4,4+2,2)+3.3*1

.3*0.1 м³ 3.99

Б.1200.08.01/3.01. Набавка, насипање, разастирање и 

набијање тампон слоја шљунка у 

пројектованој дебљини д=10 цм испод 

темељних трака и подова. Тампон слој 

шљунка сабити до потребне збијености, а 

пријем шљунчане подлоге извршиће геолог.                                                 

Обрачун по м³.

=0,1*1,30*3,30+0,10*0,65*2*(4,4+1,10) м³ 1.14

Б.1200.08.02. АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Б.1200.08.02.01а Набавка материјала и бетонирање 

тракастих темеља са темељним зидом, 

армираним водонепропусним бетоном (са 

додатком адитива V8), МБ-30 у оплати. 

Радити по пројекту, статичком прорачуну и 

плану оплате. Предвидети све потребне 

анкере.                                                           

Обрачун по м³ са  потребном оплатом.
темељна трака

=0,45*0,30*2*(4,20+1,30) м³ 1.49

темељни зид-зид шахта

=0,25*2,1*2*(4,00+1,50) м³ 5.78

ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ НА ЛОКАЦИЈУ УЗ НОВУ КОЛСКУ ВАГУ

НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ БАТРОВЦИ

 теретни терминал на улазу у земљу

архитектонско-грађевински радови 

страна 1 од 22
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Б.1200.08.02.04а. Набавка материјала и бетонирање подних 

армирано-бетонских плоча које леже на тлу, 

армираним водонепропусним бетоном (са 

додатком адитива V8).  Дебљина плоче 

д=10цм, МБ-30.                                                                

Обрачун по м².

подна плоча шахта, д=10цм                                                        

'=3,30*1,30 м² 4.29

подна плоча кабине, д=12цм

 '=3,50*1,50-0.62*0.62 м² 4.87

Б.1200.08.03. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
Б.1200.08.03.01.                           Набавка, чишћење, сечење, савијање, 

монтажа и уграђивање:                                             

глатке (ГА 240/360);                                              

ребрасте (РА 400/500) и                                              

мрежасте (МА 500/560) арматуре. Количине 

арматуре узети из конструктивних детаља.                                                                   

Обрачун по килограму. кг

Б.1200.08.03.01.       Набавка, чишћење, сечење, савијање, 

монтажа и уграђивање арматуре Б-500. 

Количине арматуре узети из конструктивних 

детаља.                                                                   

Обрачун по килограму. кг 710.92

Б.1200.08.04. БРАВАРСКИ РАДОВИ
Б.1200.08.04.01. Набавка материјала израда и постављање 

ограде степеништа, на контролним 

кабинама за аутобусе и камионе. Ограда је 

од челичних цевастих профила д=50мм. 

Међусобне везе елемената остварити 

заваривањем.                                                             

Све очистити, одмастити, заштитити од 

корозије и обојити два пута бојом за метал, у 

боји по избору пројектанта. Ограда се 

фиксира за челично степениште. Све мере 

узети на лицу места, радити у свему према 

шеми.                                                                 
ознака I                                                                    

димензије 200+72/100цм       ком 1

Б.1200.08.04.02. Набавка материјала израда и уградња 

челичног степеништа код контролних кабина 

за камионе. Конструкција је од челичних ''У'' 

профила. Газишта и подест су од челичног 

ребрастог лима дебљине д=4мм. Међусобне 

везе елемената остварити заваривањем.                            

Челичну конструкцију степеништа очистити, 

одмастити, заштитити од корозије и обојити 

два пута бојом за метал, у боји по избору 

пројектанта.                                                

Обрачун по комаду.

ознака II,                                                  

степениште 4х20/30цм (5х16,5/30цм)                                             

димензије подеста 93/90цм                                             

дужина ''Л'' профила 165цм ком 1

страна 2 од 22
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Б.1200.08.04.03. Набавка и уградња пењалица у шахту за 

електричне инсталације, израђених од 

кутијастих профила 50/30мм и 30/30мм, у 

свему према шеми.                                                             

Све очистити, одмастити, заштитити од 

корозије и обојити два пута бојом за метал, у 

тону по избору пројектанта. Све мере узети 

на лицу места.                                                        

Обрачун по комаду и м¹. 

ознака III                                               

димензије 60/208cm (60/170cm) ком 1

Б.1200.08.05. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Б.1200.08.05.01.                           Набавка материјала и бојење површина 

видног дела зида шахта бојом за бетон. Тон 

и врста боје по избору пројектанта.                                          

Обрачун по м².

=3,4+3,12+1,63*2 м² 9.78

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Б.1200.08.01 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б.1200.08.02. АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Б.1200.08.03. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

Б.1200.08.04. БРАВАРСКИ РАДОВИ

Б.1200.08.05. МОЛЕРО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Б.1200.08. УКУПНО

01 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

01.05 Рушење постојећих монтажних објеката и 

одвоз порушеног материјала. Обрачун се 

врши по m
2
 основе објекта. m

2
8.50

УКУПНО

А.4200.01.01. РАДОВИ НА ПОЛАГАЊУ ЗАСТОРА

A.4200.04.01.02. Полагање застора од "бехатон" плоча 

(вибропресоване бетонске плоче) величине 

30/30/6cm, 20/20/6cm, 10/10/6cm на слоју 

песка d=6cm. Слог радити према пројекту. 

Боја плоча према избору пројектанта. 

Обрачун се врши по m2 . m
2

20.50

A.4200.04.01.03. Набавка материјала и полагање 

префабрикованих бетонских парковских 

ивичњака димензија 6/20/50цм у бетонској 

подлози МБ 15. Радови се састоје од 

полагања ивичњака заједно са бетонском 

подлогом, фуговања спојница цементним 

малтером размере 1:3, набавком и 

допремом свог потребног материјала. 

Обрачун се врши по m' положеног ивичњака m 15.90

УКУПНО

ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОЈЕКТОМ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОЈЕКТОМ УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

страна 3 од 22
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УКУПНО

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ

ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ АРХИТЕКТОНСКО-

ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА

ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОЈЕКТОМ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА

ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОЈЕКТОМ УРЕЂЕЊА 

СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

страна 4 од 22
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В.1200. ОБЈЕКТИ КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА A Б AxБ

В.1200.00.01. КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ - НАБАВКА

В.1200.08.01.01. Детаљан опис контролне кабине дат је у 

Техничким условима. 

Спољна ширина кабине је око 2,00м, а површина 

око 8,00м2. Улаз у кабину је са бочне-уже стране. 

Основна-носећа конструкција: подни, фасадни 

и кровни оквир од крутих ХОП профила, 

међусобно спојених заваривањем, антикорозивно 

заштићених и завршно обрађених, који омогућује 

лаку монтажу и статичку стабилност кабина.

Испуна конструктивног система: подни, зидни и 

кровни "сендвич" панели од лаких грађевинских 

материјала са завршном спољном и унутрашњом 

облогом и изолационим слојем.

Спољашна врата и прозори: од елоксиране 

браварије, застакљени двоструким обичним или 

термопан стаклом, у оквиру са термопрекидом. 

Прозори у делу изнад парапета имају део који се 

користи као шалтер са отварањем на "шубер", а 

са конструкцијом треба остварити еластичну везу. 

Врата кабине се отварају у поље, имају браву, а 

са конструкцијом треба остварити везу шаркама.

Напомена                                                                          

Елементи термичког омотача постојеће кабине 

дефинисани су према важећим прописима из 

2004. године, када је рађен пројекат 

реконструкције и модернизације ГП Батровци, 

тако да дозвољене вредности коефицијената 

топлоте за спољне зидове (≤U=0,30W/m²K), косе 

кровове (≤U=0,15W/m²K), подове на на тлу 

(≤U=0,30W/m²K), фасадну столарију: прозоре 

(≤U=1,50W/m²K) и врата (≤U=1,60W/m²K), не могу 

бити задовољене у складу са важећом 

регулативом из области енергетске ефикасности 

зграда.

Материјализација, спецификације, детаљи и 

упутства за извођење, монтажу и уградњу опреме 

и инсталација, дефинсани су од стране 

произвођача типских контролних кабина 

изабраног у време извођења радова 2005/6 

године, док је квалитет уграђених материјала и 

опреме потврђен атестнoм документацијом, 

верификованом од стране надлежних институција 

у складу са тада важећим прописима.       

 теретни терминал на улазу у земљу

архитектонско-грађевински радови 

ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ НА ЛОКАЦИЈУ УЗ НОВУ КОЛСКУ ВАГУ

НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ БАТРОВЦИ
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В.1200.00.03. ПРЕМЕШТАЊЕ ОБЈЕКАТА

В.1200.08.03.01. Пажљива демонажа постојеће контролне кабине, 

транспорт и поновна мотажа на нову локацију. 

Детаљан опис контролне кабине дат је у 

Техничким условима. Сва оштећења настала 

приликом демонтаже, транспорта и поновне 

монтаже обавезно санирати. Обрачун радова 

врши се по комаду.        

  '=4*2*1=8м2 ком 1

В.1200.00.04. САНАЦИЈA OБЈЕКАТА

В.1200.08.04.01. Набавка материјала и израда додатне 

термоизолације постојећег крова контролне 

кабине одговарајућим материјалом, дебљине у 

складу са Правилником о ЕЕ зграда и 

дозвољеним вредностима коефицијената топлоте 

U≤0,3W/m²K.                                       Обрачун по м². 

изолација на бази производа од камене вуне 

д=14,0cm

=4,0*2 m
2 8.00

В.1200.08.04.02. Набавка материјала и израда хидроизолације од 

висококвалитетне синтетичке мембране ПВЦ-П, 

произведена поступком мултиекструзије, ојачана 

полиестерском мрежицом.

Хидроизолација се поставља преко слоја 

геотекстила што је саставни део позиције.

Хидроизолациона мембрана се механички 

фиксира, преклопи се варе врелим ваздухом.

Хидроизолациона мембрана мора бити отпорна 

на временске утицаје, укључујући пермаментну 

изложеност УВ радијацији и механичким 

утицајима, са карактеристикама у свему према 

Техничком опису.
Саставни део позиције су завршне ивичне лајсне 

од профилисаног алуминијумског лима, 

отпаривачи, као и типски холкели на споју 

хоризонталне и вертикалне хидроизолације, као и 

сав потребан материјал према спецификацији 

произвођача.
Обрачун по м² изведеног хидроизолационог 

система, у свему према спецификацији 

произвођача.
4.1*2+8.2*0.1 m

2 9.02

В.1200.08.04.03. Набавка материјала и израда и монтажа лежећег 

олука од челичног пластифицираног лима 

дебљине д=0,6мм. Олук је пресека 25/15цм. 

Пластификација у боји по избору пројектанта.                                              

Обрачун по м' финално обрађеног и  монтираног 

олука.                                                         

=4,0*2 m
1 8.00

В.1200.08.04.04. Набавака материјала и уградња лулица у кровном 

венцу, за одвод у случају појаве вишка воде у 

олуцима. Лулице Ø 60мм, дужине око 40цм, 

израдити од челичног, поцинкованог, завршно 

пластифицираног лима у тону RAL 9016.
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Пре уградње лулица, отвор у калканском панелу 

обезбедити хидроизолационим премазом, два 

пута и поставити мрежицу.

Обрачун по комаду. ком 2.00

КОНТРОЛНА КАБИНА-Укупно:

В.1200.00.01. НАБАВКА КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ /

В.1200.00.03. ПРЕМЕШТАЊЕ КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ
В.1200.00.04. САНАЦИЈА КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ

УКУПНО

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ
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Б.1100.08. НАДСТРЕШНИЦЕ A Б AxБ

Б.1100.08.01. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б.1100.08.01/1.01.Ручни ископ земље у материјалу II 

категорије. Утовар на камионе, одвоз на 

депонију даљине до 20км.                                             

Обрачун по м³. м
3

Б.1100.08.01/2.01.Насипање земље из ископа у слојевима од 

20 цм са набијањем до потпуне збијеност и 

евентуалним квашењем ако то захтева 

надзорни орган. Обрачун за насипање дат је 

према пројектованом терену око објеката и 

довозом земље са градилишне депоније.                                     

Обрачун по м³.

м³

Б.1100.08.01/3.0

1.

Набавка, насипање, разастирање и 

набијање тампон слоја шљунка у 

пројектованој дебљини д=10 цм испод 

темељних стопа. Тампон слој шљунка 

сабити до потребне збијености, а пријем 

шљунчане подлоге извршиће геолог.                                                 

Обрачун по м³. м³

Б.1100.08.02. БЕТОНСКИ РАДОВИ

Б.1100.08.02.01. Армирани бетон у бетонској облози MB 30. 

Мешање бетона се врши машинским путем, 

а набијање вибрирањем. У цену је урачунат 

сав рад, материјал, уграђивање, неговање и 

оплата.                                              Обрачун 

по м
3
 уграђеног бетона.

м³

Б.1100.08.03. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

Б.1100.08.03.01. Ребраста арматура RA400/500-2. Обрачун 

обухвата сав рад, набавку и превоз 

арматуре, исправљање, чишћење, сечење, 

савијање и уграђивање.                                             

Плаћа се по кг уграђене арматуре.

Набавка, чишћење, сечење, савијање, 

монтажа и уграђивање арматуре Б-500. 

Количине арматуре узети из конструктивних 

детаља.                                                                 

Ценом обухватити и дистанцере који 

фиксирају удаљеност арматуре од оплате.

Обрачун по килограму. кг

ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ НА ЛОКАЦИЈУ УЗ НОВУ КОЛСКУ ВАГУ

 тeретни терминал на улазу у земљу

архитектонско-грађевински радови 

НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ БАТРОВЦИ
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Б.1100.08.04. ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ

Б.1100.08.04.01. Набавка материјала, чишћење, 

одмашћивање, кројење, сечење, израда у 

радионици, транспорт и монтажа челичне 

конструкције, анкера и анкер плоча.                                                  

Материјал за конструкцију мора да поседује 

све карактеристике предвиђене пројектом и 

JUS C. BO. 500.-SRPS C.BO.500. Чишћење 

конструкције радионици извести млазом 

абразива до квалитета SA2 1/2 по SIS 55900. 

Антикорозивну заштиту челичне конструкције 

извести у дуплекс систему-два темељна и 

два завршна покривна премаза бојама на 

бази епоксида укупне дебљине 220-(280)µ.                                                         

Сва приспела конструкција мора се сложити 

преко дрвених прагова на унапред одређено 

место на градилишту. Технологија монтаже 

мора да обезбеди максимално остварење 

геометрије обли-ка објекта. Код монтаже 

кровне конструкције водити рачуна да се 

конструкција одмах повеже са системом 

уземљења. У самој монтажи и након 

монтаже конструкције потребно је извршити 

геодетско снимање елемената конструкције.

Димензије челичних елемената према 

статичком прорачуну и детаљима. Челичну 

конструкцију очистити, заштитити од корозије 

и бојити бојом за метал, два пута.

Антикорозивну заштиту анкера извести 

једним основним радионичким премазом.                              

Обрачун по килограму уграђене, финално 

обрађене и обојене челичне конструкције у 

свему према техничкој документацији. 

кг 400.00

B.1100.08.05. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

Б.1100.08.05.01. Набавка материјала и покривање 

надстрешнице пластифицираним лимом 

типа "сендвич", који се поставља преко 

челичне конструкције. Сендвич лим се 

састоји од следећих слојева:                                             

-трапезастог ребрастог пластифицираног 

лима ТР60/175, са фасонским елементом 

слемена;                                                             -

испуне између два слоја лима, од растресите 

минералне вуне дебљине д=8цм;                                                                           

-равног, пластифицираног, челичног лима 

дебљине д=0,7мм.                                              

Код настављања ребрастог лима, преклоп 

мора бити 1,5 ребро (талас). На месту 

почетног преклопа поставити сунђерасту 

траку. Настављање лима у правцу пада није 

дозвољено. Фиксирање шрафовима или поп 

нитнама за конструкцију, са заптивајућом 

подло'шком кроз горњи појас. Радити по 

детаљима из Главног пројекта и статичком 

прорачуну.                                            
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Обрачун по м², за постављање покривача 

надстрешнице, са свим наведеним 

слојевима.                                     

'=(3,55*2*9,50)*1,05  м² 15.20

Б.1100.08.05.02. Набавка материјала и покривање атика 

надстрешнице трапезастим ребрастоим 

пластифицираним лимом ТР60/175. Код 

настављања ребрастог лима, преклоп мора 

бити 1,5 ребро (талас). На месту почетног 

преклопа поставити сунђерасту траку. 

Фиксирање шрафовима или поп нитнама за 

конструкцију, са заптивајућом подлошком 

кроз горњи појас. Радити по детаљима из 

Главног пројекта и статич- ком прорачуну.                                                            

Обрачун по м².          

'=(0,8*2*(9,8+7,65)+(6,8*0,5/2)*2)*1,05

 м² 32.89

Б.1100.08.06. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Б.1100.08.06.01. Набавка материјала, израда и опшивки 

кровних атика-(zampleh), од челичног 

пластифицираног лима д=0,6мм, које се 

подвлаче под кровни покривач. 

Пластификација у боји по избору пројек- 

танта. 

Развијена ширина око 60цм.                                                

Обрачун по м' финално обрађене и мон- 

тиране опшивке.                                              

'=(9,8*2+(3,45+0,45)*4)*1,05 м'

Набавка материјала и покривање слемена 

фазонским слемењаком, од челичног, 

поцинкованог бојеног лима, са типским 

деловима за вентилацију крова, у свему 

према детаљу.                                                       

Обрачун по м¹.

или челичног поцинкованог 

пластифицираног лима м¹

Б.1100.08.06.02. Набавка материјала, израда и опшивки 

кровних стреха-(zampleh), од челичног 

пластифицираног лима д=0,6мм, које се 

подвлаче под кровни покривач и спајају са 

олуком. Пластификација у боји по избору 

пројектанта. 

Развијена ширина око 33цм.                                                      

Обрачун по м' финално обрађене и 

монтиране опшивке.                                                                         

=9,50*2*1,05 м'

Б.1100.08.06.03. Набавка материјала и израда и монтажа 

лежећег олука од челичног пластифицираног 

лима дебљине д=0,6мм. Олук је  

пресека25/15цм. Пластификација у боји по 

избору пројектанта.                                              

Обрачун по м' финално обрађеног и  мон- 

тираног олука.                                                               

'=9,50*2 м'
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Б.1100.08.06.04. Набавка материјала, израда и монтажа 

одводних олучних вертикала од поцин- 

кованог пластифицираног лима д=0,6мм. 

Олук се причвршћује за фасаду или стуб 

поцинкованим челичним кукама. 

Пластификација у боји по избору 

пројектанта. Олук је кружног пресека 

Ø150мм.                                                 

Обрачун по м' мерено по осовини олука.                                              

'=2*5,75                             
m'

B.1100.08.07. БРАВАРСКИ РАДОВИ

B.1100.08.07.01. Набавка и уградња пењалица на забатним 

странама надстрешнице, израђених од 

кутијастих челичних профила 50/30мм и 

30/30мм, у свему према шеми.                                             

Све очистити, одмастити, заштитити од 

корозије и обојити два пута бојом за метал, у 

тону по избору пројектанта.Све мере узети 

на лицу места.                                                       

Обрачун по ком. и м1.                                             

ознака I                                                

димензије 60/40цм
ком /

B.1100.08.07.02. Набавка материјала и уградња снегобрана, 

по детаљу произвиђача. Носачи снегобрана 

се постављају на осовинском размаку од 

1,0м и израђени су од челичних кутијастих 

профила. Међуконструкција снегобрана је од 

од челичног лима. Све очистити, одмастити, 

заштитити од корозије и обојити два пута 

бојом за метал, у тону по избору пројектанта 

по избору пројектанта.Распоред снегобрана 

у цик-цак, према цртежима из пројекта.                                                         

Обрачун по м¹.                                              

'=9,5*2

м¹

B.1100.08.07.03. Набавка материјала и уградња челичних 

перфорираних профила 5/220мм. Профили 

се варе за челични стуб и обуј- мицом 

повезују са олучном вертикалом.                                                            

Све очистити, одмастити, заштитити од 

корозије и обојити два пута бојом за метал, у 

тону по избору пројектанта                                      

Обрачун по м¹.                                              

'=4,50*2  м¹

Б.1100.08.08. РАЗНИ РАДОВИ

Б.1100.08.08.01. Завршно чишћење објекта .                                       

Обрачун по м²                                                    

'=9,96*7,82 м² 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Б.1100.08.01. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б.1100.08.02. БЕТОНСКИ РАДОВИ

Б.1100.08.03. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

Б.1100.08.04. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА**

Б.1100.08.05. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ**

Б.1100.08.06. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

Б.1100.08.07. БРАВАРСКИ РАДОВИ

Б.1100.08.08. РАЗНИ РАДОВИ

Б.1100.08. УКУПНО:

** додатне количине у односу на ПЗИ за потребе

формирање наставка решеткастог 

носача у циљу продужетка 

надстрешнице због надкривања 

страна 12 од 22



ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ЈНППЗ 01/16

Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

04.01.01 Трасирање и ископ рова димензија 0,4х0,8м 

(ширина х дубина) у земљишту III категорије у 

слободном терену, за 1 кабла. Формирање 

постељице кабла од 2 слоја шљунка "Моравца" 

гранулације од 4мм или уситњене и просејане 

земље "здравице" (окца сита 4х4мм), дебљине 

слоја постељице од по 10цм. Постављање 

упозоравајуће PVC траке на 50цм изнад сваког 

кабла.  Тампонирање рова у слојевима од око 

30цм са набијањем механичким набијачем у два 

слоја и одвоз вишка материјала. Контрола 

набијености материјала у рову обухваћена је 

посебном позицијом.                                              

за 2 кабла у рову m 15

04.01.02 Ископ рова димензија 0.6x1.05 m  (ширина x 

дубина рова ) у земљишту III категорије, израда 

бетонске постељице дебљине 10cm од бетона 

МБ 10, полагање 4  комада PVC цеви (према 

ситуацији), унутрашњег пречника Ø100 mm,са 

пешчаном

 испуном између цеви. Цеви се полажу  

паралелно (четири цеви по реду). Користити 

"чешљеве"  за слагање цеви у рову на 

равномерном одстојању, у свему према важећим 

прописима и стандардима.

За полагање каблова кроз канализацију дужине 

веће од 8м, употребити челичну ужад и 

"кабловске чарапице".

По завршеном полагању ивицу канализације 

обложити гуменим или пластичним материјалом 

ради спречавања налегања кабла на ивицу и 

његовог оштећења.

Празне отворе кабловске канализације (резерву) 

затворити одговарајућим чеповима.

Кабловска канализација која се полаже на 

прелазима испод коловоза завршава у тротоару  

(у дужини од 0,5m до 1m).

На улазу и излазу из канализације обележити 

кабл према пропису.

Затрпавање рова песком и шљунком са 

набијањем у слојевима дебљине 20-25 cm и 

одвоз вишка материјала.

Ускладити радове са грађевинским радовима 

израде саобраћајних трака.

Плаћа се по метру дужном рова m 10

ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ НА ЛОКАЦИЈУ УЗ НОВУ КОЛСКУ ВАГУ

НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ БАТРОВЦИ

 тeретни терминал на улазу у земљу

електро-енергетске инсталације

Предмер и предрачун обухвата све електро радове и материјал, потребна штемовања и малтерисања, довоз 

материјала и опреме, чишћење градилишта, испитивања изведених радова и издавање потребних Атеста. Пре 

почетка радова Извођач и Надзорни орган дужни су да се упознају са пројектом и да на уочене недостатке 

упозоре Инвеститора а овај пројектанта пре почетка радова у смислу поступања по примећеним недостацима.

Бр.

СПОЉАШЊА МРЕЖА

Опис радова
Јед. 

мере
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ЈНППЗ 01/16

Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

04.01.03 Набавка, испорука и постављање у претходно

ископаном рову напојних каблова за објекте

каблова  следећег пресека:

XP00 4x16 m 12

Позиција обухвата провлачење каблова кроз 

претходно постављену кабловску канализацију 

на местима где се каблови постављају у 

канализацији.

04.01.04 Искључење постојећих објеката који се 

измештају и демонтажа напојних  каблова тих 

објеката. 

Уколико су демонтирани  каблови у коректном 

стању потребно је извршити испитивања каблова 

према правилнику и искористити каблове за 

прикључење дела нових објеката
пауш 1

04.01.05 Контрола набијености материјала у кабловском 

рову. Најмања збијеност је 62% (СРПС У.Б1.036) 

или најмањи модул стишљивости 250N/mm
2  

(СРПС У.Б1.046). Контролу врши Институт за 

путеве.   Плаћа се по рачуну.   Обрачун по 

једном мерењу. ком 1.00

УКУПНО ОБЈЕКAT СПОЉАШЊА МРЕЖА:

04.02.01 Набавка, испорука и постављање разводног

ормана од два пута декапираног лима, IP40 са

следећом опремом:

Агрегатско напајање:

-1ком четворополни компакт прекидач 25А са 

уграђеним заштитним уређај диференцијалне 

струје 0,5А

-1ком гребенасти прекидач 0-1,25А

-1ком одводник пренапона 230V 1,5кА, класе Ц

са четворополним прекидачем 400V,25А

 - 2 ком. једнополни аутоматски осигурач  In=10A, 

B к-ке, Icu=10kA

 - 5 ком. једнополни аутоматски осигурач  In=16A, 

B к-ке, Icu=10kA

 - 3 ком. једнополни аутоматски осигурач  

резерва

 - бакарне сабирнице  20х3мм (5ком)

остали неспецифициран материјал према 

трополној шеми.

Све комплет намонтирано, повезано, испитано и

пуштено под напон.

Обрачун и плаћање по комплетној позицији. ком 1

04.02.02 Набавка материјала, испорука и израда 

инсталација сијаличног места  каблом PP00-Y 

2,3,4x1,5 mm
2  

у кабловским каналицама или у 

зиду у цевима.

Позиција обухвата и материјал за монтажу 

светиљки. Просечна дужина кабла по сијаличном 

месту је 6m.

Плаћа се по комаду. ком 3

04.02.03 Набавка материјала, испорука и израда 

инсталација сијаличног места   каблом PP00-Y 

3x1,5 mm
2  

  у кабловским каналицама, или испод 

PVC лајсни. 

ОБЈЕКAT 8 КОНТРОЛНА КАБИНА

РАЗВОДНИ ОРМАНИ
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ЈНППЗ 01/16

Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

Позиција обухвата и материјал за монтажу 

светиљке. Просечна дужина кабла по сијаличном 

месту је 6m.

Плаћа се по комаду. ком 3

04.02.04 Испорука и монтажа  једнополног прекидача, 

10А/230V, за монтажу на зид кабине.

Плаћа се комплет по комаду. ком 2

04.02.05 Испорука и монтажа надградне светиљке   

светиљке  са флуо изворима светла 4х18W. 

Светиљка израђена у заштити IP20, са сјајним 

растером

Плаћа се комплет по комаду. ком 2

04.02.06 Испорука и монтажа надградне зидне светиљке  

са компакт флуо изворима светла 1х18W. 

Светиљка израђена у заштити IP44.

Плаћа се комплет по комаду. ком 1

04.02.07 Набавка, испорука и монтажа флуо светиљке

еквивалентне типу 3F Linda 1x36W T26 испод

пулта за документацију на спољашњем зиду

кабине. Светиљка је са степеном заштите IP65,

и заштитном жичаном корпом.

Плаћа се комплет по комаду. ком 2

04.02.08 Набавка, испорука  и израда прикључног места  

и извода каблом PP00-Y који се полаже у 

кабловским каналицама или испод PVC лајсни, 

уколико се постављају вертикално у угловима 

просторије.

PP00-Y 3х2,5mm2 m 25

04.02.09 Набавка испорука и постављање парапетног 

канала са преградом за одвојено вођење 

елктроенергетских и телекомуникационих 

кабллова.

Плаћа се по метру m 10

04.02.10 Набавка, испорука  и израда прикључног места  

и извода (за напајање рампе), каблом PP00-Y 

који се полаже делом у кабловским каналицама 

или у зиду у цевима, а делом у претходно 

постављеној кабловској канализацији (изван 

објекта)

PP00-Y 3х2,5mm2 m 15

04.02.11 Набавка испорука и монтажа надградне дупле 

агрегатске прикључнице  16A/250V сиве боје, у 

заштити IP40

Плаћа се по комаду. ком 4

04.02.12 Набавка, испорука и постављање челичне 

поцинковане  траке FeZn 4x25mm у бетону 

темеља, у грађевинској фази извођења радова.

Позиција подразумева 2 укрсна комада СРПС 

Н.Б4.936 за међусобно повезивање уземљивача  

и 1 укрсни комад СРПС Н.Б4.935  за остављање 

извода за повезивање на заједнички уземљивач 

комплекса.

Плаћа се по метру дужине. m 17

Страна  15  од  22 
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

04.02.13 Трасирање и ископ рова димензија 0.4x0.8 m 

(ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III 

категорије са запрекама у слободном терену, за 

полагање бакарног ужета за повезивање 

уземљивача контролне кабине на здружено 

уземљење комплекса.

Тампонирање рова у слојевима од 30 cm са 

набијањем механичким набијачем у два слоја са 

по два пролаза и одвоз вишка материјала.

Плаћа се по метру дужине. m 30

04.02.14 Набавка, испорука и постављање у претходно 

ископаном рову бакарног ужета Cu 50mm
2
. 

Уже се поставља делом у рову са напојним 

каблом објекта контролне кабине (ров је 

специфициран у пројекту развода 1kV каблова), 

а делом у рову из претходне позиције.

Уже повезати са уземљивачем постојећег објекта 

17

Плаћа се по метру. m 30

04.02.15 Контрола изведених радова, испитивање и 

функционално пуштање у рад са мерењем уз 

издавање атеста. Посебно обухватити:

- отпорност изолације проводника,

- контрола континуитета заштитног                           

  проводника   са  мерењем  отпорности,

- провера ефикасности заштите од 

  индиректног напона додира.

Израда пројекта изведеног објекта.

Припремно завршни радови.

Плаћа се паушално. пауш 1

УКУПНО ОБЈЕКAT 8 КОНТРОЛНА КАБИНА:

04.01 УКУПНО  СПОЉАШЊА МРЕЖА:

04.02 УКУПНО ОБЈЕКAT 8 КОНТРОЛНА КАБИНА:

УКУПНО ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
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Бр. ОПИС РАДОВА

је
д

и
н

.

к
о

л
и

ч
. јед.                     

цена                      

(дин)

Цена                 

(дин)

1.

1.1

1.1.1 Кабина за улаз на терминал (бр. 8)

1.1.1.1 Разделнички 24 портни панел за преспајање SFTP 

каблова, cat.6а - испорука и уградња ком 1

1.1.1.2 модул  RJ45 cat.6а за уградњу у панел  - Испорука и 

уградња у разделнички блок (по 4 модула у сваки панел)
ком 4

1.1.1.3 Кабл за преспајање S-FTP RJ45-RJ45 1m (оклопљен) - 

Испорука и повезивање ком 4

1.1.1.4 Заштитни пластична каналица - Испорука и уградња 
м' 20

1.1.1.5 Четворопарични SFTP cat.6а инст. кабл за повезивање  

панела са утичницама у кабини
м 30

1.1.1.6 Назидни рек 9HU за смештање активне и пасивне 

опреме ком 1

1.1.1.7 Комплетна назидна утичница RJ-45 cat.6а  за 

прикључење телефонске, рачунарске и видео опреме - 

Испорука и монтажа ком 4

1.1.1.8 Завршна оптичка кутија - Испорука и уградња ком 1

1.1.1.9 Оптички преспојни панел у рачунарском орману ком 1

1.1.1.10 Оптичке спојнице ком 1

1.2

1.2.1 Кабина за улаз на терминал (бр. 8)

1.2.1.1 Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 

повезивање, комплетно са подножјем, аутоматских 

оптичких јављача ком 2

1.2.1.2 Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 

повезивање ручних јављача ком 2

1.2.1.3 Разводни орман мањих димензија комплет опремљен 

реглетама и ШИП-ом за превезивање петље ком 2

1.2.1.4 набавка и испорука            J-Н(St)Н 2x2x0.8 мм      и 

завршно испитивање инсталираног кабла м 30

1.2.1.5 набавка, испорука и монтажа пластичних каналица м 30

1.2.1.6 радови на проширењу постојећег система дојаве пожара 

(репрограмирање централе, финално испитивање и 

пуштање у рад) пауш 1

1.2.1.7 Алармна сирена (позиција обухвата набавку, испоруку, 

монтажу и повезивање сирене) ком 2

1.2.1.8 Набавка и испорука NHXHX 3x1,5 за сирене и завршно 

испитивање инсталираног кабла м 20

2.

2.1

2.1.1 Полагање,испитивање и повезивање МОНОМОДНОГ 

оптичког кабла са 8 влакана, једним крајем на разделник 

у кабини МУП-а а другим крајем на оптички панел у реку 

у кабини УЦ-а. Полагање у цев ТК кабловске 

канализације м 50

УЛАЗ У ЗЕМЉУ - ДОДАТНА КАБИНА ЗА УПРАВУ ЦАРИНА (УЦ)

ТК СИСТЕМИ

СПОЉНА ТК МРЕЖА

ДОЈАВА ПОЖАРА

СПОЉНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

УНУТРАШЊИ ТК СИСТЕМИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ И ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "БАТРОВЦИ" 

ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
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Бр. ОПИС РАДОВА

је
д

и
н

.

к
о

л
и

ч
. јед.                     

цена                      

(дин)

Цена                 

(дин)

2.1.2
Оптички разделник за мин. 8 влакана, позиција укључује 

SC конекторе, SC pigtail-ове и касете за резервне дужине 

оптичких влакана, за монтажу у 19" рек (у кабини МУП-а). 

Комплет са свим инсталационим прибором и радовима.
ком 1

2.2

2.2.1 Испорука, полагање, испитивање и повезивање кабла за 

продужење детекторске петље из кабине МУП-а до 

кабине УЦ-а. Кабл положити у једној цеви ТК 

кабл.канализације и терминирати га у кабинским 

разводним орманима дојаве пожара. Кабл мора бити 

намењен за спољну употребу, капацитета мин. 2х2х0,8                                  м 50

2.2.2 Испорука, полагање, испитивање и повезивање кабла за 

паралеловање алармне сирене у кабини УЦ-а. Кабл 

положити у једној цеви ТК кабл.канализације и 

терминирати га у кабинским разводним орманима дојаве 

пожара. Кабл мора бити намењен за спољну употребу  

(нпр.РР 00 2х1.5) м 50

УКУПНО:

ТК ОКНА И ТК ТРАСА

1. ТК ОКНА - 1.8 Х 1.1 Х 1.9М ( 2 ОКНА) пауш. 1

2 ТК ТРАСА пауш. 1

УКУПНО:

УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

СПОЉНА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА
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Бр. Техничких 

услова
ОПИС РАДОВА

М
е
р

а

Кол.

Једин. 

цена 

(дин)

Износ (дин)

К6.08.

К6.08. 01.00

К6.08. 01.01 Демонтажни радови у постојећој контролној

кабини и накнадна монтажа постојећег уређаја

сплит система инвертерског типа након

измештања кабине на нову локацију, комплет

унутрашња и спољна јединице и цевна мрежа. комплет 1

К6.08. 01.02 Набавка, монтажа и уградња цеви, спиро канала

ф200мм за довод свежег ваздуха и свог

потребног потрошног и осталог материјала,

опреме и осталих делова инсталације (носачи,

бакарне цеви за развод фреона, изолација,

конденз црева, фреон и сл.).

комплет 1

К6.08. 01.03 Поправка, набавка делова и сервисирање

постојећег уређаја сплит система инвертерског

типа, набавка новог контролера за даљинско

управљање радом система, провера

функционалности уређаја, итд комплет 1

К6.08. 01.04 Испорука и монтажа електроуљних радијатора

са вентилатором, са три степена загревања,

комплет са собним термостатом и каблом

дужине минимално 1,5 м за прикључење на

утичницу. 

Производ: Neo или одговарајуће.

- тип: Neo OR2013FT

- капацитет: Qgrmax=2 kW ком 1

К6.08. 02.00 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

К6.08. 02.01 Пре почетка извођења радова извођач треба да

изађе на објекат и да изврши детаљно

упоређивање пројекта са стварним стањем. У

случају да има неслагања или тешкоћа у

реализацији овог пројекта, извођач је обавезан

да одмах укаже на то инвеститору и тражи

усаглашавање, јер касније примедбе неће се

узимати у обзир. Позиција обухвата и

размеравање, обележавање, транспорт

материјала и алата, организовање градилишта.

паушал 1

К6.08. 02.02 Завршни радови: пробни погон инсталација,

обележавање елемената инсталација,

рашчишћавање градилишта и примопредаја

радова.
паушал 1

УКУПНО -ГРЕЈАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА:

УКУПНО - ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:

Гранични прелаз Батровци - проширење капацитета на теретном терминалу

Инсталације грејања, вентилације и климатизације

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ГРЕЈАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА
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К6.08. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

К6.08. 01.00 ГРЕЈАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА

К6.08. 02.00 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Измештање контролне кабине на улазу у Републику Србију
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Бр. 

Техничких 

услова

ОПИС РАДОВА

М
е

р
а

Кол.

Једин. 

цена 

(дин)

Износ (дин)

8/1.01. ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

8/1.01.01 Материјал и прибор

8/1.01.01.01
Рефлектујући саобраћајни знак са прибором 

за монтажу, класа 3

II- 30 (5) (класа II)  ф 600мм ком. 2

II- 30 (20) (класа II)  ф 600мм ком. 2

II- 43.3 (класа II)  ф 600мм ком. 1

II- 43.4 (класа II)  ф 600мм ком. 1

II- 5 (класа II)  600 х 300мм ком. 2

8/1.01.01.02
Стуб носач рефлектујућег саобраћајног 

знака, (испорука на терену)

Ф 60 х 3000мм ком. 1

Ф 60 х 3500мм ком. 1

Ф 60 х 4000мм ком. 2

8/1.01.02. Монтажни радови

8/1.01.02.01.
Монтажа табле рефлектујућег саобраћајног 

знака на:

самостални стуб ком. 7

8/1.01.03. Грађевински радови

8/1.01.03.01.
Уградња стуба саобраћајног знака са 

материјалом ком. 2

8/1.02. ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

8/1.02.01.

Обележавање коловоза врши се белом 

бојом рефлектујућих особина. У радове 

спада чишћење и одмашћивање коловоза, 

размеравање боје и фарбање

Уздужне ознаке (беле боје): м2 3.90

неиспрекидана линија (0.15м) м2 7.50

Линија 3-3м (0,50м)

Остале ознаке (беле боје):

Косник м2 43.90

Београд, 2016.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ НА ЛОКАЦИЈУ УЗ НОВУ КОЛСКУ ВАГУ

НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ БАТРОВЦИ

 теретни терминал на улазу у земљу

УКУПНО САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА:
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АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Београд, 2016.

ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ НА ЛОКАЦИЈУ УЗ НОВУ КОЛСКУ ВАГУ

НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ БАТРОВЦИ

 теретни терминал на улазу у земљу

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО:

22  до 22
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