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

БЕОГРАД 

ЈНППЗ бр. 02/18 

фебруар 2018. године 

 
На основу чл. 36. став 1. тачка 3) 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), сагласно Захтеву Наручиоца бр. ИП – 847/18 од 

21.02.2018. године и допуни тог Захтева бр. ИП – 952/18 од 

23.02.2018. године упућених Управи за јавне набавке, Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке ЈНППЗ 02/18 бр. ИН-173/18  од 

26.02.2018. године и Решења о образовању Комисије бр. ИН 174/18 

од 26.02.2018. године,  припремљена је следећа:    
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у јавној набавци  у преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуда 
 

ЧЛ. 36. СТАВ 1. ТАЧКА 3 ) ЗАКОНА 
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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: извођење радова на изградњи Огледног стана сa 

материјализацијом за потребе реализације Пројекта изградње станова зa 

припаднике снага безбедности. Шифра: 45000000: Грађевински радови 

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

упутством како се доказује испуњеност тих услова, са изјавом из члана 75. 

став 2 Закона 

3) Упутство понуђачу како да сачини понуду са критеријумом за доделу  

уговора. 

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 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
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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 ЗБОГ ХИТНОСТИ ПОСТУПКА 

(3) ПРЕДМЕТ И ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

Предмет: Извођење радова 

 

Опис јавне набавке: Извођење радова на изградњи Огледног стана са    

материјализацијом за потребе реализације Пројекта изградње станова за 

припаднике снага безбедности, у складу са овом Конкурсном документацијом, на 

локацији Земунске капије у Београду. 

            

Шифра из Општег речника набавки: 45000000: Грађевински радови 

 

 

 

      Место и датум  

М. П.    Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                          (потпис овлашћеног лица)         
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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; 

4. 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.  

 

      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.  

 

 

      Место и датум  

М. П.            Понуђач 

__________        _____________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица)  
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2) 3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА А У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. СТАВ 4.ЗАКОНА 

(ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ) 
 

2) 3.1 Испуњеност услова из члана 75. став 1. Закона понуђач (правно лице или 

предузетник), доказује следећом Изјавом.  

ИЗЈАВА 

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

испуњавам све услове из ове конкурсне документације, у складу са Законом. 

 

Место и датум   

 

М. П. 

Понуђач 

______________   ______________________ 

                             (потпис овлашћеног лица) 
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА 

НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ И 

БИТНЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

понуде, овлашћена лица  

Рок за подношење понуде је 12.03.2018. године до 10,00 часова. Отварање 

понуда је истог дана у 10,10 часова. Преговарање почиње одмах након отварања 

понуда у просторијама Наручиоца.  

Понуда се подноси на српском језику. У поступку преговарања могу учествовати 

искључиво овлашћена лица понуђача која поседују уредна овлашћења за учешће 

у преговарачком поступку у којима је изричито наглашено да могу понудити 

нижу цену, дужи гарантни период и краћи рок завршетка радова од оних датих у 

првобитној понуди, односно да могу преговарати о цени, дужини гарантног 

периода и року завршетка радова. 

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 печатом, а 

овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне 

документације да потпише и потпис овери 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. 
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3)4. Понуда са варијантама 

 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

3)5. Измена, допуна или опозив понуде 

 

У поступку преговарања понуђач може изменити своју понуду (искључиво 

нуђењем ниже цене од оне у првобитној понуди, дужег гарантног периода и 

краћег рока звршетка радова) 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. 

3)7. Подизвођачи 

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

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

не може бити већи од 50 %. 

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

обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона. 

 

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. Конкурсне 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. Закона, а у складу са овом конкурсном документацијом. Важеће 

дозволе за обављање делатности издате од стране надлежних органа  смислу 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона нису предвиђене за ову јавну набавку. 

  3)9. Посебни услови јавне набавке 

 За радове који су предмет ове јавне набавке аванс није предвиђен. 
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 Крајњи рок за завршетак радова не може бити дужи од 45 календарских 

дана од дана увођења Извршиоца у посао, с тим да ће Извршилац бити 

уведен у посао у року од 5 дана од дана закључења уговора, а након 

спроведеног поступка ове јавне набавке, имајући у виду хитност поступка 

и одредбу члана 150. Став 1. Закона којом је прописано да евентуално 

поднети захтев за заштиту права нема суспензивно дејство, односно не 

спречава закључење уговора по овој јавној набвци. 

 Извршилац је дужан да изведе све радове по уговореном квалитету и року, 

да изведе радове у свему према Конкурсној документацији и  техничкој 

документацији, односно уз сагласност или по налогу Наручиоца са свим 

допунама и изменама исте, вендор листама материјала и опреме 

потписаним и овереним од стране Извршиоца, усвојеној динамици 

активности, законима, техничким прописима, стандардима, правилима 

струке и по налогу  Наручиоца. 

 Минимални гарантни период за изграђени објекат сагласно овој 

конкурсној документацији износи 2 године, а понуђач може понудити и 

дужи гарантни период, што представља примарни додатни критеријум у 

случају понуђених истих цена. 

 Обавезан елемент уговора о јавној набавци су одредбе о максималној 

уговорној казни, предвиђеној у складу са законом, за доцњу у извршењу 

уговорних обавеза или неизвршењу уговорних обавеза од стране 

Извршиоца коме је додељен уговор о јавној набавци.   

 За све што није предвиђено овом конкурсном документацијом, примењују 

се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима и 

други прописи који уређују област ове јавне набавке. 

 

3)10. финансијско обезбеђење:  

 

Трошкове издавања банкарских гаранција сноси Извршилац.  

Све Банкарске гаранције предвиђене у конкурсној документацији морају имати 

следеће карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива 

на први позив. 

 поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног 

који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. 

 ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да 

провери бонитет те банке код Народне банке Србије.  
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 Понуђач може поднети  гаранцију стране банке, само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Банкарске гаранције/Средства обезбеђења које/а су обавезни део ове Конкурсне 

документације су: 

1. Банкарска гаранција за добро и квалитетно извођење радова/Депозит 

за добро и квалитетно извођење радова  

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за 

добро и квалитетно извођење радова у висини од 10% од уговорене цене 

без ПДВ, а у року од пет (5) дана од дана увођења Извршиоца у посао. Рок 

важности Банкарске гаранције за добро и квалитетно извођење радова је 

60 дана дужи од дана завршетка уговорених радова.  

Извршилац  као гаранцију за добро и квалитетно извођење радова, уместо 

Банкарске гаранције, прихвата да Наручилац задржава депозит од десет 

процената (10%) од вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан 

депозит износи десет процената (10%) од уговорене цене. 

Средства задржаног депозита за добро и квалитетно извођење радова 

умањена за износ депозита за гарантни период (5% од уговорене цене) 

биће враћена Извршиоцу (у номиналном износу) у року од четрнаест (14) 

дана од дана издавања Потврде о завршетку, а остатак (у износу од 5% од 

уговорене цене) биће враћен Извршиоцу (у номиналном износу) у року од 

две године од дана издавања Потврде о завршетку радова. 

Уколико је изабрано средство обезбеђења за гарантни период Банкарска 

гаранција, средства задржаног депозита за добро и квалитетно извођење 

радова биће враћена Извршиоцу (у номиналном износу) у року од 

четрнаест (14) дана од дана издавања Потврде о завршетку радова и 

доставе Банкарске гаранције за гарантни период. 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извођење радова биће враћена 

Извршиоцу у року од четрнаест (14) дана од дана издавања Потврде о 

завршетку радова и доставе Банкарске гаранције за гарантни период 

(уколико је средство обезбеђења за гарантни период Банкарска гаранција 

за гарантни период), односно у року од четрнаест (14) дана од дана 

издавања Потврде о завршетку радова (уколико је средство обезбеђења за 

гарантни период депозит за гарантни период). 

Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке 

Извршилац није отклонио у складу са Уговорном документацијом, 

Наручилац ће отклонити ангажовањем другог извођача и наплатити из 

задржаног депозита, или активирањем Банкарске гаранције за добро и 

квалитетно извођење радова. 
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2. Банкарска гаранција за гарантни период/Депозит за гарантни период 

Гарантни период износи две године. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу (као средство обезбеђења за 

гарантни период) достави Банкарску гаранцију за гарантни период у 

износу од 5% од уговорене цене, у року од пет (5) дана од дана од дана 

потписивања Записника о коначном обрачуну. Важност ове гаранције 

почиње даном издавања Потврде о завршетку радова и траје 2 године од 

издавања Потврде о завршетку радова. 

Извршилац ће да прихвати да Наручилац, уместо Банкарске гаранције за 

гарантни период, задржи депозит од пет процената (5%) од уговорене 

цене (као средство обезбеђења за гарантни период). 

Гарантни период почиње да важи од дана издавања Потврде о Завршетку 

радова.   

Средства задржаног депозита за гарантни период биће враћена 

Извршиоцу (у номиналном износу) у року од две године од дана издавања 

Потврде о Завршетку радова. 

Вредност радова за недостатке који се појаве у гарантном периоду, а које  

Извршилац није отклонио по позиву Наручиоца, Наручилац ће отклонити 

ангажовањем другог извођача и наплатити из задржаног депозита за 

гарантни период или активирањем Банкарске гаранције за гарантни 

период. 

Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно 

извођење радова и као гаранција за гарантни период не подлежу 

валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извршиоцу у 

номиналном износу. 

Дозвољава се могућност да се у току реализације садржаја из предмета уговора 

изврши замена депозита за добро и квалитетно извршење посла са банкарском 

гаранцијом за добро и квалитетно извршење посла. 

Замена инструмената обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла врши се 

на захтев Наручиоца или Извршиоца сачињавањем протокола којим се уређује 

ова потреба, било од које уговорне стране да је исказана. 

Гарантни период 

3)11. Гарантни период почиње да важи од дана издавања Потврде о завршетку 

радова и траје минимално две године. Понуђач може понудити и гарантни 

период дужи од две године. Дужина гарантног периода је примарни додатни  

критеријум после најниже понуђене цене. 
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3)12. Валута  

 

Цена се у јавној набавци изражава у динарима.  

3)13. 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 поступакја 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. 

5. Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој  јавној 

набавци.  

3)14. 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)15. 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. 
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3)16. Критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте најниже понуђена  

цена, при чему је потребно да та цена није већа од тржишне. У случају истих 

понуђених цена додатни критеријум је понуђени дужи гарантни период за 

објекат, а ако је понуђен исти гарантни период, онда је наредни допунски 

критеријум краћи понуђени рок завршетка радова. Ако је и понуђени рок 

завршетка исти, приступа се жребању. 

3)17. Записник о отварању понуда и Записник о преговарању 

Након отварања понуда сачињава се Записник о отварању понуда и приступа се 

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

саставља Записник о преговарању који потписују чланови Комисије наручиоца за 

јавну набавку и овлашћено/а лица/е понуђача. Записник о преговарању садржи 

све битне елементе понуда и његова садржина описана је у Делу 1. Поглавље 6 

ове конкурсне документације под називом: „6. МЕСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН И 

УСЛОВИ ПРЕГОВАРАЊА“. 

3)18. Елементи за преговарање: 

Елементи за преговарање по овој набавци јесу: 

 цена радова 

 гарантни период 

 рок завршетка радова 

Напомена: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, примарни 

додатни критеријум је дужина гарантног периода, а секундарни рок завршетка 

радова који не може бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења 

Извршиоца у посао. 

3)19. 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)20. 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)21. Преузимање Конкурсне документације 

 

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на Порталу јавних набавки 

или на интернет страни Наручиоца www.gds.rs. 

 

3)22. 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 десет од дана 

објављивљивања одлуке о додели уговора   на Порталу јавних набавки.  

4. Поднети захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца у 

смислу члана 150. став 1. Закона. 

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

рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000 динара;  

6. 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 02/18; 

(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; 
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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 субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

3)23. Уговор о јавној набавци закључује се хитно  у складу са законом. 

 

Место и датум   

 

М. П. 

Понуђач 

______________   ______________________ 

                             (потпис овлашћеног лица) 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈН ППЗ 02/18 

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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4) 1.1. ПОДИЗВОЂАЧИ 

 

 

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).  

Образац се може копирати. 
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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. 

 

2. 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, ГАРАНТНИ ПЕРИОД,  РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА И НАЧИН 

ПЛАЋАЊА 

4) 3. 1 Цена  

 

Укупна цена без ПДВ: ________________ динара 

 

словима:________________________________________________________ 

 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 и 83/2015) и члана 2. став 1. тачка 1) Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност („Сл.гласник РС“ број 86/2015). 

Понуђена цена у себи садржи: извођење радова, вредност  материјала и опреме у 

складу са вендор листама, вредност радне снаге, механизације и средстава за рад, 

унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење 

целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге,  

гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене 

радове потребне за извођење радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове 

мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење 

мера заштите на раду и заштите животне средине, припремних радова, 

градилишних прикључака, ограде и табле, режијске и све друге трошкове који се 

јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова. 
 

 

 

Место и датум   

 

М. П. 

Понуђач 

______________   ______________________ 

                             (потпис овлашћеног лица) 
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4) 3. 2 Гарантни период 

 

Гарантни период почиње да важи од дана издавања Потврде о Завршетку радова 

и траје минимално две године. 

 

Понуђач нуди гарантни период за предметни објекат  - Огледни стан, изграђен у 

свему сагласно овој конкурсној долкументацији у трајању од ______________ 

година/e (гарантни период не може бити краћи од две године, у супротном 

понуда ће бити одбијена). 

 

4) 3. 3 Рок завршетка радова  

 

Рок за завршетак радова, који морају бити изведени у свему у складу са овом 

Конкурсном документацијом је _________ календарских дана од дана увођења 

Извршиоца у посао (рок не може бити дужи од 45 календарских дана од дана 

увођења Извршиоца у посао, у супротном понуда ће бити одбијена). 

 

4) 3. 4 Начин плаћања 

Сва плаћања ће се вршити у динарима, привременим и окончаном ситуацијом. 

Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, 

Извршилац доставља лицу које је Наручилац именовао за праћење реализације 

посла на преглед и оверу.  

У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације лице/лица 

задужено/задужена за праћење реализације посла именовано/именована од 

стране Наручиоца ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са 

Извршиоцем и оверу исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на 

оверу и плаћање. 

Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене месечне ситуације и три (3) 

оверена примерка вратити Извршиоцу. 

Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће 

извршити у року од десет (10) дана од дана њихове овере од стране Наручиоца. 

Привремена ситуација обавезно мора да садржи доказ извршених радова оверен 

од стране Извршиоца и лица задуженог за праћење реализације посла. 

Доказница за изведене уговорене радове је процентуално исказан степен 

готовости радова специфицираних по позицијама и/или врстама радова у односу 

на укупно уговорени износ.  

Матрица за утврђивање процентуалног учешћа одређене позиције и/или врсте 

радова одређује се као количник вредности те позиције и/или врсте радова и 

укупно уговорене вредности радова. На овај начин формирана матрица 
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верификује се потписима одговорног извођача и лица задужених за праћење 

реализације уговореног посла. 

Производ процентуално исказаног степена готовости одређене позиције и/или 

врсте радова и постотка њеног учешћа у Матрици из претходног става даје 

вредност радова изведених по месечним привременим ситуацијама. 

Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) 

оригиналних и истоветних примерака, Извршилац доставља лицу задуженом за 

праћење реализације посла на преглед и оверу.  

Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова оверен од 

стране Извршиоца и лица задуженог за праћење реализације посла.  

У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације лице задужено за 

праћење реализације посла ће извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и свих шест (6) примерака доставити 

Наручиоцу на оверу. 

Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу окончане ситуације и три (3) оверена 

примерка вратити Извршиоцу.  

Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој 

Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року од двадесет (20) дана од дана 

њене овере и доставе Банкарске гаранције за гарантни период (уколико је 

средство обезбеђења за гарантни период Банкарска гаранција за гарантни 

период).  

  
 

 

Место и датум   

 

М. П. 

Понуђач 

______________   ______________________ 

                             (потпис овлашћеног лица) 
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4.4)  Динамички план  

Изврпилац ће у року од пет (5) дана од дана потписивања Уговора, поднети на 

одобрење Наручиоцу предлог Динамичког плана извршења уговореног посла. О 

достављеном динамичком плану Наручилац ће се изјаснити у року до три (3) 

дана од дана пријема истог. 

Извршилац је дужан да Динамички план уради техником мрежног планирања, а 

да за обраду и презентацију користи неки од савремених програма за планирање 

и приказ динамике извођења радова.   

Извршилац је дужан да дефинише организационе нивое, технологију извршења 

посла, међурокове, статички и динамички план радне снаге и механизације и 

финансијски план реализације. 

 
 

 

 

Место и датум   

 

М. П. 

Понуђач 

______________   ______________________ 

                             (потпис овлашћеног лица) 
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5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 

 

5) 1 Укупна уговорена вредност ове јавне набавке, сагласно овој Конкурсној 

документацији, износи:  

 

Укупна цена без ПДВ: ________________ динара 

 

словима:________________________________________________________ 

 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 и 83/2015) и члана 2. став 1. тачка 1) Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност („Сл.гласник РС“ број 86/2015). 

Понуђена цена у себи садржи: извођење радова, вредност  материјала и опреме у 

складу са вендор листама, вредност радне снаге, механизације и средстава за рад, 

унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење 

целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге,  

гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене 

радове потребне за извођење радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове 

мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење 

мера заштите на раду и заштите животне средине, припремних радова, 

градилишних прикључака, ограде и табле, режијске и све друге трошкове који се 

јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова. 
 

 

 

 

Место и датум   

 

М. П. 

Понуђач 

______________   ______________________ 

                             (потпис овлашћеног лица) 

 



Грађевинска дирекција Србије                                                                   ЈНППЗ 02/18       

   

 

стр 23 oд 25 
 

             

5) 2 ОБРАЗАЦ ЦЕНА ЗА РАДНУ СНАГУ ПО ГРУПАМА: 

 

- 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 понуда дана 12.03.2018. године у 

10,10 часова и састављања Записника о отварању понуда. Након спроведеног 

поступка преговарања саставља се Записник о преговарању, који потписују 

чланови комисије наручиоца и овлашћена лица понуђача.   

 

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, дужи гарантни период и краћи рок завршетка радова  

од оних који су дати у првобитној понуди. 

 

Након отварања понуда и потписивања и уручења Записника о отварању понуда 

овлашћеним представницима понуђача који су присутни, овлашћени 

представници  понуђача, редом како су отваране понуде врше уколико желе 

корекцију понуђених елементата понуде (цене, гарантног периода и рока 

завршетка радова). Овај поступак се понавља у три круга, при чему се у 

Записник о преговарању уносе понуђене цене, гарантни периоди и рокови 

завршетка радова из свих кругова преговарања. Понуђени елементи се јавно 

саопштавају и уносе у Записник о преговарању.  

 

Записник о преговарању са сачињава у довољном броју примерака за Наручиоца 

и све учеснике у поступку преговарања.  

 

Понуђач не може у поступку преговарања понудити вишу цену, краћи гарантни 

период и дужи рок завршетка радова од оних који су дати у првобитној понуди. 

 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

        Понуђач 

__________   ________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица)   
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7) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

Наручиоца, Наручилац је у обавези да Понуђачу надокнади трошкове 

прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду 

тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

        Понуђач 

__________   ________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица)   

 

 

8) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 

понуду у поступку јавне набавке ЈНППЗ 02/18, 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: 

Александар Вујовић, дипл.инж.арх, тел. 011-3209/860 и 064/815-3012, Оливера 

Марковић, дипл.инж.маш, тел. 011/3209-856 и 064/815-3017 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)   
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ДЕО 2 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

 
 



ЈНППЗ  02/18    

Београд, март, 2018. године

ПРЕДМЕР РАДОВА

За изградњу Огледног стана сa материјализацијом за потребе реализације 

Пројекта изградње станова зa припаднике снага безбедности.

предмер радова 1/41



ЈНППЗ  02/18    

Р.бр. ОПИС Ј.М. КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1 Рашчишћавање терена са скидањем шибља,

ниског растиња и сечењем стабала пречника 10 цм

са одвозом на депонију до десет километара

даљине и обележавањем објекта.

Обрачун по м2 комплет изведене позиције.

м2 195.00

2 Скидање површинског слоја терена хумуса са

одвозом на градилишну депонију до 500 метара

даљине. Терен се скида у слоју од 30 цм,

машинским путем.

Обрачун по м2 комплет изведене позиције, мерено

у самониклом стању.

0.30*195 м3 58.50

3 Ископ земље за тракасте темеље ширине 80цм

ручним путем, у терену треће категорије, са

одбацивањем земље на средину.

Обрачун по м3 изведене позиције, мерено у

самониклом стању. 

м3 72.00

4 Набавка, довоз, насипање и збијање тампонског

слоја шљунка у дебљини слоја према пројекту,

испод плоча на тлу и тротоара, са збијањем 95%

по Процтору, уколико геомеханичким елаборатом

није другачије одређено.

Обрачун по м3 

Испод плоча на тлу и темељних трака, у дебљини

слоја д=10цм m3 17.00

Испод тротоара, у дебљини слоја д=10цм м3 5.60

5 Насипање и збијање селктираног дробинског

материјала из ископа испод подне плоче

приземља и око темељних зидова у слојевима од

по 20 сантиметара са потребним квашењем и

набијањем, (95% по Проктору, уколико

геомеханичким елаборатом није другачије

одређено).

Обрачун по м3 компет изведене позиције.

м3 85.00

6 Одвоз вишка материјала из ископа преосталог

после извршеног насипања и набијања, као и

материјала неподесног за насипање. Одвоз се

врши камионом до 10 километара даљине. 

Обрачун по м3 компет изведене позиције.

м3 30.00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:

предмер радова 2/41
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2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1 Израда арм бет темељних трака велч:80*20цм од

арм бет МБ 30 у ископаном рову.

Обрачун по м3 м3 16.00

2 Израда арм бет темењних зидова дебљине 20цм

од бетона МБ30 у одговарајућој оплати

м3 30.00

3 Бетонирање тротоара око објекта неармираним

бетоном МБ-20 д = 10 цм. По ивици тротоара треба

урадити темељну стопу од неармираног бетона

20/20 цм. На свака два метра треба урадити

спојницу 2x2 цм која се залива битуменом.

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

м2 56.00

4 Бетонирање армирано бетонске подне плоче

приземља дебљине 12цм бетоном МБ-30.

Обрачун по м3 компет изведене позиције.

м3 14.66

5 Набавка материјала, транспорт и бетонирање

армирано бетонских стубова бетоном МБ 30 са

употребом глатке оплате.

Обрачун по м3 комплет изведене позиције са

употребом оплате.

01. Оплата 20.00 м2/м3. Дим. 20/20 цм. Стубови -

вертикални серклажи.

м3 2.40

6 Набавка материјала транспорт и бетонирање

армирано бетонских греда бетоном МБ-30 заједно

са потребном оплатом и подупирањем. 

Обрачун по м3 компет изведене позиције.

01. Оплата 12.50 м2/м3. Греда 40/20 цм.

м3 6.88

7 Бетонирање армиранобетонске косе кровне плоче

бетоном  МБ-30 у глаткој оплати и подупирањем.

Обрачун по м3 комплет готово са употребом

оплате и подупирањем.

02. Косе плоче д = 15 цм, оплата 5,00 м2/м3. Плоча

у паду 6°

м3 29.25

8 Бетонирање армирано-бетонских косих

степенишних плоча заједно са степеницима и

подестима бетоном МБ-30 заједно са оплатом и

подупирањем.

Обрачун по м3 компет изведене позиције.

01. Коса А. Б. Плоча са степеницима. У објекту и

на улазу

д=12цм м3 0.55

9 Бетонирање армирано бетонских надвратника и

надпрозорника са употребом потребне оплате и

подупирањем. Оплата је 15.00 м2/м3.

предмер радова 3/41
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Обрачун по м3 компет изведене позиције.

м3 0.24

10 Бетонирање прилазне рампе на улазу у објекат

армираним бетоном МБ 30 са израдом глатке

оплате.

Обрачун по м3 компет изведене позиције.

м3 5.42

11 Израда армирано бетонског портала за уградњу

лифтовских врата у свему према упуству

произвиђача лифта,

Обрачун по комаду компет изведене поз. компл 1.00

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

1 Набавка, транспорт, исправљање, сечење,

савијање и уградња арматуре.

Обрачун по килограму компет изведене поз.

01. Количина за све врсте арматуре. Кг 13,200.00

АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:
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4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1 Набавка материјала, транспорт и зидање

фасадних зидова у про. малтеру - клима блоком

20х23.8х38 цм д=20цм Код зидова који се раде као

испуна потребно је задњи ред озидати петнаест

дана после предзадњег и закајловати за греду или

међуспратну конструкцију кајлама од тврдог

дрвета, (храстовина и сл.). Задњу спојницу између

зида и плафона или греде треба потпуно испунити

(ињектирати) малтером. Армирано бетонски

хоризонтални и вертикални серклажи се посебно

обрачунавају. 

Обрачун по м3 комплет изведене позиције.                            

01. Фасадни зидови.

м3 28.93

2 Набавка материјала, транспорт и зидање

унутрашњих зидова д = 20 цм гитер блоковима, у

продужном малтеру 1:2:6.                                                      

Код зидова који се раде као испуна потребно је

задњи ред озидати петнаест дана после

предзадњег и закајловати за греду или

међуспратну конструкцију кајлама од тврдог

дрвета, (храстовина и сл.).                                                                                                     

Задњу спојницу између зида и плафона или греде

треба потпуно испунити (ињектирати) малтером.

Армирано бетонски хоризонтални и вертикални

серклажи се посебно обрачунавају. 

Обрачун по м3 комплет изведене позиције.                            

м3 8.20

3 Зидање преградних д =12 цм пуном опеком, у

продужном малтеру 1:2:6. У висини врата се ради

армирано бетонски серклаж висине 22 цм армиран

са четири шипке фи 10 мм. Бетон је МБ 20.
 

Обрачунава се по м2 готовог зида заједно са свом

потребном зидарском скелом, армирано бетонским

серклажима, оплатом и арматуром за њих.

м2 68.91

4 Зидање преградних зидова д = 7 пуном опеком, у

продужном малтеру 1:2:6. У висини врата се ради

армирано бетонски серклаж висине 15цм. МБ 20.
 

Обрачунава се по м2 готовог зида заједно са свом

потребном зидарском скелом, армирано бетонским

серклажима, оплатом и арматуром за њих.

м2 11.40

5 Обзиђивање вентил. и инстал. вертикала пуном

опеком  у прод. малтеру 1:2:6.

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

01. Опека д = 7 цм
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м2 7.50

6 Обзиђивање вентилационих канала у крову и ван

крова пуном опеком у продужном малтеру 1:3:9.

Обрачун по м2 компет изведене позиције.
01. Дебљине 12 цм

м2 7.50

7 Обзиђивање када опеком д = 7 цм у продужном

малтеру 1:2:6.

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

м2 1.20

8 Израда вентилационих канала од готових шунт

елемената.

Обрачун по м1 компет изведене позиције.

01. Дим. 41x25x19 цм.

м1 9.00

9 Малтерисање унутрашњих зидова од опеке и

глинених блокова прод. малтером 1:2:6 у два слоја, 

д = 2.0 цм, грубо и фино.

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

m2 221.00

10 Малтерисање армирано бетонских плафона у

становима прод. малтером 1:2:6 у два слоја, грубо

и фино, д = 2.0 цм, са претходно прсканом

подлогом од ретког цементног малтера

справљеног од сејаног шљунка.

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

m2 74.15

11 Малтерисање зидова преко подконструкције од

рабиц плетива продужним малтером 1:2:6 у два

слоја. Рабиц плетиво се поставља преко

подконструкције од арматурне мреже Q 188. Пре

малтерисања подконструкцију треба испрскати

грундираним ретким цементним малтером размере

1:1 справљеним од сејаног шљунка.

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

m2 19.35

12 Израда цементне кошуљице 1:3 као подлоге за

под дебљине 6 цм  армиране Q мрежом.

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

Станови

m2 54.00

13 Израда цементне кошуљице 1:3 на коју се

постављају кер.плочице на лепку. Цементна

кошуљица се ради у паду према сливнику

дебљине5,5-6,5цм армиране Q мрежом.

Обрачун по м2 комплет изведене позиције.

01. мокри чворови m2 14.50

02. терасе m2 5.50

14 Израда цементне кошуљице испод кер.плочица у

ходницима, улазима и подестима дебљина од 6 цм

армиране Q мрежом.

Обрачун по м2 комплет изведене позиције.

m2 25.50

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
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5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1 Израда и монтажа дрвених рогова од здраве и суве

букове грађе преко армирано бетонске плоче по

димензијама из статичког прорачуна. Рогови су на

осовинском  растојању од 80 цм пресека 12/18 цм.

Обрачунава се по м2 изведене позиције мерено по

косини.

01. Двоводни кров

м2 195.00

2 Израда дашчане оплате д = 2.4 цм као подлоге

испод кровних покривача. Даска мора бити сува и

здрава и максималне ширине 12 цм (ако се не

користе ОСБ плоче).

Обрачунава се по м2 изведене позиције мерено по

косини.

01. Даска са тер хартијом.

м2 195.00

ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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6. КРОВОПОКРИВЧАКИ РАДОВИ 

1 Покривање кровних површина равним

поцинкованим пластифицираним лимом д = 0.6 мм

који се поставља преко дашчане подлоге и слоја

тер хартије што је посебно обрачунато. Боја

пластификације у тону по избору пројектанта.

Покривање извести у тракама медусобно спојеним

дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и

дуплим лежећим у хоризонталном правцу,

смакнутим на пола. Покривање извести по

пројекту, детаљима и упутству пројектанта.

Обрачунава се по м2 покривене површине мерено 

по косини крова.

м2 195.00

КРОВОПОКРИВЧАКИ РАДОВИ УКУПНО:
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7. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1 Израда хоризонталне хидроизолације преко подне

плоче приземља. 

Хидроизолацију извести пенетрат премазом.

Подлога се прво премазује дубоко пене-трирајућим

кристализујућим прајмером , потoм два слоја

монералног премаза.

Изолацију урадити према у свему према упутству

произвођача и са свим потребним предрадњама

што је укључено у цену.                                     

м2 110.00

2 Набавка мтеријала, транспорт и израда

хидроизолације тераса преко изведеног слоја за

пад са двокомпонентним, еластичним

минералноакрилним премазом . Хидроизолациони

материјал који се наноси на све подлоге

(минералне и битуменске) УВ стабилан па је

погодан  за  спољашњу употребу.  

ОБрачун по м2 развијене површине ХИ

м2 4.30

3 Израда термо изолације испод подова у приземљу

од стиродура д=6цм.

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

м2 74.00

4 Набавка, транспорт и постављање слоја камене

вуне д = 8цм по зиду степеништа.

Обрачун по м2 комплет изведене позиције.

м2 19.35

6 Набавка материјала, транспорт и израда

хоризонталне хидроизолације купатила

polimercementnom која се изводи преко суве

цементне кошуљице на поду и малтерисаних

зидова. ХИ подићи 20 цм уз зидове, 1,00 – 1,50м

код када и 2,00м код туш кабина са ојачањем

холкера утапањем у први слој високофлексибилне

заптивајуће траке налик гуми направљене од

висококвалитетног еластомера . На тако изведену

ХИ се уграђује керамика на лепку. 

Обрачун по м2 развијене површине

хидроизолације

m2 14.48
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7 Набавка материјала, транспорт и уградња

термоизолације у два слоја на косу кровну

површину од АБ, нагиба 6º , преко слоја парне

бране Кnaufinsulation LDS 5 Silk . Преко парне

бране, а између дрвених rogova поставити први

слој термоизолације од камене минералне вуне

типа као кнауф НАТУР БОРД ФИТ ПЛУС у

дебљини 16цм, класа горивости А1, коефицијент

топлотне проводљивости λ=0.037 W/мК , након

постављених гредица у попречном правцу

поставити други слој изолације од минералне

вуне Кнауф UNIFIT 035, д=12цм, класа горивости

А1, коефицијент топлотне проводљивости λ=0.035

W/мК. Задашчавање крова обрачунато у посебној

позицији.

Обрачун по м2
m2 195.00

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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8. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

Напомена: Све се ради према шемама браварије,

радионичким детаљима грађевинској физици и

цртежима. Све мере узети на лицу места.

1 Израда и уградња пуних унутрашњих дрвених

дуплошперованих врата од MDF. Врата се завршно

обрађују меламинском фолијом произвођач ВЕТЕЛ

Немачка. Оков је АГБ. Врата се на градилиште

доносе финално обрађена, уграђују се у сувој

монтажи. Кутија врата је троделна-штелујућа и

израђује се од МДФ-а д=40мм.Первајз лајсне су

дим 19/70мм. Вратно крило је равно резано

прилагођено за бродске шарке. Рам вратног крила

је МДФ дим 38/34мм, испуна је картонско саће,

ивице су кантоване кант траком.Врата морају бити

сертификована.Обрачун по комаду финално

обрађених врата.
Обрачун по комаду комплет изведене позиције.

 дим. 91/205 цм. ком 2.00

dим. 81/205 цм. kom 1.00

једнокрилних пуних врата на купатилу, у доњем

делу крило има жалузину за вентилацију

вел:40х5цм.

 дим. 81/205 цм. ком 2.00

2 Израда и уградња дрвених улазних пуних врата

.Врата се завршно обрађују меламинском фолијом

произвођач ВЕТЕЛ Немачка. Оков је АГБ. Врата се

на градилиште доносе финално обрађена, уграђују

се у сувој монтажи. Кутија врата је троделна-

штелујућа и израђује се од МДФ-а д=40мм.Первајз

лајсне су дим 19/70мм. Вратно крило је равно

резано прилагођено за бродске шарке. Рам

вратног крила је МДФ дим 38/34мм, испуна је

перфорирана иверица, ивице су кантоване кант

траком.Минимална звучна заштита је 30-34 dB.

Врата морају бити сертификована .Обрачун по

комаду финално обрађених врата.
 дим.101/205 цм. ком 1.00

3 Израда и монтажа нових вишеделних прозора и

врата од петокоморних ПВЦ профила домаће

производње, ојачана челичним поцинкованим

профилом дебљине 1,5мм са двоструким спољним

дихтовањем.Столарија мора поседовати и добре

звучне и термичке особине за шток и крило:

UF=1,4W/m2K и за стакло: Ug:1,4W/m2K. Стакло

пакет је дебљине 24мм ( 4+16+4), напуњено

аргоном од чега је једно ниско емисионо.

Sертификате о топлотној проводљивости је

потребно доставити. ПВЦ профил мора садржати

подпрозорски профил, како би се уградила

унутрашња подпрозорска PVC даска. Столарија у

белој боји. 

Прозор снабдети одговарајућим оковом,

механизмом за отварање око хоризонталне и

вертикалне осе и пвц еслингер ролетном. Окови су

челични бојени у боји прозора.

Заптивање преко неопренских дихтунга.
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Минимална звучна заштита 30-34 db.

Приликом уградње прозора у свему поступити

према упутству произвођача. Пројектанске детаље

доставити одговорном пројектанту на сагласност.

Обрачун по комаду комплет изведене позиције.

Ознака позиције у једном квадрату.

 дим. 100/150 цм. Једноделни прозор без ролетне. ком 2.00

 дим. 81/230 цм. Једноделна врата ком 1.00

 дим. 185/150 цм. Двокрилни прозор ком 1.00

СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

предмер радова 13/41



ЈНППЗ  02/18    

Р.бр. ОПИС Ј.М. КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО

9. БРАВАРСКИ РАДОВИ

Напомена: Све се ради према шемама браварије,

радионичким детаљима грађевинској физици и

цртежима. Све детаље елемената као и начин

уградње радити по каталогу произвођача а уз

сагласност Инвеститора. Све мере узети на лицу

места.

1 Набавка, транспорт и уградња алуминијумских

застакљених двокрилних врата.

Шток врата и лајсне су од алуминијумских профила

са термопрекидом фабрички пластифицираних то

у боји: SABLE NOIR 2200 .

Застакљивање је панплекс стаклом 3.3.1 +12+3.3.1

мм. Отпор пролазу топлоте мора бити једнак или

мањи од 1.40 м2К/Wт.

Отварање по шеми.

Окови су стандардни - челични бојени у боји 

врата.

Ручка за отварање је вертикална Ø 50мм у висини 

врата. 

Розета кружна за кваку и браву Ø55мм.

Брава цилиндар са три кључа, и аутоматом за

самозатварање.

Заптивање преко неопренских дихтунга.

Минимална звучна заштита 30-34 дб.

Приликом уградње врата у свему поступити према

упутству произвођача. Радионичке цртеже детаља

доставити Инвеститору на сагласност.

Обрачун по комаду комплет изведене позиције.

Ознака позиције у двоструком квадрату.

 дим. 180/220 цм.  двокрилнa вратa. ком 1.00

 дим.180/210 цм. Dvokrilna vrata. ком 1.00

2 Набавка, транспорт и уградња ограде на терасама.

Рукохват ограде је од челичних кутијастих

профила димензија 50х50 мм 

Сви челични елементи се штите од корозије и боје

бојом за метал два пута у тону по избору

пројектанта.

Вертикални носећи елементи и хоризонтална

испуна је од кутијастих профила димензија

20х20мм

На основу шематског приказа извођач је дужан да

изради радионичке детаље и да На увид

одговорном пројектанту.

Обрачун по м1 комплет изведене позиције.

Ознака позиције у двоструком квадрату са

ишрафираном левом и десном страном.

Висина ограде је 110 цм м1 5.45

Заштитна ограда на рампи висине 110 m 8.20

3 Набавка, транспорт и уградња рукохвата од

челичних профила.

Рукохват ограде је од челичних кутијастих

профила димензија 50х50 мм 
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Сви челични елементи се штите од корозије и боје

бојом за метал два пута у тону по избору

пројектанта.

Вертикални носећи елементи и хоризонтална

испуна је од кутијастих профила димензија

20х20мм

На основу шематског приказа извођач је дужан да

изради радионичке детаље и да На увид

одговорном пројектанту.

Обрачун по м1 комплет изведене позиције.

Ознака позиције у двоструком квадрату са

ишрафираном левом и десном страном.

 Висина рукохвата  је 90 цм м1 2.00

4 Набавка, транспорт и уградња степенишне ограде.

Рукохват ограде је од челичних кутијастих профила

димензија 50х50 мм 

Вертикални носећи елементи и хоризонтална

испуна је од кутијастих профила димензија

20х20мм

Ограда је бојена заштитном бојом и два пута

полиуретанском бојом у боји по избору одговорног

пројектанта.

На основу шематског приказа изводјач је дужан да

изради радионичке детаље и да на увид

одговорном пројектанту.

Обрачун по м1 комплет изведене позиције.

Ознака позиције у двоструком квадрату са

ишрафираном левом и десном страном.

висина ограде је 110 цм. м1 1.00

БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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10. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 Израда и монтажа казанчића на споју хоризонтала

и вертикала кишног развода од поцинкованог

бојеног лима д = 0.55 мм.

Обрачунава се по комаду комплет изведене

позиције. ком 4.00

2 Израда и монтажа одводних олучних вертикала од

бојеног поцинкованог лима д = 0.55 мм.

Обрачунава се по м1 комплет изведене позиције.

01. Развијене ширине ~50 цм. Ø 120 мм.

м1 16.00

3 Израда и монтажа лежећих олука од бојеног

поцинкованог лима д = 0.55 мм. 

Обрачунава се по м1 комплет изведене позиције.

01. Развијене ширине 74 цм

61.20*2 м1 26.00

4 Израда и монтажа опшава венца на крову од

поцинкваног бојеног лима д = 0.55 мм као и

вертикална опшивка лежећег олука и

хоризонталног венца.

Обрачунава се по м1 комплет изведене позиције.

01. Развијене ширине 52 цм

м1 28.00

5 Опшивање прозорских солбанка бојеним

поцинкованим лимом д = 0,55мм.

Обрачунава се по м1 комплет изведене позиције.
01. Развијене ширине 30 цм

м1 7.00

6 Опшивање вентилација на крову бојеним

поцинкованим лимом д = 0,55 мм. 

Обрачунава се по м1 комплет изведене позиције.

01. Развијене ширине 40 цм

м1 3.50

7 Набавка материјала, транспорт и постављање

лулица за одвод воде са тераса од бојеног

поцинкованоглима д = 0.55 мм. Фи 50 мм.

Обрачун по комаду компет изведене позиције. ком 1.00

Набавка, транспорт и уградња челичних,

поцинкованих снегобрана на крову. Снегобран се

поставља у једном реду, на цца 45цм од ивице

крованог покривача, хватање "штипаљкама" за

ребро-фалц кровног покривача, на сваких

475мм,са два хоризонтална профила, први на

висини тик изнад ребра,фалца, а други на висини

цца 20цм од кровне равни.   

Обрачун по м1 m1 26.00
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8 Набавка, транспорт,израда и уградња покривног

опшава стрехе челичним, поцинкованим и

пластифицираним лимом д=0,6мм, идентичне боје

као основни кровни покривач. Развијена ширина

лима цца 50цм. 

Обрачун по м1 m 26.00

ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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11. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

1 Набавка материјала, транспорт и израда 

термоизолације сокле фасаде термоизолационим 

плочама AUSTROTHERM EPS AF PLUS д = 5 цм.

Обрачун по м2 комплет изведене позиције.

м2 32.22

2 Израда термо фасаде од плоча камене вуне KR

FAS д = 8,0 цм лепљених за фасадни зид и

додатно фиксираних  

Све спојеве на плочама пресвући мрежом од

минералних влакана у лепку. Површину

преглетовати лепком и обрадити пластичним

малтером granulacije 1,5mm у свему према избору

пројектанта и наручиоца.

Обрачун по м2 комплет изведене позиције заједно

са скелом.

м2 148.00

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1 Облагање подова једнобојним глазираним

керамичким плочицама дим. 20/20 цм, прве класе,

домаће производње. Плочице се постављају у

слоју лепка за ову врсту радова д=0,5цм. 

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

м2 25.20

2 Облагање подова неглазираним, противклизним,

керамичким плочицама отпорним на мраз у слоју

лепка за керамичке плочице. Плочице се раде са

свим фазонским комадима. 

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

Плочице се постављају на терас, лође и проходне

терасе на равном крову.

Приземље

м2 4.78

3 Облагање подова неглазираним противклизним

керамичким плочицама боје и димензија према

избору пројектанта у слоју лепка за керамичке

плочице. Плочице се раде са свим фазонским

комадима. 

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

Облога ходника, улаза и степенишних подеста.

м2 25.50

4 Облагање зидних површина керамичким зидним

плочицама прве класе, домаће производње у

слоју квалитетног лепка за ову врсту радова преко

претходно припремљене подлоге.На свим

угловима и крајевима зида, односно сучелавања

два материјала

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

m2 54.85

5 Израда равне сокле висине 10 цм од неглазираних

керамичких плочица отпорних на мраз.Плочице се

постављају лепљењем. 

Обрачун по м1 компет изведене позиције.

m1 4.60

6 Израда равног сокла од протвклизних керамичких

плочица х = 10 цм постављених у слоју лепка.

Обрачун по м1 компет изведене позиције.

м1 19.85

7 Израда косе сокле висине 10 цм од протвклизних

керамичких плочица. Плочице се постављају 

лепљењем. 

Обрачун по м1 компет изведене позиције.

2.91*14*2+3.28*2*2 м1 94.60

8 Облога степеника чела и газишта неглазираним

противклизним керамичким плочицама у слоју

цементног малтера 1:3 у боји по избору

пројектанта. 

Обрачун по м1 компет изведене позиције.
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01. Рш 17/30 цм

м1 4.80

9 Израда косе сокле висине 10 цм од неглазираних,

противклизних, керамичких плочица, отпорних на

мраз. Плочице се постављају лепљењем. 

Обрачун по м1 компет изведене позиције.

м1 3.24

10 Облога степеника чела и газишта неглазираним ,

противклизним, керамичким плочицама отпорним

на мраз у слоју цементног малтера 1:3 у боји по

избору пројектанта. 

Обрачун по м1 компет изведене позиције.

01.  РШ. 47 цм

м1 5.80

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

предмер радова 20/41



ЈНППЗ  02/18    

Р.бр. ОПИС Ј.М. КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО

13. СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ

1 Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона

од гипскартонских плоча д = 12.5 мм са качењем о

конструкцију помоћу дистанцера и лимених

профила а у свему према детаљу из пројекта. 

Након постављања све спојеве плоча треба

бандажирати и изравнати по себном гипс масом.

Обрачунава се по м2 комплетно готовог

монтираног спуштеног плафона са

подконструкцијом и потребном скелом за рад.

01. На хоризонталним површинама у сувим

просторијама. Висина спуштања 22 цм

м2 82.33

2 Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона

од водоотпорних гипскартонских плоча д = 12.5 мм

са качењем о конструкцију помоћу дистанцера и

лимених профила у мокрим чворовима

(купатилима и тоалетима) на висини од 2.40м од

готовог пода.

Након постављања све спојеве плоча треба

бандажирати и изравнати посебном гипс масом.

Обрачунава се по м2 комплетно готовог

монтираног спуштеног плафона са

подконструкцијом и потребном скелом за рад.

01. На хоризонталним површинама у мокрим

чворовима. Висина спуштања 22 цм

м2 7.67

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ УКУПНО:
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14. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1 Набавка,транспорт и постављање трослојног

ламелног храстовог паркета д=13,2мм, са

завршним слојем од храстовог дрвета стандард

прве класе, фабрички лакиран у шест слојева.

Постављати лепљењем преко изравњавајуће масе

, на претходно припремљену подлогу. 

Обрачунава се по м2 готовог лакираног паркета

Набавка, транспорт и уградња типске паркет 

лајсне .

Обрачунава се по м2 готовог лакираног паркета

заједно са обимним лајснама.

м2 54.00

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:
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15. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1 Глетовање плафона полигит масом у три

превлачења и комплетна припрема површина за

наношење боје. После припреме подлоге плафон

се боји полудисперзивном бојом у тону по избору

пројектанта. Радове извести у свему према

општем опису и свим потребним предрадњама.

Обрачунава се по м2 комплет изведене позиције

заједно са скелом.

м2 90.00

2 Глетовање зидова полигит масом у три

превлачења и комплетна припрема површина за

наношење боје. После припреме подлоге зид се

боји полудисперзивном бојом у тону по избору

пројектанта. Радове општем опису и свим

потребним предрадњама.

Обрачунава се по м2 комплет изведенепозиције

заједно са скелом.
182.42

Одбија се:

Одбити зидове обложене керамичким плочицама.
54.85

m2 127.57

3 Бојење малтерисаних зидних површина акрилном

бојом у степеништу. Пре бојења зидне површине

прећи шмирглом и опајати. Боју за први премаз

разредити са 10% одговарајућег разређивача и као

подлогу нанети четком. Након сушења нанети

други и трећи премаз, са размаком за сушење од

најмање 10-12 сати. Ивице различитих тонова, ако

их има, извући прецизно. Малтерисане површине

морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка

бојења у сарадњи са пројектантом урадити пробне

узорке.

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

м2 68.10

4 Набавка материјала, транспорт и завршна обрада

малтерисане сокле акрилним декоративним

малтером "кулир" направљен од разнобојног

мермерног гранулата, равномерног зрнастог

изгледа високе чврстоће, отпорног на атмосферска

оптерећења, д=2мм

Обрачун по м2 m2 32.22

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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16 РАЗНИ РАДОВИ

1 Набавка транспорт и постављање типских

поштанских сандучића, у раму од двоструких

гипсаних табли са подконструкцијом.

Обрачун по комаду компет изведене позиције. ком 3.00

2 Набавка и монтажа лимених вентилационих

рештки. 

Обрачун по комаду компет изведене позиције. ком 2.00

3 Набавка и постављање  ознаке броја стана

Обрачун по комаду.

ком 1.00

4 Набавка и постављање пластичних плочица са

ознаком, нумерације спратова, приземља и

подрума. 

Обрачун по комаду комплет, изведене позиције. ком. 1.00

5 Завршно чишћење објекта и прање прозора, врата

и подова. 

Обрачунава се по м2 површине, једанпут без

обзира на број чишћења.

У укупну површину урачунато је и чишћење

степеништа, прилаза, тераса, и неће се посебно

плаћати.

м2 104.00

6 Израда и монтажа огласне табле. Табла је

изра|ена од дрвета са застакљеним вратима и

бравицом за закључавање. Огласну таблу бојити

масном бојом. 

Обрачунава се по комаду застакљене, обојене и

угра|ене огласне табле.

01. Вел. 60/60/10 цм. ком 1.00

7 Набавка и постављање пластичне корпе за

отпатке.

Обраун по комаду. ком 1.00

8 Набавка, транспорт и и уградња мобилних

противпожарних апарата.

Обрачун по комаду компет изведене поз.

01. С-6 ком 1.00

9 Набавка, транспорт и постављање Ал. подних 

лајсни на споју два различита пода.

Обрачун по м1 комплет изведене позиције. м1 1.00

10 Набавка, транспорт и уградња прагова од буковог

дрвета. За подлогу праг се причвршћују типловима

и холц шрафовима. Звршна обрада прага је мат

лак два пута.

Обрачун по м1 компет изведене позиције.

01. Ширина прага 12 цм.

м1 1.60
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11 Набавка, транспорт и уградња никлованих

вратанаца за каду димензија 15/15 цм.

Обрачун по комаду комплет изведене поз. ком 1.00

12 Набавка, транспорт и постављање отирача за ноге

у ветробрану - улаз, у раму од алуминијумских

типских профила типа као ''емцо ФРАМЕ 500.

Испуна је ''емцо ДИПЛОМАТ 522 РБ'', ''ДООРМАТ''

и слично - унутра , а споља ''емцо МАРСЦАЛЛ 522

С/Р'' . Испуна је од адекватне гуме и тканине

отпорне на абразију, профилисане у складу са

наменом. Елоксаза рама је у природној боји

алуминијума. Отирац се поставља у упуштен под

оивичен - рамом - Л40/40/3мм профилима. Боја

по избору пројектанта ' лигхт греy ' .

Обрачун по комаду комплет изведене позиције.

01. Дим. 170/100 цм. ком 2.00

13 Набавка материјала и израда противклизног

премаза на косој рампи на улазу у објекат. Премаз

урадити од епоксида са посипом од кварцног песка

одговарајуће гранулације.

Обрачун по м2. м2 7.22

14 Израда бетонске жардињере од бетона МБ 20 у

глаткој оплати дебљине 10цм у свему према

пројекту, са израдом дренажне цеви.Финална

обрада натур бетон.

вел:1060х80цм, висине од 60-100цм. ком 1.00

15 Израда хидроизолационог, пенетрационог

двокомпонентног премаза, преко унутрашњих

бетонских површина жардињере.

м2 23.00

16 Испуна жардињера хумусним материјалом,

просечне дубине 80цм. 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%. Хумус насути преко

дренажног слоја дебљине 20цм. Ова позиција

обухвата и набавку, транспор и полагање

дренажних инокс цеви Ø10цм, на средину дна

жардинејере. Потребно је дренажну цев затрпати

слојем ибералуфа од 10цм и ‚‚обући‚‚ геотекстилом

- 120 гр/м2. 

м3 5.00

17 Набавка, транспорт и садња садница средњих

четинара, на местима како је дато планом садње.

Након садње садну јаму очанковати и обилно

залити. Све радове урадити у складу са општим

условима за извођење радова озелењавања.

ком 7.00

18 Набавка и постављање једног слоја белих

облутака, гранулације од 25-60мм, по горњој

површини жардињере, преко хумуса. кг 500.00
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19 Постављање травног бусена, у свему према

пројекту са претходном припремом подлоге.

Обрачун по м2 комплет изведене позиције. м2 21.00

20 Израда бехатон плоча д= 6цм на цементном

малтеру д= 4цм са набавком, транспортом и

ручном уградњом материјала. Обрачун се врши по

метру квадратном уграђеног материјала

Обрачун по м2 комплет изведене позиције.

м2 20.00

21 Израда узорака карактеристичних пресека зидова 

и подова вел:100х100цм на мобилном постољу, са 

јасно видљивим свим слојевима.

пауш 1.00

РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО:
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1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ 

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

6. КРОВОПОКРИВЧАКИ РАДОВИ 

7. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

8. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

9. БРАВАРСКИ РАДОВИ

10. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

11. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

13. СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ

14. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

15. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

16 РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА
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1.

Панелни радијатор Југотерм Тип 22 H-500 x 600,

комплет са носачима и одстојником, и једним

чепом (по један у свакој спаваћој соби)

ком. 2

2.

Панелни радијатор Југотерм Тип 22 H-600 x 800,

комплет са носачима и одстојником, и једним

чепом (у великој дневној соби)

ком. 1

3.
Сушач пешкира NK Lux 750 x 400, комплет са

носачима, и два чепа
ком. 1

4. Ручни одзрачни вентил, 1/2'', CALEFFI 505 ком. 4

5.

Радијаторски термостатски вентил са

предрегулацијом, угаони, Herz TS-98-V комплет са

термоглавом STANDARD, 1/2''

компл. 3

6.

Радијаторски термостатски вентил са

предрегулацијом, угаони, са уронском цеви за

монтажу на сушач пешкира, за двоцевно грејање

Herz VUA-40 комплет са термоглавом STANDARD,

1/2''

компл. 1

7. Радијаторски навијак, угаони, Herz RL-1 1/2'' ком. 3

8.
Вентилатор S&P EB 100 S са неповратном

клапном (по један у купатило и тоалет)
ком. 2

9.

Кућиште узидног станског ормарића за грејање, од

челичног декапираног лима, са типском бравицом

и кључем, HENCO  UFH CAB I600

ком. 1

10.

Врата лифтовска, прохром, симетрична, светле

димензије 800x2000mm, са опшивкама и рамом на

обе вертикалне стране, опшивком и рамом на

плафону и на поду, са таблом/позивном кутијом са

стране са позивним тастерима и приказивачем,

ДАКА

компл. 1

11.

Кућиште спратног ормана за грејање, од челичног

декапираног пластифицираног лима, са типском

(лептир) бравицом и кључем, димензија 1850 x

1500 x 200mm

ком. 1

12.

Уљани радијатор, снаге 2500W + 400 W

(вентилатор), са подесивим собним термостатом,

заштитом од прегревања, са точкићима, гаранција

минимум 25 месеци, 220V, 50Hz,  ELIN OR 05 13

ком. 3

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:

Предмер машинских инсталација 

Све наведене позиције подразумевају набавку, испоруку и уградњу на лицу места, без повезивања на мрежу;

изузев позиције 12., за коју се врши набавка и испорука наручиоцу посла са свом документацијом, упутством за

руковање и одржавање и гарантним листом(вима)  

Ништа од опреме се не уграђује и не испоручује без претходне писане сагласности наручиоца посла. У случају

да Извршилац посла угради какву опрему без претходне писане сагласности наручиоца посла, исту ће о свом

трошку у најкраћем временском периоду уклонити са лица места.
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Ред. 

број
Опис позиције

јед. 

мере

количина

по прој.

јединична 

цена
укупно

САНИТАРНИ  ЕЛЕМЕНТИ:

1. Набавка, транспорт и монтажа умиваоника димензија

60x46 цм од санитарног порцелана као Видима-Идеал

Стандард са  хромираним сифоном . ком 1

2. Набавка, транспорт и монтажа умиваоника димензија

40x29,5цм од санитарног порцелана са хромираним

сифоном. За монтажу у малим санитарним чворовима у

становима ком 1

3 Набавка, транспорт и уградња стојеће једноручне мешне

славине за топлу и хладну воду за умиваоник са

помичним испустом. Батерија мора бити реномираног

домаћег       произвођача као Металац . ком 1

4 Набавка, транспорт и монтажа стојеће никловане

једноручне батерије за хладну воду за умиваонике у

малим ВЦ-има у становима.Батерија мора бити

реномираног домаћег произвођача ком 1

5 Набавка, транспорт и монтажа ВЦ шоље од санитарног

порцелана комплет са седалом и поклопцем од тврде

пластике, квалитет шоље као Видима-Идеал Стандард .

Водокотлић уз шољу је нискомонтажни, квалитета као

Geberit ком 2

6 Набавка, транспорт и монтажа високомонтажног

електричног бојлера запремине 80л са термо регулатором,

сигурносним и одбојним вентилом причвршћеним на зид,

повезаним са водоводом и ел. инсталацијом и испробан.

Произвођач: Металац или еквивалентно.

ком 2

7 Набавка, транспорт и монтажа емајлиране купатилске

каде димензија 160x70цм- као Смавит са подним одводом

и сифоном. Под каде мора имати пад од 2 до 3% према

одводу. ком 1

8 Набавка, транспорт и монтажа једноручне зидне батерије

са флексибилним цревом тушем и зидним носачем за

фиксирање туша и подешавање висине, комплетом за

монтажу- Металац . 
ком 1

9 Извршити набавку, транспорт и монтажу огледала у раму

и монтирати изнад умиваоника, дим.80/100цм од домаћег

произвођача I класе . Заједно са комплетом за монтажу. 
ком 2

10 Набавка, транспорт и монтажа хромираног етажера

полице изнад умиваоникаод домаћег произвођача I

класе.Заједно са комплетом за монтажу. ком 2

11 Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача роло

папира или пешкира поред умиваоника, од домаћег

произвођача I класе.Заједно са комплетом за монтажу.
ком 2

12 Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача за

сапун поред умиваоника. Заједно са комплетом за

монтажу. ком 2

13 Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача

пешкира од домаћег произвођача I класе. Заједно са

комплетом за монтажу. ком 1

 ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ                                                             
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14 Набавка , транспорт и монтажа никлованог држача роло

тоалет папира поред ВЦ шоље, од домаћег произвођача I

класе. Заједно са комплетом за монтажу. ком 2

15 Набавка , транспорт и монтажа славине за веш машину ком 1

16 Набавка , транспорт и монтажа сифона за веш машину ком 1

17 Набавка, транспорт и монтажа трокадера са решетком у

комплету са високо монтажним водокотлићем и

батеријом за топлу и хладну воду ком 1

18 Набавка, транспорт и монтажа противпожарног апарата

С9
ком 1

19 Набавка и уградња хидрантског ормана са цревом и

млазницом
ком 1

УКУПНО:
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Но ОПИС ПОЗИЦИЈА ЈМ КОЛИЧИНА
ЈЕД. ЦЕНА

(РСД) 

УКУПНО 

(РСД)

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ - ЈАКА СТРУЈА

А КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР 

А1 НАПОЈНИ ВОДОВИ 

1 Набавка, испорука и уградња празне ПВЦ цеви Ø 110 мм

од КПК до зелене површине или тротоара, за касније

полагање напојног вода. Комплет са кривинама 45°,

спојевима и гумицама.

- ПВЦ цев Ø 110 мм m 4.00

PP00-Y, 1 kV, Cu 

- 5x6 mm
2 m 15.00

- 5x10mm
2 m 150.00

УКУПНО - А1

A2 ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА

1 Каблови изведени жилама од бакра, за израду

инсталације унутрашњег осветљења и прикључница.

Каблови су постављени по регалима, у инсталационим

ПВЦ цевима испод завршне обраде зида, панела и пода,

односно по зиду на обујмицама. Каблови и проводници су

следећих типова и пресека:

PP-Y, 1 kV, Cu

5x2.5 mm2 m 15.00

3x2.5 mm2 m 100.00

3x1.5 mm2 m 150.00

5x1.5 mm2 m 25.00

2 Инсталационе ПВЦ цеви постављене у зидовима 

Φ 23 mm m 40.00

Φ 16 mm m 40.00

УКУПНО - А2

A УКУПНО - (А1+А2)

Б КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ - КПК

1 Испорука и уградња кабловске прикључне кутије КПК,

израђене од два пута декапираног лима дебљине 2мм у

чврсто вареној конструкцији. Кабловска прикључна кутија

је за улаз-излаз каблова опремљен са 3 високоучинска

осигурача велике прекидне моћи NVO и топљивим

патронима NV, 250/63А, нултом сабирницом и шином за

уземљење. Величина КПК је 330x450x145мм слична типу

ЕДБ-1. Кабловска прикључна кутија носи ознаку КПК-К2а.

Плаћа се испоручено и постављено за исправан рад.

компл 1.00

УКУПНО - Б

Ц МЕРНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 

0.4kV
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Но ОПИС ПОЗИЦИЈА ЈМ КОЛИЧИНА
ЈЕД. ЦЕНА

(РСД) 

УКУПНО 

(РСД)

РАЗВОДНИ ОРМАНИ МРЕЖНОГ НАПАЈАЊА

1 Разводни орман RТ-ZP 

мрежно напајање заједничка потрошња

Испорука и монтажа разводног ормана заједничке (опште)

потрошње, 400x600mm. Орман је урађен у механичкој

заштити ИП20, са бравом и кључем. Урадити прописно

шемирање ормана. Извршити трајно и јасно обележавање

уграђене опреме. Разводни орман носи ознаку RТ-ZP.

Плаћа се комплет испоручено и постављено за исправан

рад заједно са следећом опремом предвиђеном за струју

кратког споја од 6кА:

- Tрополони гребенасти прекидач 25A , 230V, 1-0 kom 1.00

- Прекидач Р-0-А, ГС-10-51-У, 10A , 230V kom 1.00

- Контактор 16  са управљачким напоном 230V 1.00

- Степенишни аутомат 16А kom 1.00

- Аутоматски прекидач 10А, 1P, 10kA, типа "Б" kom 2.00

- Аутоматски прекидач 16А, 1P, 10kA, типа "Б" kom 2.00

- У орману уградити 01 монофазну прикључницу, ИП20 kom 1.00

- Пг уводнице, сабирнице, редне стезаљке, потпорни 

изолатори, проводници за шемирање, шеме, опоменске 

таблице, натписне плочице и сав ситан инсталациони 

материјал.

- Плаћа се све комплетно, испоручено и постављено за 

исправан рад.

paušal

. 1.00

kom 1.00

СТАНСКЕ РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ

4 Испорука и монтажа разводне табле стана. Разводне

табле (2x18) су у типском кућишту са прозирним

поклопцем за монтажу у (на) зид. Технопласт или сл.

kom 1.00

УКУПНО - Ц

Д СВЕТИЉКЕ

Светиљке се уграђују у спуштени плафон, причвршћене

на таваницу, зид или конструкцију објекта на начин

условљен конструкцијом светиљке или помоћу

специфицираног носећег прибора. У саставу позиција

светиљки је и конструкција за вешање светиљки која се

решава на лицу места. 

1 Светиљка бр.1

Извод на таваницу са куком за вешање лустера са лустер

кукама, сијаличним грлом Е-27 и бистром сијалицом 60W

(корисник скида грло при монтажи своје светиљке)

kom 6.00

2 Светиљка бр.2

Тип 2: Округла уградна ЛЕД светиљка снаге 20W за

уградњу у спуштени плафон санитарног чвора. Кућиште

светиљке је метално са стакленим матираним

дифузором и рефлектором од алуминијума. Светиљка је у

заштити IP44. Монтира у стану у купатилу и тоалету.
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Но ОПИС ПОЗИЦИЈА ЈМ КОЛИЧИНА
ЈЕД. ЦЕНА

(РСД) 

УКУПНО 

(РСД)

kom 2.00

3 Светиљка бр.3

Инкадесцентна зидна светиљка од ливеног

алуминијумског кућишта, са порцеланским грлом Е-27, са

заштитним пескираним стаклом и са бистром сијалицом

од 75W, у степену ИП 44. Светиљка се монтира у стану на

тераси.

kom 1.00

4 Светиљка бр.4

Надградна зидна светиљка са две сијалице од по мин.

25W, IP43.Светиљка се монтира у стану у купатилу и WC

изнад огледала.

kom 2.00

5 Светиљка бр.5

Надградна вододихтујућа светиљка са капом - за влажне

и прашњаве просторије, са 2 цеви снаге по 36 W.

Светиљка је израђена у степену заштите ИП 54,

дихтовање преко капе. Светиљка се испоручује комплет

са флуо цевима, електронским предспојним уређајима и

прибором за монтажу светиљке.

Разред заштите:ИП 54

Начин монтаже:надградна светиљка

Светиљка се монтира у техничким просторијама.

kom 1.00
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Но ОПИС ПОЗИЦИЈА ЈМ КОЛИЧИНА
ЈЕД. ЦЕНА

(РСД) 

УКУПНО 

(РСД)

6 Светиљка бр.6

Противпанична LED светиљка са уграђеним претварачем

напона и сопственом АКУ батеријом, са аутономијом рада

од 3 часа. Кућиште је израђено од самогасиве пластичне

масе беле боје, а дифузор од транспарентне тешко

запаљиве пластичне масе, у степену заштите ИП 20.

Натпис "ИЗЛАЗ" или ознака "СТРЕЛИЦА" је на

самолепљивој фолији. Светиљка се монтира у

степенишном простору, у техничким просторијама и

подрумима.

kom 2.00

7 Светиљка бр.7

Надградна плафонска ЛЕД светиљка 15W, IP20.Светиљка

се монтира у ходничком простору.

kom 3.00

8 Светиљка бр.8

Бродска инкадесцентна плафонска светиљка са

металном базном конструкцијом, са једним порцеланским

грлом Е-27, са заштитним стаклом и заштитном мрежицом

и са једном бистром сијалицом од 100W, у степену

заштите ИП 65. Монтира се у станарским оставама

подрума.

kom 2.00

9 Светиљка бр.9

Надградна плафонска светиљка са сензором покрета, од

ливеног алуминијумског кућишта, са порцеланским грлом

Е-27, са заштитним пескираним стаклом и са бистром

сијалицом од 75W, у степену ИП 44. Светиљка се

монтира на надстрешници испред уласка у објекат.

kom 1.00

10 Светиљка бр.10

Уградна светиљка од ливеног алуминијумског кућишта,

ЛЕД, са заштитним пескираним стаклом, у степену ИП 44.

Светиљка се монтира на зиду.

kom 6.00

ОПШТА НАПОМЕНА: ПРЕ НАРУЧИВАЊА СВЕТИЉКИ,

ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СА ИНВЕСТИТОРОМ И

ПРОЈЕКТАНТОМ ЈОШ ЈЕДНОМ УСАГЛАСИ ТИПОВЕ

СВЕТИЉКИ. НАКОН ОБАВЉЕНОГ УСАГЛАШАВАЊА,

ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА БЕСПЛАТНО ДОСТАВИ

НА ОДОБРЕЊЕ ПО ЈЕДАН УЗОРАК ЗА СВАКИ ТИП

СВЕТИЉКЕ.

УКУПНО - Д
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УКУПНО 
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Е ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

Испорука и постављање инсталационог материјала у ПВЦ

кутијама у зиду од опеке и повезивање. Све прекидаче

поставити на висини 1.50 м од пода, прикључнице на 0.30

м од пода или према подацима датим у графичкој

документацији. За технолошке прикључнице монтажну

висину усагласити према условима из технолошког

пројекта и захтева прозвођача опреме која се уграђује.

Опрема мора бити од реномираног произвођача опреме

(Aling-Conel или сл.).

Е1 Инсталациони материјал за монтажу у зид, у заштити

ИП20, комплет са инсталационим кутијама

ПРЕКИДАЧИ - модуларни 1М,2М

1 Инсталациони обични "микро" прекидач, 10А, 250V, за

уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм.
ком 3.00

2 Инсталациони серијски "микро" прекидач, 10А, 250В, за

уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм.
ком 1.00

3 Инсталациони наизменични "микро" прекидач, 10А,

250V, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм. ком 2.00

7 Купатилски индикатор са 04 прегибна прекидача са

сигналним сијалицама, 4M (вентилатор+веш

машина+грејалица+бојлер)

ком 1.00

6 Тастер за станско звоно ком 1.00

7 Тастер за ходничко светло са сигналном сијалицом ком 2.00

ПРИКЉУЧНИЦЕ - самосталне и модуларне 2М,4М,7М

9 Монофазна "шуко" прикључница за стални прикључак, са

заштитним контактом 16А, 250V, 50Hz, за уградњу у зид

комплет са ПВЦ дозном Ø60мм.

Maska 2M, бела

ком 4.00

9 Монофазна "шуко" прикључница за стални прикључак, са

заштитним контактом 16А, 250V, 50Hz, за уградњу у зид

Maska 2M, бела
ком 9.00

10 Монофазна двострука "шуко" прикључница за стални

прикључак, са заштитним контактом 16А, 250V, 50Hz,за

уградњу у зид. 

Maska 4M, бела

ком 3.00

11 Монофазна двострука "шуко" прикључница за стални

прикључак, са заштитним контактом 16А, 250V, 50Hz,за

уградњу у зид. 

Maska 7M, бела

ком 3.00

12 Монофазна "шуко" прикључница, за стални прикључак, са

заштитним контактом 16А, 500V, 50Hz,IP44 са поклопцем ком 2.00

13 Трофазна "шуко" прикључница, за стални прикључак, са

заштитним контактом 16А, 500V, 50Hz,за уградњу у зид ком 1.00

УКУПНО - Е1
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ЈЕД. ЦЕНА

(РСД) 

УКУПНО 

(РСД)

Ф ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА И УЗЕМЉЕЊА

Ф1 ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ

Напомена - темељн уземљивач је изведен

1 Набавка, испорука материјала и израда темељног

уземљивача објекта, полагање траке FeZn 25x4мм у

темељ објекта, комплет.

kom 60.00

УКУПНО - Ф1

Ф2 ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА

1 Испорука свог потребног материјала и постављање

спустних громобранских водова урађених гвозденом

траком поцинкованом топлим поступком FeZn 20x3 мм,

SRPS N.B4 901 од кровног покривача до мерно-разводног

места.

m 20.00

2 Раздвојник као мерни спој, SRPS N.B4.932-Е/PP kom 4.00

3 Кутија за мерни спој, SRPS N.B4.912/ПВЦ kom 4.00

УКУПНО - Ф2

Ф3 ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА

1 Кабл PP 1x16мм2, као главни сабирнички вод, постављен

у кабловским регалима. Каблом се повезују шине за

изједначавање потенцијала

m 8.00

6 Испорука и уградња у купатилима на местима означеним

на плану ормарића (СИП) са сабирницама за изједначење

потенцијала комплет са повезивањем.

kom 1.00

7 Испорука и уградња, на местима означеним на плану,

ормарића димензија 200x100x100 са уграђеном

сабирницом за изједначење потенцијала, комплет са

повезивањем на поцинковану траку изведену за везу на

темељни уземљивач.

kom 1.00

УКУПНО - Ф3

Ф УКУПНО ( Ф1+Ф2+Ф3 )
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(РСД) 

УКУПНО 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А

Б

Ц

Д СВЕТИЉКЕ

Е ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

Ф ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА И УЗЕМЉЕЊА

УКУПНО

КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР 

КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ - КПК

МЕРНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 0.4kV
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Р.бр. ОПИС Ј.М. КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО

1 Испорука и монтажа комплетног изводног

телефонског ормана са потребним прибором

(раставне реглете 18x10x2 и спојне реглете

7x10x2) ITO-LI димензија 590x840x125 мм, са

повезивањем и обележавањем. Напомена: ТТ

орман обавезно уземљити.

Обрачун по комаду ком. 1 0.00

2 Мултимедијални орман ММО димензија

500x300x140мм, предвиђен за монтажу у зид (или

на зид у договору са инвеститором) у улазном делу

сваког стана, за формирање станске концентрације

инсталација слабе струје. Орман се испоручује са

потребним отворима у ММК, стакленим вратима,

кључем и држачима за монтажу микро елемената

сл. типу ICOM.IMM5314

Обрачун по комаду ком. 1 0.00

3 Модуларна неоклопљена RJ45 утичница категорије

5 е, поставља се у кутију за 7 модула заједно са

енергетским утичницама, набавка, испорука и

уградња.

Обрачун по комаду ком. 3 0.00

4 Модуларна TV утичница, поставља се у кутијu за 7

модула заједно са енергетским утичницама,

набавка, испорука и уградња.

Обрачун по комаду ком. 3 0.00

5 Испорука и монтажа интерфонског апарата са

микрозвучником и тастерима за говор и отварање

врата слично типу СПАРК,"ТЕХ-ТЕЛ".

Интерфонски апарат се поставља на 1,5м од пода

на месту одређеном пројектом

Обрачун по комаду ком. 1 0.00

6 Испорука и монтажа позивне тастатуре за аудио

интерфон сличне типу Т4-8,"ТЕХ-ТЕЛ".

Тастатурат се поставља на 1,5м од пода на месту

одређеном пројектом

Обрачун по комаду ком. 3 0.00

7 Испорука и монтажа ручних јављача пожара

сличних типу SLR-E, Quadel.

Обрачун по комаду ком. 1 0.00

8 Испорука и монтажа алармне сирене сличне типу

QАS-2, Quadel

Обрачун по комаду ком. 1 0.00

УКУПНО 0.00

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ
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IV-ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА

1 Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад

колор 1.3MPixel TRUE D/N DOME IP камере, 1/3"

Progressive CMOS, ONVIF компатибилна,

резолуција слике 1280x960@25fps, антивандал

IP66 кућиште, спољна монтажа, домет IR расвете

20-30м, осетљивост 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0

Lux with IR; уграђен објектив 4mm, видео компресја

и dual stream H.264/M-JPEG, комуникациони

протоколи TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,

DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,

NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6;

функције 3D DNR & DWDR & BLC, температурни

опсег рада -30 °C ~ 60 °C, напајање 12 VDC ± 10%,

PoE, потрошња Max. 5 W (Max. 7 W with IR cut filter

on) слично типу HKV-DS-2CD2112-I HIKVISION

Обрачун по комаду ком. 2 0.00

2 Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад

колор BULLET 1.3MPixel TRUE D/N IP камере, 1/3"

Progressive Scan CMOS,

ONVIF компатибилна, резолуција слике 25 fps

(1280 × 960), 25 fps (1280 x 720), домет IR расвете

до 30m, осетљивост 0.01 lux @F1.2, AGC ON, 0 lux

with IR, уграђен објектив 4mm, видео компресија

H.264/M-JPEG, комуникациони протоколи TCP/IP,

ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,

RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6; функције 3D DNR &

DWDR & BLC, температурни опсег рада -30 °C ~ 60

°C, напајање 12 VDC ± 10%, PoE, потрошња Max. 5

W (Max. 7 W with IR cut filter on) слично типу HKV-

DS-2CD2012-I HIKVISION

Обрачун по комаду ком. 4 0.00

3 Испорука и монтажа металног рек-ормана висине

6HU за смештај опреме IP видео надзора. РЕК

орман треба да буде опремљен свом отребном

поремом за причвршћење уређаја који се смештају

у њега и разводником за напајање 220 V/50 Hz са 5

утичница и прекидачем

Обрачун по комаду ком. 1 0.00

4 Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад 8-

port 10/100Mb/s Desktop PoE свича 

Обрачун по комаду ком. 1 0.00

5 Испорука материјала и полагање савитљивих

пластичних цеви ø 16 мм, у зиду испод малтера са

израдом жљебова и уградњом пластичне разводне

кутије 100x100 .

Обрачун по м1 мет. 300 0.00

6 Испорука матерјала и увлачење UTP каблова

ЈY(St)Y 4x2x0,8 мм2 у већ постављене цеви.

Обрачун по м1 мет. 300 0.00

7 Испорука материјала и полагање PEHD пластичне

цеви ø 40 мм, у рову до постојећег објекта SHOW

ROOM-a .

Обрачун по м1 мет. 200 0.00

предмер радова 39/41
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8 Испорука матерјала и увлачење синглмодног

central loose tube 8x9/125µm оптичког кабла за

спољну употребу у већ постављену PEHD цев.

Обрачун по м1 мет. 230 0.00

9

Испорука сплајс касете са сплајсовањем 8

оптичких влакана и израдом завршетака са 4 дупла

SC/APC конектора

Обрачун по комаду ком. 2

10 Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад

Ethernet 1000Mb/s Fiber single-mode ковертера

Обрачун по комаду ком. 2 0.00

10 Ситан неспецифициран материјал, оптички и UTP

patch каблови и слично

Обрачун паушално ком. 1 0.00

11 Подешавање уређаја и опреме, повезивање са

постојећим системом видео надзора, тестирање и

програмирање, пуштање у рад, провера

функционалне исправности система и обука

корисника, израда упутства за руковање системом

видео надзора

Обрачун по комаду ком. 1 0.00

УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА 0.00

УКУПНО -ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 0.00

предмер радова 40/41
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5

Инсталације водовода и канализације

УКУПНО (РСД):

Телекомуникационе инсталације

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Грађевински и грађевинско занатски радови 

Машинске инсталације 

Електроенергетске инсталације

предмер радова 41/41
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Термо блок  

Гитер блок 

2 Вентилациони канали Вентилациони канали 

3 Преградни зидови Гитер блок и пуна опека

4
Термоизолација 

фасадних зидова

Камена вуна на фасади - тип FKD-N-

Thermal www.knauf.rs
KNAUF

Камена вуна у крову тип-кнауф Natur bord

fit  и кнауф  UNIFIT 035 www.knauf.rs
KNAUF

Парна брана LDS 5 Silk 
www.knauf.rs

KNAUF

Камена вуна преградни зид тип-NaturBoard 

VENTACUSTO www.knauf.rs KNAUF

Камена вуна степенишни зид тip-FKD-S-

Thermal www.knauf.rs KNAUF

7
Термоизолација сокле 

објекта
Стиродур www.austrotherm.rs AUSTROTHERM

2цм XPS 
www.austrotherm.rs AUSTROTHERM

1цм termosilent http://www.izoterm-plama.rs IZOTERM-PLAMA

СБС битуменска 
TIM IZOLIRKA

Високофлексибилна СБС битуменска

трака са улошком од полиестера,

минималне дебљине 5 мм са финим

посипом

TIM IZOLIRKA

Премаз слоја високоеластичне хладне

битумен/гума течне мембране високе

елонгације - истезање до пуцања > 900% 

Заштита / клизни слој од две ПЕ фолије

10 Хидроизолација тераса

Једнокомпонентни, хидроизолациони 

флексибилни премаз на полимерцементној 

основи тип БК-ХИДРОСТОП 1 www.bekament.com BEKAMENT

11
Хидроизолација 

санитарних чворова

Једнокомпонентни, хидроизолациони 

флексибилни премаз на полимерцементној 

основи тип БК-ХИДРОСТОП 1 www.bekament.com BEKAMENT

12 Унутрaшња столарија 

Врата су суво монтажна. Кутија врата је 

троделна-штелујућа и израђује се од МДФ-

а 40мм, первајз лајсне су дим. 19/70мм. 

Вратно крило је равно резано прилагођено 

за бродске шарке. Рам вратног крила је 

МДФ дим 38х34мм, са испуном од 

картонског саћа.Ивице су кантоване кант 

траком. Оков је АГБ.

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

Термоизолација 

унутрашњих 

преградних зидова 

6

8
Термо и звучна 

изолација подова

Хоризонтална 

хидроизолација испод 

темељне плоче

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА 

1. ВРСТА РАДОВА - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

Термоизолација у 

крову

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Листа материјала дефинише квалитет, а сваки производ из листе материјала се може усвојити од стране Наручиоца од 

наведеног или другог произвођача у истом или вишем квалитету

Фасадни зидови1

5

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

9

TIM IZOLIRKA

http://www.knauf.rs/
http://www.knauf.rs/
http://www.knauf.rs/
http://www.knauf.rs/
http://www.knauf.rs/
http://www.austrotherm.rs/
http://www.austrotherm.rs/
http://www.izoterm-plama.rs/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
oljam
Typewritten Text

oljam
Line
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13 PVC столарија

Фасадна ПВЦ столарија (прозори и 

балконска врата) су од ПВЦ петокоморних 

профила са ПВЦ еслингер ролетном и  

ПВЦ унутрашњом клупицом.  Стакло пакет 

је дебљине 24мм 4+16+4мм, са 

нискоемисионим премазом.  Пројектована 

ПВЦ столарија мора да задовољи Ц 

енергетски разред. Прозори и балконска 

врата морају бити снабдевени 

одговарајућим оковом .

pestanstolarija.rs
PEŠTAN

14
Алуминијумска 

столарија 

Преграде, прозори и врата од

пластифицираних алуминијумских

профила, са прекинутим термичким

мостом.

nissal.co.rs NISAL-NIŠ

15 Улазна врата у станове

Сигурносна врата за улаз у стан. Врата су

сувомонтажна. Кутија врата је троделна-

штелујућа и израђује се од МДФ-а 40мм,

первајз лајсне су дим. 19/70мм. Вратно

крило је равно резано прилагођено за

бродске шарке. Рам вратног крила је МДФ

дим 38х34мм, са испуном од перфориране

иверице.Ивице су кантоване кант траком.

Оков је АГБ.Димензија  100x205цм.

16 Зидови 
Kерамичке плочице, прве класе домаће 

производње, 
www.keramikakanjiza.com

KERAMIKA KANJIŽA 

ZORKA - ŠABAC

17 Подови 
Kерамичке плочице, прве класе домаће 

производње, 
www.zorka-keramika.rs

KERAMIKA KANJIŽA 

ZORKA - ŠABAC

18 Подови тераса и лођа 
Противклизна керамика, прве класе 

домаће производње 
www.keramikakanjiza.com KERAMIKA KANJIŽA

19 Улази у објекте
Противклизна керамика, прве класе 

домаће производње 
www.keramikakanjiza.com KERAMIKA KANJIŽA

20
Подови у ходницима и 

степеништу

Противклизна керамика, прве класе 

домаће производње 
www.keramikakanjiza.com KERAMIKA KANJIŽA

У санитарним 

чворовима

Влагоотпорне, гипскартонске плоче 

12,5мм, са качењем на конструкцију

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

21

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ

22 У стану и ходницима
Гипскартонске плоче 12,5мм, са качењем 

на конструкцију

http://www.zorka-keramika.rs/
http://www.keramikakanjiza.com/
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23

Подови у собама, 

трпезаријама, 

ходницима и 

дегажманима

Трослојни паркет дебљине 13,2 храст . 

Завршна обрада: лакиран у 6 наноса, 

водени лак, нијанса натур, ниво сјаја сатен 

(полу мат). 

www.tarkett.rs TARKETT

24 Лепак за паркет
Двокомпонентни лепак MAXIKOL PU 610

www.maxima.rs MAXIMA

25
Кровни покривач, 

опшивке и олуци 

Поцинковани пластифицирани лим 0,6мм

(0,55мм за опшивке), 

26
Бојење зидова у 

становима
Полудисперзија BK-Pol www.bekament.com BEKAMENT

27 Глет маса BK- Gletex www.bekament.com BEKAMENT

28
Унутрашња боја 

против буђи
Bk-Pol Gold са додатком BK-Policid www.bekament.com BEKAMENT

29

Бојење зидова у 

заједничким 

комуникацијама

Bk-Pol Crystal

акрилна водоперива боја за унутрашње 

зидова

www.bekament.com BEKAMENT

30
Акрилни декоративни 

малтер са подлогом
Сокла - мозаик топ http://www.bekament.com BEKAMENT

31
Силикатна контактна 

фасада 

Силикатни декоративни малтер 

гранулације 1,5мм

www.bekament.com, 

www.maxima.rs
BEKAMENT i MAXIMA

32 Tротоари 

Вибропресоване двослојне бетонске 

бехатон плоче. Димензија 40х40 или 

30х60цм, дебљине 3,8-4цм. Завршна 

обрада кварцни посип.

ПОНУЂАЧ:

М.П. Потпис овлашћеног лица

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ

ЛИМАРСКИ  РАДОВИ

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

http://www.tarkett.rs/
http://www.maxima.rs/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
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В

В/1 Природни шљунак

В/2 Песак

В/3
Портланд композитни 

цемент
PC 35 M (V-L) 32,5 R;

PC 20M (S-L) 42,5R

В/4 Оплатно уље SIKA Separol W-320 http://srb.sika.com/
Sika Srbija d.o.o. 

22310 Šimanovci

Г

Термо блок

Гитер блок

Г/2
Ytong зидни 

термоблок Димензија 625 х 250 х 200

Г/3 Пуна опека Димензија 250 x 120 x 65 mm

Г/4 Гитер блок Димензија 190 x 250 x 190 мм 

Г/3 Димњачки канал

Г/5 Вентилациони канал

Г/6 MPI 25

Г/7 MPA 32

Г/9 Малтер за зидање Хидраулично везиво HV-10

Д

Д/1

МАР

Ребрована

 EŽR B500A

пречника ø4 – ø12 (mm)

Д/2
Ребрасто бетонско 

гвожђе Б 500Б
пречника ø6 – ø40 (mm)

Ђ

Ђ/1 "Koster NB-1 Grey"

Ђ/2 Прајмер "Polysil TG-500".

Ђ/3 "Koster Deuxan 2C"

Ђ/4 Прајмер "Polysil TG-500".

Е

Е/1
Заштита дрвене К-је

.......................................

М.П.

Малтерисање 

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА

ВРСТА РАДОВА - ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

Фасадни зидовиГ/1

Листа материјала дефинише квалитет, а сваки производ из листе материјала се може усвојити од стране 

Наручиоца од наведеног или другог произвођача у истом или вишем квалитету

ПОНУЂАЧ: 

_______________________________

Потпис овлашћеног лица

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Köster Bauchemie 

AG

Köster Bauchemie 

AG

Хидроизолација 

подне плоче

Хидроизолација 

темељне плоче 

лифта

www.koster.eu

www.koster.eu

1

http://www.koster.eu/
http://www.koster.eu/
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1 Апарати за гашење пожара. Protiv požarni aparati www.vatrometal.co.rs VАТRОМЕТАL  - Srbija

2 Клозетска шоља  Vidima-ideal standard www.vidima.rs Vidima-Ideal Bugarska

3 Умиваоник Vidima-ideal standard www.vidima.rs Vidima-Ideal Bugarska

4 Челично емајлирана  када  160х70  Čelično emajlirana kada www.smavit.it/ SMAVIT ITALIJA

5
Никлована   батерије за  хладну 

воду. 

ARMATURA ZA KADU - 

AQUABI Serija ECO
www.metalacbojler.com METALAC -SRBIJA

6
Никлована зидна туш   батерије за 

топлу и хладну са цревом, ручицом 

туша и држачем. 

ARMATURA ZA KADU - 

AQUABI Serija ECO
www.metalacbojler.com METALAC -SRBIJA

7
Никлована стајаћа једноручне   

батерије за топлу и хладну воду за 

умиваоник. 

ARMATURA ZA LAVABO  -

AQUABI Serija ECO  
www.metalacbojler.com METALAC -SRBIJA

8
Огледало 

OGLEDALO  www.tehnounion-va.co.rs Tehnounion  Valjevo-Srbija

9
Галантерија за купатила  

Serija www.tehnounion-va.co.rs Tehnounion  Valjevo-Srbija

10 Одливно преливни вентил за каде Оdlivno prelivni ventil za kadu  www.bonomini.com Bonomini-Italija-Srbija

11 Сифон за умиваоник Sifon za umivaonik  www.bonomini.com Bonomini-Italija-Srbija

12 Сифон за веш машину Sifon za veš mašinu  www.bonomini.com Bonomini-Italija-Srbija

13
Електрични бојлер са емајлираним 

казаном.
EL. BOJLER  ekonomik  80 l. www.metalacbojler.com METALAC - SRBIJA 

14 Водокотлић  Geberit  - www.geberit.com GEBERIT - DANSKA

15 Трокадеро са решетком и батеријом
Keramika Mladenovac, ROSAN 

baterija

16

Стандардни зидни пожарни хидрант

ø52 мм са млазницом, цревом од

тревире дужине 15м и вентилом

уграђеног у металну кутију

Zidni požarni hidrant www.vatrometal.co.rs VАТRОМЕТАL  - Srbija

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ У ПРОГРАМУ ДРЖАВНЕ СТАНОГРАДЊЕ

ВРСТА РАДОВА - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

.......................................

М.П.

ПОНУЂАЧ: 

_______________________________

Потпис овлашћеног лица

http://www.vatrometal.co.rs/
http://www.vidima.rs/
http://www.vidima.rs/
http://www.smavit.it/
http://www.metalacbojler.com/
http://www.metalacbojler.com/
http://www.metalacbojler.com/
http://www.tehnounion-va.co.rs/
http://www.tehnounion-va.co.rs/
http://www.bonomini.com/
http://www.bonomini.com/
http://www.bonomini.com/
http://www.metalacbojler.com/
http://www.pwn.at/
http://www.vatrometal.co.rs/
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No Материјал
Изабрани материјал 

или одговарајући вишег квалитета

Критеријум 

Пропис, правилник, стандард

- PP00, PP00-Y

SRPS IEC  N.C5.220, 

отпорност на пожар 

VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1, 

отпорност на отворени пламен  

IEC60332-1

- XP00 SRPS IEC  N.C5.230

- PP/Y SRPS IEC  N.C3.220

- P/F SRPS IEC  N.C3.202

- NHXHX-J Standard: E-DIN VDE 0266 Teil 4 / 1993-04

- NHXHX-J FE 180 Standard: E-DIN VDE 0266 Teil 3 / 1993-04

- N2XH

HRN HD 604 S1, DIN VDE 0276 part 604, IEC 

60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV Cable, VDE0274 

Part 604, HD 604 S1, BS EN/IEC 60332-3-24 

Cat. C, BS EN 60228, BS 5099 and BS EN 

62230

No Опрема Изабранa опрема
Произвођач 

или одговарајући

1
Oпрема у разводним 

орманима

 - Аутоматски осигурачи 10А,16А ...

- Прекидачки елементи

- Контактори 24V, 230V

Moeller/Shrack

2 Станске разводне табле
Станскe разводнe таблe

- Дворедна, пластична
Технопласт

- 2M Прекидачи и енергетске прикључнице Aling Conel

- 4M Прекидачи и енергетске прикључнице Aling Conel

- 7M Прекидачи и енергетске прикључнице Aling Conel

ПОНУЂАЧ:

....................................... ________________________

М.П. Потпис овлашћеног лица

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Енергетски каблови и 

проводници

0,6/1 kV

1

3

МАТЕРИЈАЛ

ОПРЕМА

Галантерија

Модуларни програм
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RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1. MMK кутије ICOM

2.
Галантерија

Модуларни програм
ALING CONEL

RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1.
Галантерија

Модуларни програм
ALING CONEL

RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1. Позивни табло TEX TEL

2. Унутрашња јединица TEX TEL

RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1. Ручни адресабилни јављач пожара QUADEL

2.
Аламна сирена конвенционална  за унутрашњу 

монтажу
QUADEL

RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1. IP DOME камера за видео надзор HIKVISION

2. IP BULLET камера за видео надзор HIKVISION

3. PoE switch 8 port 10/100 Mb/s TP-LINK

4. Ethernet 1000Mb/s Fiber single-mode конвертер TP-LINK

ПОНУЂАЧ:

.......................................

М.П. Потпис овлашћеног лица

ОПРЕМА ВИДЕО НАДЗОРА

ЛИСТА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ ТВ СИГНАЛА

ОПРЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ОПРЕМА ИНТЕРФОНА

ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА 
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RB опрема/материјал
изабрани материјал/опрема     

или одговарајуће
произвођач

1 челични панелни радијатори Тип 22, H-500, 600, 900 'Југотерм'' - Србија

2 сушач пешкира Тип: NK Lux 'Неша Комерц'' - Србија

3
радијаторски вентил сет (са 

термоглавом)
Herz 'Herz'' - Аустрија

4 вентилатор блокиране просторије
'Systemair'' - CBF100LS;

''S&P'' -  са неповратном клапном

'Systemair'' - Шведска;

''S&P'' - Шпанија  

RB опрема/материјал
изабрани материјал/опрема    или 

одговарајуће
произвођач

1 Електрични путнички лифт 'Дака'' 'Дака'' - Србија

ПОНУЂАЧ:

....................................... ______________________

МП потпис овлашћеног лица

ЛИСТА ОПРЕМЕ - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ за ОГЛЕДНИ СТАН

Лифтови

Грејање и вентилација

ОПРЕМА
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ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 



ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ТИПСКЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ
СА ПРИСТУПНИМ ДЕЛОМ И ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИМА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ СТАНОГРАДЊЕ

4.85

9.99

2.35

9.00

24.01

5.19

5.19

11.49

11.41

1.78

68.06 m2СТАМБЕНА ЈЕДИНИЦА
71.57 m2СТАМБЕНА ЈЕДИНИЦА СА ТЕРАСОМ

117.65 m2БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

ЛИСТ 1

ЈНППЗ 02/18



ПРЕСЕК КРОЗ ОБЈЕКАТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ СТАНОГРАДЊЕ

ЛИСТ 2

ЈНППЗ 02/18


	DEO 1 - JNPPZ 02-18 - KONACNO
	DEO 2 -JNPPZ 02-18 - KONACNO
	02 Deo 2 JNPPZ 02 18 T.specifikacije Ema
	predmer stanovi 500e
	LISTE MATERIJALA SVE
	2. Lista materijala i opreme gradjevinski radovi
	3. Lista materijala i opreme VIK
	4. Lista opreme i materijala jaka struja
	5. Lista materijala i opreme - telekomunikacije
	6. Lista materijala i opreme -masinske instalacije


	Deo 2 - crtezi.pdf
	3.0 stan za showroom List 1
	3.0 stan za showroom List  2





