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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЗВЕЧАН 

            
 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 
 

ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  

Програм расподеле и коришћења финнасијских средстава ради подршке изградњи и 
реконструкцији стамбених, јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и 

Метохија за 2020 годину, намењених за реализацију објеката (6. фаза)  у оквиру повратничког 
насеља Сунчана долина на локацији Мали Звечан у Звечану, коју обухватају: изградњу 9. стамбених 

објеката, спољно уређење за 9. објеката, уређење платоа и јавних површина и одвођење 
атмосферских вода, по Одлуци Канцеларије за Косово и Метохију број 401-00-00455-6/2020-04 од 

26.02.2020. године 
Шифра из општег речника набавке: 45212300-радови на изградњи кућа, 45211360-грађевински 

радови урбанистичког уређења, 45232411-6, радови на полагању цеви за одвод отпадних вода. 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

 ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 07-О/2020 
 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  03. Априла 2020. године до 12 часова 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:                       03. Априла 2020. године у 13 часова 

 
 
 

 
 

Март 2020. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сллужбени гласник РС” брoj 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 
016-1/337 од 28.02.2020. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку  брoј 016-1/338 
од 28.02.2020. године, припремљена је: 

 
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ПЕТА ФАЗА РАДОВА 
НА ИЗГРАДЊИ ПОВРАТНИЧКОГ НАСЕЉА СУНЧАНА ДОЛИНА 

                                             ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља  
I Општи подаци о јавној набавци  
II Подаци о предмету јавне набавке  
III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.                                             

75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду  
V Образац понуде  
VI Модел уговора  
VII Образац структуре ценe  
VIII  Образац трошкова припреме понуде   
IX Образац изјаве о независној понуди  
X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 

2. Закона 
 

XI Изјава о кључном техничком особљу  
XII Списак најважнијих изведених радова  
XIII Изјава о начину израде понуде  
XIV Потврда наручиоца о реализацији уговора  
XV Потврда о обиласку локације  

   
 Технички део конкурсне документације  

 
Укупан број страна 233 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Предметна јавна набавка се спроводи као отворени поступак, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке у циљу доделе/закључења уговора о набавци радова.  
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 07-О/2020, је набавка радова друге фазе изградње повратничког насеља 
“Сунчана долина” у општини Звечан, ОРН: 45212300-радови на изградњи кућа, 45211360-
грађевински радови урбанистичког уређења, 45232411-6, радови на полагању цеви за одвод 
отпадних вода.  
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова. 
5. Контакт особа: Лице за контакт Надица Христов, е - mail адреса: opstinazvecan@yahoo.com. 
 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС 
                            
1. Предмет јавне набавке 
1.1. Предмет јавне набавке број 07-О/2020 је набавка радова изградње у оквиру насеља Сунчана 
долина на локацији Мали Звечан у Звечану, коју обухватају:  
               Изградњу 15. стамбена објекта, 
              4 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ТИПА Т10 
              3 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ТИПА Т11 
              2 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ТИПА Т12 

               И спољно уређење за 9. објеката, уређење платоа и јавних површина и одвођење,  
             ОРН: 45212300-радови на изградњи кућа, 45211360-грађевински радови урбанистичког 
уређења, 45232411-6, радови на полагању цеви за одвод отпадних вода.  
 Врста и количина радова одређена је техничким делом конкурсне документације. 
1.2. Радови ће се изводити према Главним пројектима: 
 1. Главни АГ пројекат (архитектонско грађевински пројекат),  
 2. Гравни пројекат конструкције 
 3. Главни пројекат ВиК (пројекат водовода и канализације), 
 4. Главни пројекат електричних инсталација 
 5. Главни пројекат машинских инсталација 

 
Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, у 
просторијама Општине Звечан, ул. Краља Милутина бр. 5, Звечан, или увид у техничку документацију 
могу извршити на дан обиласка локације, и у том случају увид могу да изврше лица која су наведена у 
списку за обилазак локације. 
Увид врше овлашћени представници за које је понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, 
презиме, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља на факс бр. 028/664 728 или 
непосредно на адресу Општине Звечан, ул. Краља Милутина бр. 5, 38227 Звечан, или скенирана на е - mail  
адресу: opstinazvecan@yahoo.com. Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и 
наведеном особом за контакт понуђача. Особа за контакт за увид у техничку документацију је : Надица 
Христов,  тел: 028/664 726. 
Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.  
1.3. Партије  
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ОБЈЕКАТ Т10 
Основа приземља 
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Основа спрата 
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Пресек А-А 
 

 
Пресек А-А 
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Изглед фасаде 1 
 

 
 

Изглед фасаде 2 
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ОБЈЕКАТ Т11 
Основа сутерена 
 

 
 
 
 
 



страна 9 oд 233  

Општина Звечан, јавна набавка број 07-О/2020 

Основа приземља 
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Основа спрата 
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Пресек А-А 
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Пресек Ц-Ц 
 

 

 
Изглед фасаде 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



страна 13 oд 233  

Општина Звечан, јавна набавка број 07-О/2020 

 
 
Изглед фасаде 4 
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ОБЈЕКАТ Т12 
Основа приземља 
 

 

 
Основа спрата 
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Пресек А-

А  
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Пресек Ц-Ц 
 

 
 

Изглед фасаде 1 
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Изглед фасаде 2 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА   

 
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  

ЗАКОНА 
 

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар; 
 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; 

 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; 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава                         
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1.2.1.    За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став   2. 
Закона, понуђач мора доказати: 

1)  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то: 

- да је у последње три обрачунске године (2017, 2018. и 2019) остварио укупан пословни 
приход од најмање 500.000.000,00 динара, као и да у 2019. години није био у блокади; 

2)  Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то: 
 
- У погледу кадровског капацитета мора да има најмање 40 (четрдесет) радника 

ангажованих по уговору о раду, уговору о делу или уговору о привременим и повременим 
пословима од  којих 2 дипломирана инжењера архитектуре,  2 дипломирана инжењера машинства, 
2 дипломирана инжењера електротехнике и 4 дипломирана грађевинска инжењера, који поседују 
одговарајуће важеће  лиценце Инжењeрске коморе Србије. 

- Да одговорни извођачи радова, који ће бити именовани за извођење радова који су предмет 
ове јавне набавке  (може бити ангажован по било ком основу у складу са прописом који регулише 
рад и радне односе), поседују личне лиценце  и то: 

- Дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани грађевински инжењер 
..........лиценца 400 или 410 или 411 и 414   

- Дипломирани инжењер електротехнике . ..............лиценца 450   
- Дипломирани инжењер машинства. ........  лиценца 430 

 
  - У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање: 

- Камион носивости до 10 t ..............................              4 ком. 
- Камион миксер капацитета минимум 9цм3.                4 ком. 
- Бетон пумпа са “руком” распона минимум 36м...          1 ком. 
- Булдозер..............................................................                    1 ком. 
- Утоварна лопата капацитета 2,5цм3.............                   1 ком. 
- Kомбиновану машину скип …………………                   3 ком. 
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- Обавеза обиласка локације  
Обилазак локације је могућ сваког дана у периоду од 8,00 до 14,00 часова, али само уз претходну 
пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача. Понуђачи су 
обавезни да изврше обилазак локације и увид у пројектну документацију ради подношења 
прихватљиве понуде што ће се евидентирати од Наручиоца. Пријаве се достављају на факс 
општине Звечан, 028/664 728, или на е - mail  адресу opstinazvecan@yahoo.com, са назнаком за 
јавну набавку број 07-О/2020, Програм расподеле и коришћења финнасијских средстава ради 
подршке изградње и реконструкције стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката 
на територији АП Косово и Метохија за 2020 годину, за потребе у оквиру насеља Сунчана долина на 
локацији Мали Звечан у Звечану, коју обухватају: изградњу 9. стамбених објеката, спољно уређење за 9. 
објеката, уређење платоа и јавних површина и одвођење атмосферских вода а, или поштом на адресу: 
Општина Звечан, Краља Милутина бр. 5, 38227 Звечан и морају стићи најмање један дан пре дана 
за обилазак локације.  
1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, 
понуђач мора доказати: 

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 
поступак. 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатни услов из тачке 
1.2.2.  
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим 
додатног услова из тачке 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе понуђача 
 

 
2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:  

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно, извод из регистра 
надлежног Привредног суда. 

 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:  
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно, уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно, седиште 
представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду  којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно, уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно, 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко 
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од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 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: 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

  Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу X). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. Закона: 
 
Финансијски капацитет 
 
- Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, који 
мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 
три обрачунске године (2017, 2018. и 2019), показатељ за оцену бонитета за претходне три 
обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2019. годину, потребно је 
доставити биланс стања и биланс успеха за 2018. годину. 

Доказ о броју дана неликвидности у 2019. године  је потврда Народне банке Србије о броју 
неликвидних дана за наведени период. 

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему 
простог књиговодства, достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана 
на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа на чијој је 
територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године, 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за 
претходне 3 обрачунске године. 
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), 
достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за 
претходне 3 обрачунске године. 

 
 

Пословни капацитет 
Доказ о изведеним радовима састоји се од:  
 - списка изведених радова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац Поглавље XIV;  
-Потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVI или друге потврде наручиоца, са подацима о 
Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: 
фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње 
стране и других према потреби) као и осталу расположиву документацију о изведеним 
грађевинским и грађевинско-занатским и инсталатерским радовима на изградњи или 



страна 21 oд 233  

Општина Звечан, јавна набавка број 07-О/2020 

реконструкцији или адаптацији или санацији објеката. Фотокопије релевантних страна окончане 
ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и 
наручиоца. Све фотокопије треба да буду читке. Уколико је понуђач изводио радове као члан 
групе понуђача поред напред наведених доказа потребно је доставити и потврду водећег члана 
групе или други валидан документ о врсти и вредности изведених радова. Као референца ће се 
признавати изведени радови за период који није дужи од 5 (пет) година пре објављивања позива 
за подношење понуда. 

Кадровски капацитет 
-Збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у којем су 
извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има најмање 40 (четрдеет) радника 
ангажованих по уговору о раду, уговору о делу или уговору о привременим и повременим 
пословима од  којих 2 дипломирана инжењера архитектуре,  2 дипломирана инжењера машинства, 
2 дипломирана инжењера електротехнике и 3 дипломирана грађевинска инжењера, који поседују 
одговарајуће важеће  лиценце Инжењeрске коморе Србије. као и: 
- за запослене дипломиране инжењере фотокопије обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, 
М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) са копијом личне лиценце ИКС и копијом 
потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није 
одузета којом се доказује и важност лиценце за текућу годину. 
- за одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној 
јавној набавци доставити фотокопије личних лиценци и то: 400 или 410 или 411; 450;  и 430, са 
важећим потврдама ИКС у текућој години, са доказом о радном статусу и то:  

1) за одговорног извођача радова који су запослени код Понуђача, поред копије важеће 
личне лиценце, потписане и оверене личним печатом одговорног извођача и одговарајуће потврде 
ИКС, потребно је доставити копију  уговора о раду  или копију обрасца М, 

2) за одговорног извођача радова који није запослен код понуђача - фотокопија уговора о 
радном ангажовању.  

 
Технички капацитет 
-Пописна листа са стањем на дан 31. 12. 2018. године, уз обавезно обележавање маркером опреме 
тражене конкурсном документацијом или финансијска картица основног средства оверена од 
стране овлашћеног лица понуђача, а за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола 
(очитаних) важећих на дан отварања понуда, и потписану и оверену изјаву о траженим техничким 
карактеристикама опреме и возила (носивост, капацитет и сл.) - уколико у саобраћајним дозволама 
нису јасно наведене. 
Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач доказује достављањем 
рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем фотокопија саобраћајних дозвола важећих на 
дан отварања понуда. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или 
лизингу, уз фотокопију саобраћајних дозвола за моторна возила важећих на дан отварања понуда. 
Техничка опремљеност у смислу фабрике бетона се доказује одговарајућим уговором о закупу 
(уколико се иста изјамљује) односно изјавом о поседовању која се налази у поглављу број ХI 
конкурсне документације.  
 
 Остали додатни услови 
-Потврда о обиласку локације потписана од стране представника садашњег надзора на обрасцу-
Поглавље XVII. 
 -Потврда Агенције за привредне регистре да нису евидентирани подаци о покренутом 
поступку стечаја или ликвидације, односно претходном стечајном поступку. 
или  
 -Потврда Привредног суда да над њим није покренут поступак стечаја или претходни стечајни 
поступак. Уколико се достави потврда Привредног суда наручилац ће извршити проверу података 
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на интернет страници Регистра Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, о евидентираним 
поступцима ликвидације за понуђача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим услова из тачка 1.2.2. који мора да 
испуни сваки члан групе посебно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ да испуњава додатни 
услов из тачке 1.2.2.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) који су јавно доступни на интернет страници Агенције 
за привредне регистре. У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру 
понуђача. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно, до 
закључења уговора, односно, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 

  
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
Понуда мора да испуњава све услове из Закона, као и услове из конкурсне документације. 
Сви примењиви обрасци у конкурсној документацији за коју се подноси понуда, морају бити читко 
попуњени, потписани и оверени печатом. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасце 
који су саставни део конкурсне документације и доставља доказе о испуњењу услова у складу са 
конкрусном документацијом.  
Понуде се подносе и припремају у складу са конкурсном документацијом.  
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Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови и да изврши увид у 
пројектну документацију, што представља додатни услов за подношење понуде.  

 
3.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Конкурсна документација се преузима у електронском облику преко Портала јавних набавки и 
интернет сајта општине Звечан, закључно са даном истека рока за подношење понуда. Понуђач 
понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 
полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Звечан, Краља Милутина бр. 5, 38227 Звечан са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку радова у оквиру насеља Сунчана долина на локацији Мали Звечан у Звечану, 
коју обухватају: изградњу 9. стамбених објеката, спољно уређење за 9. објеката, уређење платоа и јавних 
површина и одвођење атмосферских вода,  ЈН број 07-О/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране општине Звечан до 03. Априла 
2020. године до 12 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно, кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно, која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремене понуде биће неотворене враћене понуђачу.  
Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су саставни 
део ове конкурсне документације.  
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 
4. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење 
понуда, односно, дана 03. Априла 2020. године, са почетком  у 13,00 часова, у просторијама 
општине Звечан, ул. Краља Милутина бр. 5, Звечан, канцеларија бр.31. 

 
5. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну 
набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, печатирано и 
потписано до стране овлашћеног лица представника понуђача. 

 
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуда са варијантама није дозвољена.  

 
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно, која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: општина Звечан, ул. Краља 
Милутина бр. 5, Звечан,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку радова друге фазе изградње повратничког насеља “Сунчана 
долина” у Звечану, ЈН бр. 07-О/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова друге фазе изградње повратничког насеља “Сунчана 
долина” у Звечану, ЈН бр. 07-О/2020 - НЕ ОТВАРАТИ  или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова друге фазе изградње повратничког насеља “Сунчана 
долина” у Звечану, ЈН бр. 07-О/2020 - НЕ ОТВАРАТИ  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова друге фазе изградње повратничког насеља 
“Сунчана долина” у Звечану, ЈН бр. 07-О/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Сви елементи понуде који се мењају, допуњују или опозивају морају бити достављени на 
обрасцима из ове конкурсне документације. 
Измене, допуне или опозив понуде морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и 
обухватити све обрасце на које се односе.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду. 
 
 
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
Понуде које буду поднете супротно напред наведеној забрани биће одбијене. 
У Обрасцу понуде (поглавље V) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно, да ли 
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V), 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно, извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

 
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
садржи:  

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно, који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 
III конкурсне документације у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде наводи се у обрасцу понуде и износи минимум 60 дана од дана отварања 
понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. Наручилац може у случају истека важења рока понуде, у писаном облику да 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 
продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
12. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбити све 
неприхватљиве понуде, у складу са Законом и условима из конкурсне документације. 
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређених у 
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.  
Наручилац ће одбити понуду уз коју није достављен одговарајући технички лист са 
спецификацијом и карактеристикама, а који су тражени у описима позиција из техничке 
спецификације која је саставни део ове конкурсне документације. 
Наручилац ће одбити понуду и у случају постојања негативне референце, а у складу са чланом 82. 
Закона о јавним набавкама. 

 
13. ВАЛУТА И ЦЕНА  
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена по јединици мере је фиксна и не може се мењати. Јединичном ценом сваке позиције 
обухватити све потребне елементе и трошкове за њено формирање, тако да оне у понуди буду 
коначне. 
Јединице мере и начин обрачуна радова дати су за  сваку појединачну позицију предмера радова 
који је саставни део ове конкурсне документације. 
Јединичне цене за све позиције из предмера радова, који је саставни део ове конкурсне 
документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, о чему 
ће бити закључен посебан анекс уговора. 
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Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу 
утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине 
радова. Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по 
уговореним јединичним ценама из понуде која ће бити саставни део уговора. Начин и услови 
уговарања вишкова радова дати су у члану 15. модела уговора и у том случају наручилац ће 
поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама. 
Битни елементи уговора су предмет и цена. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 

 
14. РОК ИЗВРШЕЊА  И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Рок за извођење радова не може бити дужи од 180 календарских дана од дана увођења у посао, 
осим за изградњу верског објекта чија ће изградња трајати током читаве изградње насеља. 
Продужење уговореног рока за извођење радова могуће је једино под условима дефинисаним у 
члану 6. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације. Дан увођења у посао 
дефинисан је у моделу уговора који је саставни део ове конкурсне документације.  
Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова. 
Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године. 
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Плаћање се врши по испостављеним и овереним ситуацијама: привременим и окончаној.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО, ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 
Подаци о заштити животне средине могу се добити Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине и Агенцији за заштиту животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјалне питања. 

 
16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
1) - Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити прописно оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо за озбиљност понуде, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
менице је 60 дана од дана отварања понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да 
траје најмање колико и важење понуде). 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 
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уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не 
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла. 
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем а на писмени захтев понуђача. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
2) - Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити прописно оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ и са роком важности 5 дана дуже од потписивања Записника о 
примопредаји изведених радова, или то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити прописно оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо за озбиљност понуде, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму.  
3) - бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити прописно оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року, безусловне и 
плативе на први позив,  у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности 5 дана 
дужим од уговореног гарантног рока.  
II Изабрани понуђач коме је додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске 
гаранције у складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документаије. 
Било која од поднетих банкарских 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. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако 
је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг).  
 
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на  адресу општине Звечан, 
електронске поште на e-mail: opstinazvecan@yahoo.com, обавезно на обе адресе, или факсом на 
број 028/664 728, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. Радно време наручиоца је од 7,30 до15,30 часова. Нерадни дани су субота и 
недеља. Питања која стигну након истека радног времена наручиоца односно у нерадне дане 
наручиоца сматраће се да су стигла наредног радног дана од када почиње да тече законски рок за 
одговор. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 07-О/2020“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда у писаном облику да 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно, његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно, његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву наручиоца, односно, да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача или то бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
прописно оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо за озбиљност понуде, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  

 
19. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 
20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног 
рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења 
радова. У случају да се избор понуде не може извршити на основу напред наведена два резервна 
критеријума као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења 
понуде од минималног предвиђеног конкурсном документацијом. 
 
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
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22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подошење понуда у поступку  јавне набавке:  
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона 
2) учинио повреду конкуренције  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 
јавној набавци  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда.  
Доказ из ст.1 и 2. овог члана може бити:  
1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза  
3) исправа о наплаћеној уговорној казни  
4) рекламације корисника ако нису отклоњене у уговореном року  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно, 
уговором. 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.  
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на 
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан.  
 
23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно, заинтересовано лице које има интерес 
за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 028/664 728 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захеву за заштиу права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема истог. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније  седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
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начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4,  а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 
120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро 
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗПП, назив 
наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 
корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту 
права је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара 
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, 
односно, такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност 
већа од 120.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 
поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће 
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 
120.000.000 динара, односно, такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком наручиоца 
додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
сходно члану 113. став 1. Закона. 

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде за време важења понуде или не 
потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди наручилац, наручилац задржава 
право да уговор додели првом следећем најповољнијем понуђачу који задовољава услове из 
Конкурсне документације, као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од ____________2020. године за јавну набавку радова на 

изградњи повратничког насеља “Сунчана долина” у Звечану, и то: изградњу 9. стамбених објеката, 
спољно уређење за 9. објеката, уређење платоа и јавних површина и одвођење атмосферских вода, број:  
07-О/2020. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача 
 (e-mail): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси 

са подизвођачем, односно, податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

1) 
  

Назив подизвођача: 
 

 
 

  
Адреса: 

 

 
 

  
Матични број: 

 

 
 

  
Порески идентификациони број: 

 

   
Име особе за контакт: 

 

   
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач (највише 
50%): 

 

   
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

  
Назив подизвођача: 

 

 
 

  
Адреса: 

 

 
 

  
Матични број: 

 

 
 

  
Порески идентификациони број: 

 

   
Име особе за контакт: 

 

   
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач (највише 
50%): 

 

   
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 

уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 
 
 

 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови радова на изградњи повратничког насеља 
“Сунчана долина” у Звечану и то: изградњу 9. стамбених објеката, спољно уређење за 9. 
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објеката, уређење платоа и јавних површина и одвођење атмосферских вода, јавна набавка, Број 
07-О/2020 

   
 
Укупна цена без ПДВ-а : 

                                       динара 

  
  
 
 

 

Рок извођења радова (не дуже од 180 календарских дана 
од дана увођења у посао) 

 
________календарских дана 

Гарантни рок (не краћи од 2 године од дана 
примопредаје) 

 
___________    година 

 
Број подизвођача  
 

 
_______ 

 
Проценат набавке који се поверава подизвођачу  

 
___________           % 

Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана отварања 
понуде) 

 
               _________ дана 
 

  
       Саставни део понуде је и предмер радова који се налази на крају конкурсне документације. 

 
Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 

 
Датум                                ЗА ПОНУЂАЧА 
______________                           ________________________________ 
                     (име и презиме овлашћеног лица) 
        

      _____________________________ 
                 (мп)   (потпис овлашћеног лица) 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Закључен између: 
1. Општина Звечан, из Звечана улица Краља Милутина бр.5, порески индетификациони број 
100018021, матични број 09259473, коју заступа председник Привременог Органа Иван 
Тодосијевић  и 

Епархија Рашко - Призренска, З8205 Грачаница, ПИБ: 102140828, Maтични број: 09341218, 
коју заступа Епископ Рашко - Призренски Теодосије (Шибалић) 

(у даљем тексту Наручилац) и  

2. _____________________________________________, матични број _____________, ПИБ 
____________, текући рачун број: ____________________    _____________ банка, кога заступа 
______________________, (у даљем тексту: Извођач)  

ИЛИ 
Група понуђача:  
1.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ 

________________, текући рачун број:__________________                       банка,  
2.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ 

________________, текући рачун број:__________________                       банка,  
3._____________________________________________, матични број____________, ПИБ 

________________, текући рачун број:__________________                       банка;  
коју заступа ___________________________________, (у даљем текту: Извођач) 

 
Члан 1. 

Да је општина Звечан Одлуком о покретању поступка 016-1/337 од 28.02.2020. године, у 
складу са чл. 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», број 124/12, 
14/15, 68/15) спровела поступак јавне набавке радова-отворени поступак, Програм расподеле и 

коришћења финнасијских средстава ради подршке изградње и реконструкције стамбених и пратећих 
јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2018 годину, у оквиру 
насеља Сунчана долина на локацији Мали Звечан у Звечану, коју обухватају: изградњу 9. стамбених 
објеката, спољно уређење за 9. објеката, уређење платоа и јавних површина и одвођење атмосферских 

вода, по Одлуци Канцеларије за Косово и Метохију број 401-00-00455-6/2020-04 од 26.02.2020. године, 
изабрали Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова треће фазе изградње 
повратничког насеља “Сунчана долина” у Звечану.   

Епархија рашко призренска у циљу заштите имовине и заштите тока реализације пројекта 
оваквих размера од било каквих опстукција од стране Привремених институција самоуправе у 
Приштини учествује у овом пројекту и због специфичног статуса који епархија ужива у 
међународној заједници и при органима привремених институција самоуптраве у Приштини, а 
све у циљу регулисања правних односа и остваривања свих права која проистичу из власништва 
земљишта Епархије пред институцијама самоуправе у Приштини. 

 
Члан 2. 

Предмет Уговора је извођење радова у оквиру насеља Сунчана долина на локацији Мали 

Звечан у Звечану, коју обухватају: изградњу 9. стамбених објеката, спољно уређење за 9. објеката, 
уређење платоа и јавних површина и одвођење атмосферских вода, по Одлуци Канцеларије за Косово и 
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Метохију број 401-00-00455-6/2020-04 од 26.02.2020. године и ближе је одређено усвојеном Понудом 
Извођача број ______  од ________2020. године, која је саставни део овог уговора и 
инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.     

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, 
инсталатерске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење 
радова који су предмет овог уговора. 

Члан 3. 
 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора  износи укупно 

__________________________________  динара без ПДВ-а односно, 
_____________________________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу количина и 
јединичних цена из Понуде Извођача,  број ______ од _______________ 2020. године. 

Уговорена цена је  фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, физичко обезбеђење градилишта и све остале 
зависне трошкове Извођача неопходне за потпуно извршење свих уговорених радова.    
                               

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:  

 по 30-дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу 
количина изведених радова  из потписаних и оверених обрачунских листова грађевинске 
књиге и јединичних цена из усвојене Понуде Извођача број __________ од __________, 
овереним и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације, с тим што вредност за наплату по окончаној ситуацији мора износити 
минимум 10% од укупно уговорене вредности. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, за поједине групе радова ситуације могу 
достављати и чланови групе понуђача у складу са међусобним споразумом који је саставни 
део понуде.  
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, набавку опреме и другу 
документацију, Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo техничког 
прегледа, примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 
позиција,  што Извођач признаје без права приговора.                               

 
Члан 5. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ 
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао,  осим изградње верског објекта, према 
динамичком плану који је Извођач у обавези да достави Наручиоцу приликом  потписивању 
Уговора. 
          Наручиоц се обавезује да пре почетка извођења радова обезбеди вршење стручног надзора 
над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и да обезбеди све неопходно предвиђено 
Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима 
(„Службени гласник РС“, бр. 14/2009 и 95/2010). 
           Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је 
увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: 
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– да је Наручиоц предала Извођачу инвестиционо техничку документацију  
– да је Наручиоц обезбедила Извођачу несметан прилаз градилишту, као и прикључак на 

градилишну воду и струју чију потрошњу плаћа Извођач, 
–  да је Наручиоц доставила решење о именовању стручног надзора. 
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе 

наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 
 Под завршетком радова сматра се дан који је уписан у грађевински дневник као дан 

завршетка свих уговорених радова, што потврђује стручни надзор својим уписом, о чему Извођач 
у писменој форми обавештава Наручиоца уз приложену копију листа грађевинског дневника којим 
се констатује да су уговорени радови у потпуности завршени. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 6. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 
–  у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
– у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца,  под условом да 

обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који 
су предмет овог уговора (преко 10%); 

  у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран Извођач. 
   Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, 

уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси одмах Наручиоцу, а најкасније у  року од два 
дана од сазнања за околност из става 1. овог члана.  

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писану сагласност. 
            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 

више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 

дужан је да плати уговорну казну у висини 0,2%  од укупно уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупно уговорене цене 
радова. 

 Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.   

 
Члан 8. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим прописима, техничким прописима, нормама и стандардима, инвестиционо-техничком 
документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова, након добијеног позитивног 
извештаја комисије за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности 
и сигурности, изведене радове преда Наручиоцу. 

 Извођач се обавезује да: 
– пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорних извођача радова 

и детаљан динамички план са јасно назначеним активностима на критичном путу и приказаним 
временом почетка, трајања радова по позицијама, временом завршетка, као и технолошке 
поступке, ограничења и технолошке паузе;  
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– радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској дозволи, 
инвестиционо техничкој и уговорној документацији;  

– испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за сваку 
врсту посла и у уговореном року;  

– обезбеди довољну радну снагу на градилишту која ће осликавати структуру становништва 
места у коме се гради насеље као и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме 
потребних за извођење уговором преузетих радова; 

– уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 

– обезбеди безбедност свих лица на градилишту тако што ће ангажовати одговарајуће  
обезбеђење целокупног градилишта и складишта својих материјала и слично, тако да се Наручиоц 
ослобађа свих одговорности према државним органима што се тиче безбедности, прописа о 
заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 
предаје радова  Наручиоцу;           

– се строго придржава свих прописаних мера безбедности и здравља на раду; 
– да достави надзорном органу списак производних погона и радионица са наведеним 

активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, 
радним временом и контакт особама; 

– омогући вршење стручног надзора на објекту; 
– уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике 

Србије који регулишу област изградње; 
– поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног 

надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку 
или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, 
уређаја или постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених 
рокова извођења радова; 

– по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да је завршио радове 
и да је спреман за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности и 
сигурности изведених радова; 
          – гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала и опреме, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца; 

- да на прописан начин огради и обележи градилиште; 
- да сачини пројекат изведеног објекта, односно, да стручни надзор и извођач радова 

потврде и овере на пројектној документацији да је изведено стање једнако пројектованом, што се 
неће посебно платити извођачу; 

- да о евентуалним уоченим недостцима у пројектно-техничкој документацији и наступању 
непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке 
документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета и слично) писаним 
путем благовремено обавести стручни надзор, Министарство и Општину најкасније 10 (десет) 
дана од увођења извођача у посао. По истеку овог рока, подразумеваће се да је Извођач нема 
примедби и да је прихватио пројектну документацију. 

 
Члан 9. 

               Извођач је дужан да на дан закључења уговора достави Наручиоцу финансијско средство 
обезбеђења за добро извршење уговореног посла и финансијско средство обезбеђења за 
отклањање недостатака у гарантном року у тренутку примопредаје предмета уговора и то:  

 бланко потписану и оверену сопствене менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“, 
регистровану у регистру меница који се води код НБС, једну као финансијско средство 
обезбеђења за добро извршење уговореног посла,  другу као средство финансијског 
обезбеђења за повраћај аванса и трећу као финансијско средство обезбеђења за отклањање 
недостатака у гарантном року; 
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 У случају да Извођач не изврши своје уговорне обавезе, Наручилац ће меницу поднети 
банци на наплату у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, без 
сагласности Извођача; меница мора да важи 20 дана дуже од рока за извршење уговора. 

 у случају да изабрани Извођач не изврши своје уговорне обавезе, Наручилац ће поднети на 
наплату меницу у износу који одговара вредности аванса, без сагласности Извођача; меница 
мора да траје најкраће  до правдања аванса. 

 У случају да Извођач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора, Наручилац ће меницу поднети банци на наплату у 
износу од 10% од укупне вредности извршених радова без ПДВ-а, без сагласности 
Извођача; меница мора да важи 20 дана дуже од гарантног рока. 

 оверене фотокопије картона депонованих потписа на којима се јасно види: број текућег 
рачуна који је Извођач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно 
овлашћеног лица идентичан са потписом на меницама и печат Извођача идентичан са 
печатом на меницама и печат банке код које се води рачун Извођача са датумом овере, 

 захтеви за регистрацију меница. 
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко потписану 

и оверену сопствене менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“, регистровану у регистру 
меница који се води код НБС за отклањање грешака, односно, недостатака у гарантном року у 
износу од 5% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног 
гарантног рока, која мора бити безусловна, платива на први позив и у корист Наручиоца, што је 
услов за оверу окончане ситуације.   

Меница за отклањање недостатака у гарантном року Наручиоц може да наплати уколико 
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева 
Наручиоца или од ње овлашћеног лица. У том случају Наручиоц може ангажовати другог 
извођача радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по тржишним ценама и са 
пажњом доброг привредника. 

 
 
 

Члан 10. 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и 

противпожарне заштите у складу са важећим прописима који уређују ову област. 
Извођач је дужан да на градилишту ангажује одговарајуће обезбеђење и предузима све 

остале мере ради обезбеђења сигурности радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, 
саобраћаја, суседних објекта и околине. 

Трошкове обезбеђења и спровођења мера безбедности и здравља на раду и мера заштите и 
сигурности сноси Извођач који је у обавези да те мере предузима. 

 
Члан 11. 

 Гарантни рок за изведене радове износи ____ (________) године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене  материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у 
складу са условима произвођача. 

 Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 
уговора записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, опрему, 
уређаје и постројења, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и градилишну 
документацију и пројекат изведеног објекта. 

 
Члан 12. 



страна 40 oд 233  

Општина Звечан, јавна набавка број 07-О/2020 

 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони 
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених 
материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

 Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана 
по пријему писаног позива од стране Наручиоца, за отклањање недостатака ангажоваће се друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у 
гарантном року. 

 Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручиоц 
има право да од Извођача траже накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 
Члан 13. 

 За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном 
документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе  квалитета  који се захтевају 
по важећим прописима и правилима струке за ову врсту радова. 

 Уколико Наручиоц, а преко стручног надзора, утврде да уграђени материјал, опрема, 
уређаји и постројења не одговарају стандардима, техничким прописима и уговорној 
документацији, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације  за контролу квалитета. 

 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу 
квалитета материјала, опреме, уређаја и постројења који су уграђени у објекат. Поред тога, он је 
одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном, пројектованом и 
уговореном квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручиоц има право да тражи да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку поново 
изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у 
одређеном року то не учини,  Наручиоц имају право да ангажују другог извођача радова 
искључиво на терет Извођача. 

Члан 14. 
       Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 
Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
_____________________, матични број _______________. 

      Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручилаца. 
     Напомена: Уколико извођач радова нема подизвођаче став 1. и 2. овог члана неће 
бити саставни део уговора. 
     Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза. 

    Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручиоц може реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора Наручиоц претрпели знатну штету.  

   Сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
   Напомена:Уколико је Извођач самосталан, односно, није група понуђача, последњи став 

овог члана неће бити саставни део уговора. 
 

Члан 15. 
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Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести 
стручни надзор и Наручиоца. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишкова радова без 
претходне писане сагласности Наручиоца. 

По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне 
цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број ________ од ________ 
2019. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве. Извођење 
вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка. 

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво 
потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене 
количине радова. 

 Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни надзор 
је у обавези да провери основаност истог, описе позиција, количине и цене и да достави мишљење 
са детаљним образложењем Наручиоцу. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од 
стране Наручиоца, а који је претходно одобрен од стране стручног надзора, са Извођачем ће се 
закључити анекс овог уговора. Накнаду трошкова свих вишкова радова сносиће Наручиоц. У 
наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама. 

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности 
Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране стручног надзора. 

 
Члан 16. 

 Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност и налог 
стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или 
другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде 
пројектне документације.  

   Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. 
овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

 Наручиоц може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.   

 
Члан 17. 

 За извођење непредвиђених радова Извођач мора претходно прибавити писану 
сагласност стручног надзора, Наручиоца и пројектанта. Непредвиђени радови се не могу изводити 
без претходно спроведеног одговарајућег поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени глсник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 Непредвиђени радови изведени у супротности са ставом 1. овог члана неће бити 
признати од стране Наручиоца. 
 Накнаду трошкова непредвиђених радова сносиће Наручиоц.  

 
Члан 18. 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора у писаној форми обавештава 
Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник, што потврђује стручни 
надзор својим уписом. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка 
радова, а после обављеног техничког прегледа, односно прегледа техничке исправности, 
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безбедности и сигурности изведених радова и добијеног позитивног налаза комисије надлежне за 
вршење техничког прегледа. 

 Комисију за примопредају радова образује Наручиоц, а чине  је представници 
Наручиоца, Рашко-призренске епархије, Канцеларије за Косово и Метохију, стручног надзора и 
Извођача. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу  градилишну  и 

атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове, упутства за употребу и 
пројекат изведеног објекта. Грешке, односно, недостатке које утврди Наручиоц, преко стручног 
надзора у току извођења радова, односно, преко комисије за технички преглед  по њиховом 
завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да 
отклања најкасније у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца и ако их не 
отклони у споразумно утврђеном року, ти радови ће се поверити другом извођачу радова на рачун 
Извођача. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручиоц ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 Наручиоц се обавезује да обезбеди технички преглед радова, односно проверу 
безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и да предузме активности ради 
прибављања употребне дозволе. 

Члан 19. 
 Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно 

изведених количина радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног извођача 
радова и стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача, а које су 
фиксне и непроменљиве.   

 Коначни обрачун врши комисија из члана 18. овог уговора и испоставља га 
истовремено са Записником о примопредаји радова. 

 
Члан 20. 

 Наручиоц има право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима: 
   – уколико Извођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, 

као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком и уговорном 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  
    – уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и 
квалитету наведеном у понуди Извођача, број____ од __________ 2020. године, а Извођач није 
поступио по примедбама стручног надзора;  
     – уколико Извођач из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по 
истеку рока од седам дана од писаног упозорења Наручиоца или ако одустане од даљег рада. 

Члан 21. 
 У случају једностраног раскида уговора Наручиоц има право да за радове који су 

предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење 
посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља 
разлику између цене радова  новог извођача и цене предметних радова по овом  уговору, уколико 
таква разлика постоји. 

 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.   

 У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди 
од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Наручиоц, и то након добијања 
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позитивног извештаја комисије за утврђивање техничке исправности, безбедности и сигурности 
радова изведених пре раскида уговора. 

Члан 22. 
 Наручиоц се обавезује да на јасан и недвосмислен начин, приликом сваке презентације 

реализације уговореног пројекта, наведе чињеницу да се пројекат финансира из буџета Републике 
Србије – Канцеларија за Косово и Метохију. Обавеза се односи на објављивање у свим 
промотивним материјалима и свим врстама медија. 

 
Члан 23. 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о планирању и изградњи. 

 
Члан 24. 

 Саставни део овог уговора је понуда Извођача број ________ од __________2020. 
године.                   

Члан 25. 
           Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

 Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу. 
Члан 26. 

 Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих уговорача. 
Члан 27. 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 2 (два) за сваку уговорну 
страну. 
 
НАРУЧИЛАЦ                                               ИЗВОЂАЧ  
ОПШТИНА ЗВЕЧАН                                       
 __________________                                                                                  ____________________ 
ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА 
__________________ 
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 
 
 

Грађевински и грађевинско занатски радови  

Електроинсталатерски радови  

Водовод и канализација   

Машинске инсталације  

Спољно уређење за 9 објекта  

Уређење платоа и јавних површина 
  

Одвођење атмосферских вода  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а   

 

 

 

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене. 

 

 

         Датум   
  ЗА ПОНУЂАЧА 

   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

   

                                         (мп) (потпис овлашћеног лица) 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА 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 дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

         Датум   
  ЗА ПОНУЂАЧА 

   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

   

                                         (мп) (потпис овлашћеног лица) 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке радова за извођење радова у оквиру насеља Сунчана долина на локацији Мали Звечан у 
Звечану, коју обухватају: изградњу 9. стамбених објеката, спољно уређење за 9. објеката, уређење платоа и 
јавних површина и одвођење атмосферских вода, јавна набавка број 07-О/2020, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 
 
  _______________________                   МП   За Понуђача 
        (датум)  ________________________ 
                                                                                            (име и презиме овлашћеног лица) 
  ________________________ 
  (потпис овлашћеног лица) 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку 
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у 
смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



страна 47 oд 233  

Општина Звечан, јавна набавка број 07-О/2020 

 
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗАКОНА 

 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу : 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач............................................................................ [навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке радова за извођење радова у оквиру насеља Сунчана долина на локацији Мали Звечан у 
Звечану, коју обухватају: изградњу 9. стамбених објеката, спољно уређење за 9. објеката, уређење платоа и 
јавних површина и одвођење атмосферских вода, јавна набавка број 07-О/2020, поштовао је обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

 
 
 

         Датум   
  ЗА ПОНУЂАЧА 

   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

   

                                         (мп) (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА 
 

________________________________________________________________________________ 
(назив понуђача) 

 
 

Р
.бр 

Име и презиме лица Број лиценце 

 
Понуђач/члан 

групе/подизвођач 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   
Напомена: у табели унети податке за одговорне извођаче радова који ће бити именовани на 

реализацији предмета ове јавне набавке. 
 

  ЗА ПОНУЂАЧА 

(датум)   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

   

                                         (мп) (потпис овлашћеног лица) 
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XIII ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ  

 

ПОНУЂАЧ: ________________________________________________________ 

доставља листу опреме који су обухваћени понудом: 
 

Ред. 
бр. 

Врста Tип понуђене опреме  Произвођач 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   
  За Понуђача 
                       МП  

(датум)  (име и презиме овлашћеног лица) 

                     
                                          (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 



страна 50 oд 233  

Општина Звечан, јавна набавка број 07-О/2020 

 
 
 

XIV СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

________________________________________________________________________________ 
(назив понуђача) 

 
 

Р.б. 
Објекат Инвеститор/Наручилац 

Датум  
уговарања/ 

Година 
реализације 

вредност 
радова без 

ПДВ-а 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

НАПОМЕНА: За горе наведене референце прилажу се докази наведени у поглављу III, Упутство 
како се доказује испуњеност  услова 

 
      Датум   
  ЗА ПОНУЂАЧА 

   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

   

                                         (мп) (потпис овлашћеног лица) 

 
XV 

ИЗЈАВА 
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______________________________________________________________________________ 

(назив понуђача) 
 

 
О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне 

набавке радова број 07-О/2020 за 
 

извођење радова у оквиру насеља Сунчана долина на локацији Мали Звечан у Звечану, 

коју обухватају: изградњу 9. стамбених објеката, спољно уређење за 9. објеката, уређење платоа и 
јавних површина и одвођење атмосферских вода 

 
 
понудом број _________________ од ____________ 2020. године  обухватили кроз јединичне 

цене свих позиција, као и укупно уговореном ценом, сав потребан материјал, радну снагу, 
транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун 
може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу 
за комплетну позицију у уговореном износу. 

 
Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и 

технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су 
ови елементи наведени или не техничком документацијом. 

 
 
 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује 

овлашћени члан групе понуђача 
 

 
          Датум   
  ЗА ПОНУЂАЧА 

   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

   

                                         (мп) (потпис овлашћеног лица) 
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XVI 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

____________________________________ 

                (Назив Наручиоца) 

_____________________________________                              

(Адреса) 

Овим потврђујемо да је предузеће  

____________________________________________________ ,  

за потребе Наручиоца  

 ____________________________________________________ ,  

квалитетно и у уговореном року извршило радове  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), 

 у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,    

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), 

а на основу уговора број ____________________од  ___  . ___. _____. године. 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  телефон: _________________ 

    _______________________ 

       М.П.               
Потпис овлашћеног лица 

 
Напомена: свака злоупотреба и нетачни подаци у овој  потврде могу произвести материјалну 

и  кривичну одговорност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



страна 53 oд 233  

Општина Звечан, јавна набавка број 07-О/2020 

 
 

XVII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И  
УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
 

 Потврђујем да је дана ___________________ 2020. године, од стране понуђача предузећа 
_________________________________________________ извршен обилазак локације и увид у 
пројектну документацију  ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке  извођење радова 
у оквиру насеља Сунчана долина на локацији Мали Звечан у Звечану, коју обухватају: изградњу 9. 
стамбених објеката, спољно уређење за 9. објеката, уређење платоа и јавних површина и одвођење 

атмосферских вода, јавна набавка број 07-О/2020. Обилазак локације и увид у пројектну 
документацију извршили су овлашћени представници понуђача: 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  

 

Датум:    ________ 2020. године                                  За Наручиоца 
 

       
 ____________________________  

 
ДАТУМ  ОВЛАШЂЕНО ЛИЦЕ 

ОПШТИНЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
  
         
НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду. 
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ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМEНТАЦИЈЕ 
 

 
Упутство за попуњавање:  
– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција; 
– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;  
- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама 

и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију; 
– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији 

укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије 
увршена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ 
од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 
НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме или материјала у било 

ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или одговарајуће''.  
 
 
 

 
 

ПРЕДМЕР РАДОВА                                                                        
пета фаза изградње повратничког насеља “Сунчана 
долина” у Звечану 

  

 

         

  

ПРЕДМЕР РАДОВА                                                                        
Грађевински и грађевинско занатски радови 
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ОБЈЕКТИ И УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА                                            
ЗА НАСЕЉЕ "СУНЧАНА ДОЛИНА" 

 
ПРЕДМЕР  РАДОВА 

 
 

поз. ОПИС кол. ј.м. Укупно 
 

Објекат T10 - Насеље "Сунчана Долина" Мали Звечан 
 
 

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

1. 

Површински ископ земље и хумуса у слоју од 20 см машинским путем са 
преносом на градилишну депонију.         

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 20,99*15,68 м2 329.12 
   

 Укупно поз. 1. м2 329.12 
 

2. 

Машински ископ глиновитог материјала у широком ископу (машинским 
путем 90%, ручним путем 10%) са одвозом на градилишну депонију. 

        
  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         

 Просечна кота терена 0,18 
 Кота широког ископа -0,20 
 Дубина ископа 20  см 
 Од оса 01 - 04  А – Ф 
 20,99*15,68*0,20 м3 65.82 
   

 Укупно поз. 2. м3 65.82 
 

3. 

Ископ у глиновитом тлу за тракасте темеље (машински 70% ручно 30%) са 
одвозом на градилишну депонију.         

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         
 Темељ на коти -2,05 
 Оса 04 

0,50*1,577*20,19 м3 15.92 
 Темељ на коти -1,675 
 Оса 03 

0,50*1,531*5,00*2 м3 7.66 
 Темељ на коти -1,20 
 Оса 01 

0,50*0,30*20,19 м3 3.03 
 Темељи на коти -2,05 до коте -1,30 
 Оса А 

0,50*0,987*1,575+0,50*1,531*2,437+0,50*1,35*5,187 м3 6.14 
Оса Б 
0,50*0,987*1,575+0,50*1,531*2,437+0,50*1,35*5,187 м3 6.14 
Каскаде 
0,50*0,30*0,375*2 м3 0.11 
Оса Ц, Д 
0,80*1,575*0,987+0,80*1,531*2,487+0,80*1,35*5,187 м3 9.89 
Оса Е 
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0,50*0,987*1,575+0,50*1,531*2,437+0,50*1,35*5,187 м3 6.14 
Оса Ф 
0,50*0,987*1,575+0,50*1,531*2,437+0,50*1,35*5,187 м3 6.14 

 Темељ димњака 
0,88*0,41*0,20*2 м3 0.14 

 Тпз темељ преградних зидова 
0,30*0,20*(6,747+1,61*2+4,005*2+1,52)*2 м3 2.34 

 Темељи спољњих улазних степеништа 
0,30*0,82*1,513*2 m3 0.74 
0,30*0,82*1,33*2 m3 0.65 

   

 Укупно поз. 3. м3 65.07 
 

4. 

Ископ у глиновитом тлу за дренажне канале (машински 70% ручно 30%) са 
одвозом на градилишну депонију.         

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         
 

Оса 01 
(0,415+0,47)/2*1,00*19,88 м3 8.80 
Оса А и Ф 
(0,415+0,47)/2*1,00*(9,30+0,47)*2 м3 8.65 

   

 Укупно поз. 4 м3 17.44 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и израда тампон слоја испод темељних 
трака, подова и тротоара слојем природног шљунка д= 10 см.         

  обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 а) испод темељних трака 
 Темељ на коти -2,05 
 Оса 04 

0,50*20,19 м2 10.10 
 Темељ на коти -1,675 
 Оса 03 

0,50*5,00*2 м2 5.00 
 Темељ на коти -1,30 
 Оса 01 

0,50*20,19 м2 10.10 
 Темељи на коти -2,05 до коте -1,30 
 Оса А 

0,50*8,61 м2 4.31 
Оса Б 
0,50*8,61 м2 4.31 
Оса Ц, Д 
0,80*8,61 м2 6.89 
Оса Е 
0,50*8,61 м2 4.31 
Оса Ф 
0,50*8,61 м2 4.31 

 Темељ димњака 
0,88*0,41*2 м2 0.72 

 Тпз темељ преградних зидова 
0,30*(6,747+1,61*2+4,005*2+1,52)*2 м2 11.70 

 Темељи спољњих улазних степеништа 
0,30*1,513*2 м2 0.91 
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0,30*1,33*2 м2 0.80 
 Подна плоча на коти -0,00 
 Оса А - Ф  01 - 04 

((1,98+3,09+3,47)*5,31+4,02*5,26)*2-0,30*(6,747+1,61*2+4,005*2+1,52)*2 м2 121.29 
 в) Испод тротоара 
 20,19*0,80 м2 16.15 

10,41*2,635*2 м2 54.86 
   

 Uкупно поз. 5. м2 255.72 
          

6. 

Набавка материјала, транспорт и насипање дренажног слоја око објекта 
од гранулисаног шљунка са постављањем "Лио" фолије. 

  
  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         

 Оса 01 
(0,415+0,47)/2*0,20*19,88 м3 1.76 
Оса А и Ф 
(0,415+0,47)/2*0,20*(9,30+0,80)*2 м3 1.79 

   

 Укупно поз. 6 м3 3.55 
            

7. 

Набавка материјала, транспорт и насипање природног шљунка око 
темељних зидова у слојевима од 20 см са разастирањем и набијањем 
ручним путем.   

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         
 Оса 04 

0,155*(20,19+5,31*2+4,02*2)*1,45 м3 8.73 
Оса 03 
0,155*2*5,31*2*1,075 м3 3.54 
Оса 01 
0,155*(20,19+(3,40+1,61+4,02)*2)*0,70 м3 4.15 

 Оса А 
0,155*(1,032*1,45+0,155*2,437*1,075+0,155*5,832*0,70 м3 1.36 
0,155*0,84*2*1,45+0,155*(1,142+1,105)*1,075+0,155*5,642*0,70 m3 1.36 
Оса Б 
(0,155*0,877*1,45+0,155*2,437*1,075+0,155*5,832*0,70)*2-0,51*1,075*0,155 

м3 2.39 
Оса ЦД 
(0,155*0,877*1,45+0,155*2,437*1,075+0,155*5,832*0,70)*2 м3 2.47 
Оса Е 
(0,155*0,877*1,45+0,155*2,437*1,075+0,155*5,832*0,70)*2-0,51*1,075*0,155 

м3 2.39 
Оса Ф 
0,155*(1,032*1,45+0,155*2,437*1,075+0,155*5,832*0,70 м3 1.36 
0,155*0,84*2*1,45+0,155*(1,142+1,105)*1,075+0,155*5,642*0,70 m3 1.36 

   

 Укупно поз. 7 м3 29.12 
 

8. 

Утовар вишка ископане земље у камион и одвоз на градску депонију коју 
одреди надлежни орган (до 10 км) са истоваром и уређењем депоније. 

        
  Обрачун по м3 земље у самониклом стању.         

 Од површинског ископа поз 1. м3 65.82 
 Од широког ископа поз. 2 м3 65.82 
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Од ископа темеља поз. 3 м3 65.07 
 Од ископа дренажног канала поз. 4 м3 17.44 
   

 Ukupno poz. 5. м3 214.16 
     

 УКУПНО: ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

2 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских 
тракастих темеља у ископаном терену водонепропусним бетоном МБ30 
В8.         

  обрачун по м3 комплет изведене позиције.         
 Темељ на коти -1,95 
 Оса 04 

0,50*0,30*20,19 м3 3.03 
 Темељ на коти -1,575 
 Оса 03 

0,50*0,30*5,00*2 м3 1.50 
 Темељ на коти -1,20 
 Оса 01 

0,50*0,30*20,19 м3 3.03 
 Темељи на коти -1,95 до коте -1,20 
 Оса А 

0,50*0,30*8,61 м3 1.29 
Каскаде 
0,50*0,30*0,375*2 м3 0.11 
Оса Б 
0,50*0,30*8,61 м3 1.29 
Каскаде 
0,50*0,30*0,375*2 м3 0.11 
Оса Ц, Д 
0,80*0,30*8,61 м3 2.07 
Каскаде 
0,80*0,30*0,375*2 м3 0.18 
Оса Е 
0,50*0,30*8,61 м3 1.29 
Каскаде 
0,50*0,30*0,375*2 м3 0.11 
Оса Ф 
0,50*0,30*8,61 м3 1.29 
Каскаде 
0,50*0,30*0,375*2 м3 0.11 

 Темељ димњака 
0,88*0,41*0,30*2 м3 0.22 

 Тпз темељ преградних зидова 
0,30*0,30*(6,747+1,61*2+4,005*2+1,52)*2 м3 3.51 

 Темељи спољњих улазних степеништа 
0,30*0,72*1,513*2 m3 0.65 
0,30*0,72*1,33*2 m3 0.57 

   

 Укупно поз. 1. m3 20.37 
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2. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских 
темељних зидова водонепропусним бетоном МБ30 В8 у потребној оплати. 

        
  Оплата 10,00 м2/м3 бетона.   
  Обрачун по м3 комплет изведене позиције.         

 Оса 04 
0,19*1,65*9,90*2 м3 6.21 
Оса 03 
0,19*1,275*5,31*2 м3 2.57 
Оса 01 
0,19*0,90*9,90*2 м3 3.39 
Оса A 
0,19*1,142*1,65+0,19*2,437*1,275+0,19*5,642*0,70 м3 1.70 
Оса B 
0,19*1,142*1,65+0,19*2,437*1,275+0,19*5,642*0,70 м3 1.70 

  Оса ЦД 
(0,19*1,142*1,65+0,19*2,437*1,275+0,19*5,642*0,70)*2 м3 3.40 
Оса E 
0,19*1,142*1,65+0,19*2,437*1,275+0,19*5,642*0,70 м3 1.70 
Оса F 
0,19*1,142*1,65+0,19*2,437*1,275+0,19*5,642*0,70 м3 1.70 

   

 Укупно поз. 2. м3 22.36 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских 
вертикалних серклажа и стубова сутерена, приземља и спрата бетоном 
МБ30 у потребној оплати.         

  Оплата 10,00 м2/м3 бетона.   
  Обрачун по м3 комплет изведене позиције.         

 Приземље 
 0,19*0,19*2,60*14 м3 1.31 

0,19*0,29*2,60*6 м3 0.86 
0,40*0,19*2,60*6 м3 1.19 

   
 Укупно приземље м3 3.36 
 Спрат 
 0,19*0,19*2,60*14 м3 1.31 

0,19*0,29*2,60*6 м3 0.86 
0,40*0,19*2,60*6 м3 1.19 

   
 Укупно спрат м3 3.36 
 Таван 

0,19*0,19*(1,18+2,24)*2 м3 0.25 
  Укупно таван м3 0.25 
   

 Укупно поз. 3 м3 6.97 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских греда и 
подвлака сутерена, приземља и спрата бетоном МБ30 у потребној оплати 
комплет са подупирањем.         

  Висина подупирања 2,60 м.   
  Оплата 7,50 м2/м3 бетона.   
  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         

 Приземље 
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 Пос 104 
0,19*0,40*8,92*2 м3 1.36 
Пос 105 
0,19*0,40*8,92*2 м3 1.36 
Пос 106 
0,19*0,40*8,92*2 м3 1.36 
Пос 108 
0,19*0,40*(9,90*2+5,31*2) м3 2.31 
Пос 109 
0,19*0,40*9,90*2 м3 1.50 
Пос 111 
0,20*0,20*(6,75+1,98)*2 м3 0.70 
Ребро за укрућење 
0,20*0,20*(5,31+4,02)*2 м3 0.75 

   
 Укупно приземље м3 9.33 
 Спрат 
 Пос 204 

0,19*0,40*8,92*2 м3 1.36 
Пос 205 
0,19*0,40*8,92*2 м3 1.36 
Пос 206 
0,19*0,40*8,92*2 м3 1.36 
Пос 208 
0,19*0,40*(9,90*2+5,31*2) м3 2.31 
Пос 209 
0,19*0,40*9,90*2 м3 1.50 
Пос 211 
0,20*0,20*(6,75+1,98)*2 м3 0.70 
Ребро за укрућење 
0,20*0,20*(5,31+4,02)*2 м3 0.75 

   
 Укупно приземље м3 9.33 
 Таван 
 Коси серклаж 

0,19*0,19*5,37*2*2 м3 0.78 
   
 Укупно таван м3 0.78 
   

 Укупно поз. 4 м3 19.43 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонске равне 
међуспратне плоче сутерена д= 14 см бетоном МБ30 у потребној оплати 
комплет са подупирањем.         

  Висина подупирања 2,86 м.   
  Оплата 1,14 м2/м2 бетона.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције.         

 Плоча изнад приземља 
 Поз 103 

1,98*5,31*2 м2 21.03 
 Плоча изнад спрата 
 Поз 203 

1,98*5,31*2 м2 21.03 
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 Укупно поз. 5 м2 42.06 
 

6. 

Набавка материјала, транспорт и израда армирано бетонске 
полумонтажне међуспратне конструкције подрума и приземља типа ЛМТ 
40 д= 16+4 см бетоном МБ30 комплет са потребним подупирањем. 

        
  Висина подупирања 2,80 м.   

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда потребних ребара за укрућење 
у свему према статичком прорачуну и детаљима из пројекта. 

  
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Приземље 
 Поз 101 

(3,09+3,47)*5,31*2 м2 69.67 
(1,98+3,09+3,47)*(4,02-0,20)*2 м2 65.25 

   
 Укупно приземље м2 134.91 
 Спрат 
 Поз 201 

(3,09+3,47)*5,31*2 м2 69.67 
(1,98+3,09+3,47)*(4,02-0,20)*2 м2 65.25 

   
 Укупно спрат м2 134.91 
   

 Укупно поз. 6 м2 269.83 
 

7. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонског 
спољњег степеништа бетоном МБ30 у потребној оплати комплет са 
подупирањем.         

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 

  а) Коси степенишни крак д= 15 см комплет са степенишним         
     газиштима димензије 17,50/30 см    
    Оплата 1,15 м2/м2 бетона         

 1,513*1,83*2 м2 5.54 
 (1,33*6,00+2,17)*2 м2 20.30 
   

 Укупно поз. 7а. м2 25.84 
 

8. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонске подне 
плоче сутерена д= 10 см водонепропусним бетоном МБ30 В8. 

        
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Подна плоча на коти +0,00 
 Оса А - Ф  01 - 04 

((1,98+3,09+3,47)*5,31+8,92*4,02)*2-0,30*(6,747+1,61*2+4,005*2+1,52)*2 

м2 150.71 
   

 Укупно поз. 8 м2 150.71 
 

9. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање тротоара д= 10 см бетоном 
МБ20.         

  

На свака 2,00 м израдити дилатационе фуге које запунити 2/3 песком, 1/3 
врелим битуменом.   
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Тротоар радити у паду од 1% од објекта, спојницу тротоара и објекта 
запунити врелим битуменом.   

  

По ободу тротоара извести тенељ од набихеног бетона димензије 20/40 см 

  
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 20,19*0,80 м2 16.15 
10,41*2,635*2 м2 54.86 

   

 Укупно поз. 9 м2 71.01 
 

10. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање постољице за полагање 
дренажних цеви д= 10 см бетоном МБ20.         

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Оса 01 

(0,415+0,47)/2*19,88 м2 8.80 
Оса А и Ф 
(0,415+0,47)/2*(9,30+0,80)*2 м2 8.94 

   

 Укупно поз. 10 м2 17.74 
     

 УКУПНО : БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка, транспорт, исправљање. чишћење, сечење, савијање и 
постављање бетонског гвожђа Б-500Б и МА 500/560 500/56о у свему по 
статичком прорачуну и детаљима арматуре. 

        

  

Количина бетонског гвожђа је апроксимативна, тачне количине ће се 
установити по добијању спецификација арматуре.   

  Обрачун по кг обрађеног и постављеног бетонског гвожђа.         
 Б-500Б кг 6,221.77 
 МА 500/560 кг 3,839.20 
     

 УКУПНО: АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 

4 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и зидање фасадних и унутрашњих зидова 
гитер блоковима 19x19x25 д= 20 см у продужном, малтеру 1:2:6. 

        

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда надвратника и надпрозорника 
х= 20 см бетоном МБ20 у потребној оплати армираних са +2ф12 узенгије 
ф6820 см.   

  

Приликом зидања водити рачуна да све хоризонталне и вертикалне 
спојнице буду добро попуњене малтером.   

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле. 

        
 Приземље 
 Оса 04 

(3,82*2,60-0,85*1,40*2)*2 м2 15.10 
Оса 03 
((3,70+1,85)*2,60-(1,20*1,40*2+1,00*2,60))*2 м2 16.94 
Оса 02 
(0,52+0,20)*2,80*2 м2 4.03 
Оса 01 
((2,91+2,11+3,82)*2,60-(0,85*1,40*2+0,50*0,60))*2 м2 40.61 
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Оса А 
(2,94+3,417)*2,60 м2 16.53 
Оса Б 
(1,98+2,10+3,27)*2,60 м2 19.11 
Оса Ц, Д 
(1,983+2,10+3,27)*2,60*2 м2 38.24 
Оса Е 
(1,98+2,10+3,27)*2,60 м2 19.11 
Оса Ф 
(2,94+3,417)*2,60 м2 16.53 

   
 Укупно приземље м2 186.20 
 Спрат 
 Оса 04 

(3,82*2,60-0,85*1,40*2)*2 м2 15.10 
Оса 03 
((3,70+1,85)*2,60-(1,20*1,40*2+1,00*2,60))*2 м2 16.94 
Оса 02 
(0,52+0,20)*2,80*2 м2 4.03 
Оса 01 
((2,91+2,11+3,82)*2,60-(0,85*1,40*2+0,50*0,60))*2 м2 40.61 
Оса А 
(2,94+3,417)*2,60 м2 16.53 
Оса Б 
(1,98+2,10+3,27)*2,60 м2 19.11 
Оса Ц, Д 
(1,983+2,10+3,27)*2,60*2 м2 38.24 
Оса Е 
(1,98+2,10+3,27)*2,60 м2 19.11 
Оса Ф 
(2,94+3,417)*2,60 м2 16.53 

   
 Укупно спрат м2 186.20 
 Таван 
 (9,30-0,19*2)*2,57/2*2 м2 22.92 
   
 Укупно таван м2 22.92 
   

 Укупно поз. 1. м2 395.32 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и зидање преградних зидова преградним 
пуном опеком д= 12 см у продужном малтеру 1:2:6 са истовременом 
израдом армирано бетонских хоризонталних серклажа у висини отвора за 
врата х= 20 см бетоном МБ20 у потребној оплати армираних са +2ф8, 
узенгије ф6/25 см. 

        

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле 

        
 Приземље 
 Стан 3 
 (3,09+3,47+1,70+1,11+0,40+4,02*2+1,70)*2,80-

(0,80*2,10+0,90*2,10*2+1,40*2,10+1,20*2,80+0,70*2,10) м2 41.40 
 Стан 4 
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(3,09+3,47+1,70+1,11+0,40+4,02*2+1,70)*2,80-
(0,80*2,10+0,90*2,10*2+1,40*2,10+1,20*2,80+0,70*2,10) м2 41.40 

   
 Укупно приземље м2 82.80 
 Спрат 
 Стан 3 
 (3,09+3,47+1,70+1,11+0,40+4,02*2+1,70)*2,80-

(0,80*2,10+0,90*2,10*2+1,40*2,10+1,20*2,80+0,70*2,10) м2 41.40 
 Стан 4 
 (3,09+3,47+1,70+1,11+0,40+4,02*2+1,70)*2,80-

(0,80*2,10+0,90*2,10*2+1,40*2,10+1,20*2,80+0,70*2,10) м2 41.40 
   
 Укупно спрат м2 82.80 
   

 Укупно поз. 2. м2 165.59 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и зидање заштите вертикалне 
хидроизолације пуном опеком д= 12 см у продужном малтеру 1:2:6. 

        

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда термоизолације плочама 
стиродура д= 10 см.   

  Ознака у пројекту УКЗ   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Зид у оси 04 
20,43*1,65 м2 33.71 
Зид у оси 01 
20,43*0,90 м2 18.39 
Зид у оси А 
1,032*1,65+2,437*1,275+5,837*0,90 м2 10.06 
Зид у оси Ф 
1,032*1,65+2,437*1,275+5,837*0,90 м2 10.06 

   

 Укупно поз. 3 м2 72.22 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и израда димњака од готових елемената 
типа "Šidel" димензије ф 200 мм комплет са плаштом, термоизолацијом, 
свим фазонским деловима, прикључцима и димњачким вратанцима. 

        

  

Јединичном ценом обухваћена је набавка, транспорт и израда типске 
димњачке капе на крову.   

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције. м1 39.00   
       
     
  Укупно поз. 4. м1 39.00     

 

5. 

Набавка материјала, транспорт и израда вентилација од готових 
елемената типа "Шунт" са свим фазонским деловима и прокључцима. 

        

  

Јединичном ценом обухваћена је набавка, транспорт и израда типске капе 
на крову.   

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције. м1 19.50   
       
     
  Укупно поз. 5. м1 19.50     
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6. 

Набавка материјала, транспорт и обзиђивање фасаде пуном опеком д= 12 
см у продужном малтеру 1:2:6.         

  

Обзид фасаде повезати за зидове од гитер блокова анкерима од 
нерђајућег челика сваки трећи ред на 50 см.   

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда термоизолације плочама 
камене вуне д= 10 см постављених приликом обзиђивања фасаде. 

  

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда армирано бетонских 
хоризонталних серклажа димензије 12x40 см у висини међуспратне 
конструкције бетоном МБ30 у потребној оплати.   

  

Серклаже армирати по статичком прорачуну (бетонског гвожђе обрачунато 
кроз армирачке радове).   

  

Хоризонталне серклаже на обзиду фасаде повезати за зидове од гитер 
блокова анкерима од нерђајућег челика на размаку од 50 см. 

  
  Ознака у пројекту СФЗ.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Фасадни зид у оси 04 
20,38*6,66-(1,20*1,40*4*2+1,00*2,60*2*2+0,85*1,40*4*2) м2 102.37 
Фасадни зид у оси А 
9,30*6,00 м2 55.80 
Фасадни зид у оси Ф 
9,30*6,00 м2 55.80 
Фасадни зид у оси 01 
20,38*6,00-(0,85*1,40*4*2+0,50*0,80*1*2) м2 111.96 
Димњак у крови ван крова 
(0,64+0,80)*2*3,80*2 м2 21.89 

   

 Укупно поз. 6. м2 325.93 
 

7. 

Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од гитер блока и 
бетона продужним малтером 1:3:9 у два слоја са претходним прскањем 
ретким цементним малтером 1:1.         

  

Јединичном ценом обухваћена је и набавка, транспорт и постављанње 
типских поцинкованих профила за заштиту ивица зидова. 

  

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле. 

        
 Приземље 
 Стан 1 
 2. Ходник 

(3,087+3,04+0,40)*2*2,60 м2 33.94 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,747+3,49)*2*2,60-1,20*2,60 м2 50.11 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,00-1,20*1,00 м2 7.72 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,60 м2 13.00 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,60 м2 39.31 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,60 м2 38.79 

 Стан 2 
 2. Ходник 

(3,087+3,04+0,40)*2*2,60 м2 33.94 
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3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,747+3,49)*2*2,60-1,20*2,60 м2 50.11 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,00-1,20*1,00 м2 7.72 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,60 м2 13.00 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,60 м2 39.31 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,60 м2 38.79 

   
 Укупно приземље м2 365.75 
 Спрат 
 Стан 3 
 2. Ходник 

(3,087+3,04+0,40)*2*2,685 м2 35.05 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,747+3,49)*2*2,685-1,20*2,685 м2 55.25 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,085-1,20*1,085 м2 8.38 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,685 м2 13.43 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,685 м2 40.60 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,685 м2 40.06 

 Стан 4 
 2. Ходник 

(3,087+3,04+0,40)*2*2,685 м2 35.05 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,747+3,49)*2*2,685-1,20*2,685 м2 51.75 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,085-1,20*1,085 м2 8.38 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,685 м2 13.43 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,685 м2 40.60 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,685 м2 40.06 

   
 Укупно спрат м2 382.02 
   

 Укупно поз. 7. м2 747.77 
 

8. 

Набавка материјала, транспорт и малтерисање плафона преко ЛМТ 40 
таванице продужним малтером 1:3:9 у два слоја са претходним прскањем 
ретким цементним малтером 1:1.         

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле. 

        
 Приземље 
 Стан 1 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
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6,747*3,49 м2 23.55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

 Стан 2 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

   
 Укупно приземље м2 140.54 
 Спрат 
 Стан 3 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

 Стан 4 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
6. Спаваћа соба 
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4,02*3,54 м2 14.23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

   
 Укупно спрат м2 140.54 
   

 Укупно поз. 8. м2 281.07 
      

 УКУПНО: ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

5 РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и израда термо - звучне изолације подова 
приземља плочама стиродура д= 10 см са слојем ПЕ фолије. 

        

  

Преко термоизолације извести слој цементне кошуљице д= 5,0 см 
армиране "Фибрин" - ом.   

  Ознака у пројекту ПНТ   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Приземље 
 Стан 1 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

 Стан 2 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

   

 Укупно поз. 1 м2 140.54 
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  а) Термозвучна изолација д= 3,0 см         
 Приземље 
 Стан 1 

1. Тераса 
1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 11.52 
Стан 4 
1. Тераса 
1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 11.52 

  Укупно приземље м2 23.05 
 Спрат 
 Стан 3 
 1. Тераса 

1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 11.52 
 Стан 4 
 1. Тераса 

1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 11.52 
    

 Укупно поз. 1а м2 69.14 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и израда термо - звучне изолације подова 
спрата плочама стиродура д= 2 см са слојем ПЕ фолије. 

        

  

Преко термоизолације извести слој цементне кошуљице д= 5,0 см 
армиране "Фибрин" - ом.   

  Ознака у пројекту МКС.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Спрат 
 Стан 5 
 Стан 3 

2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

 Стан 4 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
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6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

   

 Укупно поз. 2 м2 140.54 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације таванског 
простора према грејаним просторима плочама минералне вуне ТП д= 12 
см са два слоја паропропусне, водонепропусне фолије. 

        
  Ознака у пројекту МКТ.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције.         

 9,50*20,08 м2 190.76 
   

 Укупно поз. 3. м2 190.76 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације кровне 
конструкције плочама минералне вуне ТП д= 12,0 см са парном браном 
постављеним између рогова и анкерисаним за рогове анкерима од 
поцинковане жице. 

        
  Ознака у пројекту КК   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције мерено по косини крова         

 9,50*5,485/2*2 м2 52.11 
(20,08+10,58)/2*5,485*2 м2 168.17 

   

 Укупно поз. 4. м2 220.28 
  

6. 

Набавка материјала, транспорт и постављање плоча стиропора д= 8 см у 
дилатацију објекта.         

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 9,30*6,00*2 м2 111.60 
   

 Укупно поз. 6. м2 111.60 
     

 УКУУПНО: РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

6 ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање дрвене кровне 
конструкције четвороводног крова од првокласне кровне грађе осушене 
према стандарду и заштићене од влаге и инсеката одговарајућим 
средствима. 

        

  

Димензије и облик кровне грађе у свему преам статичком прорачуну и 
детаљима из пројекта.   

  Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.         
 11,81*22,39 м2 264.43 
   

 Укупно поз. 1. м2 264.43 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и опшивање крова даском 24 мм са 
постављањем слоја паропропусне, водонепропусне фолије. 

        
  Ознака у пројекту КК.   
  Обрачун по м2 косе пројекције крова         
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 11,81*6,82/2*2 м2 80.54 
(22,39+10,58)/2*6,82*2 м2 224.86 

   

 Укупно поз. 2. м2 305.40 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и летвисање крова летавама 24/48 мм у 
оба правца.         

  Ознака у пројекту КК.   
  Обрачун по м2 косе пројекције крова         

 11,81*6,82/2*2 м2 80.54 
(22,39+10,58)/2*6,82*2 м2 224.86 

   

 Укупно поз. 3. м2 305.40 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и покривање крова Континентал + црепом 
комплет са набавком и постављањем довољног броја одговарајућих 
слемењака (0,20 м1/м2)         

  Обрачун по м2 косе пројекције крова         
 11,81*6,82/2*2 м2 80.54 

(22,39+10,58)/2*6,82*2 м2 224.86 
   

 Укупно поз. 4. м2 305.40 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и опшивање стрехе ламперијом д= 12 мм 
постављеној на подконструкцији од гредица 48/78 мм. 

        

  

Завршна обрада опшивке заштитним премазом у три слоја у тону по 
избору пројектанта са свим потребним предрадама.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције.         
 (0,91+0,20)*(11,82+22,39)*2 m2 75.95 
   

 Укупно поз. 5. м2 75.95 
            

6. 

Набавка материјала, транспорт и патоснање пода тавана даском 2 мм 
постављеној на одговарајућој подконструкцији   
Ознака у пројекту МКТ.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 9,30*19,88 м2 184.88 
   

 Укупно позиција 6. м2 184.88 
      

 УКУПНО: ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 

7 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

1. Двокрилнa врата         
  Израда и постављање унутрашњих двокрилних врата.   

  

Врата израдити у комбинацији дрвета и орнамент стакла а у свему према 
договору са инвеститором.   

  

Врата се отварају до своје потпуне ширине а сусрећу се на средини. 

  
  Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.   

  

Поставити оков од елоксираног алуминијума, браљву укопавајућу са два 
кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. 

  
  На поду поставити гумени одбојник.   
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  Заптиванје састава столарије и зида пур пеном.   

  

На суве и очишћене површине састава нанети пур и након сушења 
обрадити га одговарајућим алаткама.   

  Напомена:   
  Све мере проверити на лицу места.         

 
  Ознака у пројекту 1 у кругу         
  зидарска мера 140x210 ком 4.00     
            

2. Једнокрилна врата    

  

Израда и постављање унутрашњих једнокрилних врата обострано 
шперованих.   

  

Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску 
конструкцију крила са сћем обострано обложити шпер плочом д= 4 мм, а у 
свему по договору са инвестгитором.   

  Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.   

  

Поставити оков од елоксираног алуминијума, браљву укопавајућу са два 
кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. 

  
  На поду поставити гумени одбојник.   
  Заптиванје састава столарије и зида пур пеном.   

  

На суве и очишћене површине састава нанети пур и након сушења 
обрадити га одговарајућим алаткама.   

  Напомена:   
  Све мере проверити на лицу места.         

 
  Ознака у пројекту 2 у кругу          
  зидарска мера 91x210 ком 8.00     

 
  ознака у пројекту 3 у кругу          
  зидарска мера 81x210 ком 4.00     

 
  ознака у пројекту 4 у кругу клизна врата         
  зидарска мера 80x210 ком 4.00     

 
3. Ограда улазног трема и трема приземља         

  

Дрвени рам са испуном од талпи са декоративно нажлебљеном 
окапницом.   

  Конструкција у свему према детаљима из пројекта   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
   
  Ознака у пројекту          
  Производна мера 550+199,3*280 см ком 2.00     

 
4. Ограда улазног степеништа приземља и спрат х= 110 см         
  Конструкција у свему према детаљима из пројекта   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 
  Ознака у пројекту    
  Производна мера 1640 см м1 18.83     

     

 УКУПНО: СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

8 ФАСАДНА ПВЦ СТОЛАРИЈА 
 

1. ПВЦ прозори         
  Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора.   

  

Уграђивање прозора од високо отпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним 
профилом уградне дубине 80 мм УВ 0,94 к/м2, са отварањем око 
хоризонталне осовине (вентус)и вертикалне осе. 
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Оков и боја прозора (ПВЦ у боји дрвета), по избору пројектанта. 

  

  

Крила прозора застаклити нискоемисионим трослојним стаклом д= 
4+16+4+16+4 мм са аргоном   

  Напомена:   
  Све мере проверити на лицу места.         

 
  Ознака у пројекту I у квадрату         
  Зидарска мера 120x140 двокрилни прозор ком 4.00     

 
  Ознака у пројекту II у квадрату         
  Зидарска мера мера 85x140 једнокрилни прозор ком 24.00     

 
  Ознака у пројекту III у квадрату         
  Зидарска мера 50x80 једнокрилни прозор ком 4.00     
            

2. Улазна сигурносна врата   
Израда и постављање сигурносних улазних застакљених ПВЦ врата 

  
Уграђивање једнокрилних врата од високо отпорног тврдог ПВЦ-а са 
вишекоморним системомпрофила отпорних на УВ зрачење, термички 
звучно изолована са термопрекидом.уградне дубине 80 мм УВ 0,94 к/м2, 
са отварањем око хоризонталне осовине (вентус)и вертикалне осе. 

  
Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним 
системом профила, по шеми столарије и детаљима. 

  
Систем закључавања од две браве.   
Оков и боја (ПВЦ у боји дрвета) врата, по избору пројектанта.   
Крило врата застаклити нискоемисионим трослојним стаклом д= 
4+16+4+16+4 са аргоном   
Напомена:   
Све мере проверити на лицу места.   

            
            

Ознака у пројекту IV у кругу   
  Зидарска мера 101x260  ком 4.00     

 
3.  ПВЦ капак за излаз на таван димензије 60/120 см ком 1.00     

     

 УКУПНО: ФАСАДНА ПВЦ СТОЛАРИЈА 
 

9 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање висећих олука од 
пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм развијене ширине 45 см у 
боји по избору пројектанта.         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 68.40     
 

2. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање одводних олучних 
вертикала димензије 125x125 мм од пластифицираног поцинкованог лима 
д= 0,6 мм у боји по избору пројектанта. 

        
  Обрачун по м1 комплет изведене позиције m1 26.70     

 

3. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање водоскупљача од 
пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по избору 
пројектанта.         

  Обрачун по ком комплет изведене позиције ком 4.00     
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4. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке димњака 
на крову од пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по 
избору пројектанта развијене ширине 65 см.         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 6.72     
 

5. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке окапнице 
на тераси од пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по 
избору пројектанта, развијене ширине 25 см.         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 27.20     
 

6. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке солбанака 
од пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по избору 
пројектанта развијене ширине 35 см.         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 41.20     
 

7. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке 
дилатације на објекту од пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у 
боји по избору пројектанта развијене ширине 45 см. 

        
  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 12.00     

     

 УКУПНО: ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 

10 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и облагање зидова керамичким плочицама 
1 класе величине и дезена по избору пројектанта.         

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Приземље 
 Стан 1 
 4. Кухиња 

(2,64+0,83+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 м2 10.69 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,60+0,80*2,10 м2 24.82 

 Стан 2 
 4. Кухиња 

(2,64+0,83+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 м2 10.69 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,60+0,80*2,10 м2 24.82 

   
 Укупно приземље м2 71.02 
 Спрат 
 Стан 3 
 4. Кухиња 

(2,64+0,83+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 м2 10.69 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,685+0,80*2,10 м2 25.58 

 Стан 4 
 4. Кухиња 

(2,64+0,83+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 м2 10.69 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,685+0,80*2,10 м2 25.58 

   
 Укупно спрат м2 72.53 
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 Укупно поз. 1 м2 143.55 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и поплочавање подова керамичким 
плочицама 1 класе величине и дезена по избору пројектанта. 

        

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Приземље 
 Стан 1 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 

 Стан 2 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 

   
 Укупно приземље м2 21.47 
 Спрат 
 Стан 3 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 

 Стан 4 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4.70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1.36 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4.68 

   
 Укупно спрат м2 21.47 
   

 Укупно поз. 2 м2 42.95 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и поплочавање подова терасе и улазног 
трема против клизним гранитним керамичким плочицама 1 класе величине 
и дезена по избору пројектанта.         

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Приземље 
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Стан 1 
1. Тераса 
1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 11.52 
Стан 2 
1. Тераса 
1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 11.52 

   
 Укупно приземље м2 23.05 
 Спрат 
 Стан 3 

1. Тераса 
1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 11.52 
Стан 4 
1. Тераса 
1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 11.52 

   
 Укупно спрат м2 23.05 
   

 Укупно поз. 3. м2 46.10 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и облагање степенишних газишта и чела 
против клизним гранитним керамичким плочицама 1 класе величине и 
дезена по избору пројектанта.         

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Приземље 
 Стан 1 

(0,175+0,30)*1,513*6 м2 4.31 
 Стан 2 

(0,175+0,30)*1,513*6 м2 4.31 
   
 Укупно приземље м2 8.62 
 Спрат 
 Стан 3 

(0,175+0,30)*1,10*18 м2 9.41 
 Стан 4 

(0,175+0,30)*1,10*18 м2 9.41 
   
 Укупно спрат м2 18.81 
   

 Укупно поз. 4 м2 27.43 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и израда сокле х= 10 см противклизним 
гранитним керамичким плочицама 1 класе величине и дезена по избору 
пројектанта.         

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције         
 Приземље 
 Стан 1 

1. Тераса 
5,50+0,30+1,993-1,01 м1 6.78 
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Стан 2 
1. Тераса 
5,50+0,30+1,993-1,01 м1 6.78 

   
 Укупно приземље м1 13.57 
 Спрат 
 Стан 3 

1. Тераса 
5,50+0,30+1,993-1,01 м1 6.78 
(0,17+0,30)*18 м1 8.46 

 Стан 4 
1. Тераса 
5,50+0,30+1,993-1,01 м1 6.78 
(0,17+0,30)*18 м1 8.46 

   
 Укупно спрат м1 30.49 
   

 Укупно поз. 5. м1 44.05 
 

6. 

Набавка материјала, транспорт и израда сокле х= 10 см керамичким 
плочицама 1 класе величине и дезена по избору пројектанта. 

        

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције         
 Приземље 
 Стан 1 

5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 м1 4.20 
Стан 2 

 5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 м1 4.20 

   
 Укупно приземље м1 8.40 
 Спрат 
 Стан 3 

5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 м1 4.20 

 Стан 4 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 м1 4.20 

   
 Укупно спрат м1 8.40 
   

 Укупно поз. 6. м1 16.80 
     

 УКУПНО: КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 

11 ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 
            

1. 

Набавка, транспорт и постављање паркета д= 16 мм (за подно грејање) 
финално обрађеног паркет лаком.         
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Паркер се поставља преко цементне кошуљице (посебно обрачунате кроз 
разне зидарске радове) на слоју одговарајућег лепка. 

  

  

Јединичном ценом обухваћена је и набавка, транспорт и постављање 
сокле х= 7 см са винер лајсном.   

  Ознака у пројекту МКС и ПНТ.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Приземље 
 Стан 1 

2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

 Стан 2 
2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

   
 Укупно приземље м2 119.06 
 Спрат 
 Стан 3 

2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравк са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

 Стан 4 
2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7.92 
3. Дневни боравк са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23.55 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14.23 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13.83 

   
 Укупно спрат м2 119.06 
   

 Укупно поз 1 м2 238.12 
     

 УКУПНО: ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 
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12 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и обрада фасадних површина продужнима 
малтером 1:2:6 у два слоја са претходним прскањем ретким цементним 
малтером 1:1.         

  

Завршна обрада декоративни фасадни малтер у тону по избору 
пројектанта комплет са свим потребним предрадњама.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позицине по ГН 421.         
 Фасадни зид у оси 04 

20,38*6,66 м2 135.73 
Фасадни зид у оси А 
9,30*6,00 м2 55.80 
Фасадни зид у оси Ф 
9,30*6,00 м2 55.80 
Фасадни зид у оси 01 
20,38*6,00 м2 122.28 
Димњак у крови ван крова 
(0,64+0,80)*2*3,80*2 м2 21.89 

   

 Укупно поз. 1 м2 391.50 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и завршно бојење фасадних површина 
акрилном фасадном бојом у тону по избору пројектанта комплет са свим 
потребним предрадњама.         

  Обрачун по м2 комплет изведене позицине по ГН 421.         
 Плафони улазних степеништа 
 1,10*6,25*2 м2 13.75 
 Плафони тераса 
 5,31*1,76+0,20*(5,31+1,76) м2 10.76 
 Украсни елементи на фасади м2 30.90 
   

 Укупно поз. 2 м2 55.41 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и облагање сокле и темељних зидова 
ломњеним каменом у боји и слогу по избору пројектанта 

        

  

Ломњени камен се полаже на слоју цементног малтер 1:3 д= 3,0 см. 

  
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Сокла у оси 01  
20,38*0,25 м2 5.10 
Сокла у оси 04 
20,38*(0,30+1,70)/2 м2 20.38 
Сокла у оси А и Ф 
(2,25*0,25+(0,40+0,75)/2*7,00)*2 м2 9.18 

 Димњак у крову 
(0,64+1,04)*2*3,70*2 м2 24.86 

   

 Укупно поз. 3. м2 59.51 
 

4. 

Набавка, транспорт и постављање готових украсних елемената на фасади 
по избору пројектанта         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 41.20     
            

5. 

Транспорт, монтажа, демонтажа и закуп за 60 дана цевасте фасадне 
скеле.   
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  Обрачун по м2 вертикалне пројекције скеле.         
 22,38*(6,00+6,66) м2 283.33 

9,30*(6,00+6,66) м2 117.74 
   

 Укупно поз. 3 м2 401.07 
     

 УКУПНО: ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 

13 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала, транспорт и бојење зидова и плафона 
полудисперзивном бојом у тону по изобру пројектанта комплет са свим 
потребним предрадњама.         

  

Пре бојења све површине обрадити полигитом у два до три слоја све док 
се не добије потпуно равна иглатка површина.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 а) Зидови по поз. 4/6 м2 747.77 

б) Плафони по поз. 4/7 м2 281.07 
  

Укупно поз. 1. м2 1,028.84 
     

 УКУПНО: МОЛЕРСКИ ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 

14 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације 
подова сутерена и терасе приземља систем Mapelastik са улошком од 
стаклене мрежице или еквивалентно други материјал истих или бољих 
техничких карактеристика.         

  Ознака у пројекту ПНТ.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Под сутерена и приземља 
 9,30*19,88 м2 184.88 
 Под тераса приземља и спрата 
 Приземље 
 Стан 1 

1. Тераса 
1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23+0,15*(1,993+5,50) м2 12.65 
Стан 2 
1. Тераса 
1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23+0,15*(1,993+5,50) м2 12.65 

   
 Укупно приземље м2 25.30 
 Спрат 
 Стан 3 

1. Тераса 
1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23+0,15*(1,993+5,50) м2 12.65 
Стан 4 
1. Тераса 
1,993*5,50+1,10*0,30+1,01*0,23+0,15*(1,993+5,50) м2 12.65 

   
 Укупно спрат м2 25.30 
   

 Укупно поз. 1. м2 235.48 
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2. 

Набавка материјала, транспорт и израда вертикалне хидроизолације 
зидова сутерена систем Mapelastik са улошком од стаклене мрежице или 
еквивалентно други материјал истих или бољих техничких карактеристика. 

        
  Ознака у пројекту УКЗ.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Зид у оси 04 
20,43*(1,65+0,155+0,15) м2 39.94 
Зид у оси 01 
20,43*(0,90+0,155+0,15) м2 24.62 
Зид у оси А 
1,032*(1,65+0,155+0,15)+2,437*(1,275+0,155+0,15)+5,837*(0,90+0,155+0,15) 

м2 12.90 
Зид у оси Ф 
1,032*(1,65+0,155+0,15)+2,437*(1,275+0,155+0,15)+5,837*(0,90+0,155+0,15) 

м2 12.90 
   

 Укупно поз. 2. м2 90.36 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне подова мокрих 
чворова хидроизолације систем Mapelastik са улошком од стаклене 
мрежице или еквивалентно други материјал истих или бољих техничких 
карактеристика. 

        
  Посебно добро обрадити отворе у равни термоизолације.   

  

Изолацију повити уз зидове х= 15 см а иза када у висину од 200 см. 

  

  

Пре израде хидроизолације поред зидова урадити залучени холкер од 
цементног малтера х= 5 см.   

  

У цену улази и заптивање отвора око отвора око сливника и продора 
инсталационих цев кроз плочу Полиазбитолом.   

  Ознака у пројекту   
  Обрачун по м2 развијене површине         

 Приземље 
 Стан 1 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) м2 10.27 
 Стан 2 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) м2 10.27 
   
 Укупно приземље м2 20.53 
 Спрат 
 Стан 3 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) м2 10.27 
 Стан 4 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) м2 10.27 
   
 Укупно спрат м2 20.53 
   

 Укупно поз. 3. m2 41.06 
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 УКУПНО: ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 

15 РАЗНИ РАДОВИ 

1. 

Набавка, транспорт и постављање типских репера за мерење слегања 
објекта.         

  Обрачун по ком уграђеног репера. кон 4.00     
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и облагање кровне конструкције преко 
термоизолације у тавану гипс картонским ватроотпорним плочама 
постављених преко рогова комплет са бандажирањем спојнице. 

        
  Ознака у пројекту КК.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 9,50*5,485/2*2 м2 52.11 
(20,08+10,58)/2*5,485*2 м2 168.17 

   

 Укупно поз. 2 м2 220.28 
 

3. 

Набавка, транспорт и постављање дренажних цеви ф110 мм на бетонску 
постељицу (посебно обрачуната кроз бетонске радове 

        
  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 39.48     

 

4. 

Набавка, транспорт и постављање типске профилисане дилатационе Ал 
лајсне на споју разнородних подних облога         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 4.80     

5. Завршно чишћење објекта после завршетка свих радова.         
  Обрачун по м2 бруто површине објекта м2 408.83     

     

 УКУПНО: РАЗНИ РАДОВИ 
  
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

2 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 

4 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

5 РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

6 ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 

7 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

8 БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 

9 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 

10 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 

11 ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 
 

12 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 

13 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 

14 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 

15 РАЗНИ РАДОВИ 
     

 СВЕГА дин 
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3.6.
2 

ПРЕДМЕР УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
ЗА ТИПСКИ                                                                                    СТАМБЕНИ   
ОБЈЕКАТ Т 10, Сунчана Долина, Звечан 
 

  
р.бр опис позиције ј.м кол. цена/ј.м

. 
свег

а 
1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
  
1.1. Ископ, машински и ручни рова за полагање цевовода 

ширине 80цм и објеката на мрежи у земљи ИИИ и  ИВ 
категорије,  са правилним одсецањем бочних страна, 
разупирањем, планирањем и извођењем дна по 
пројектованим котама. Ископани материјал 
депоновати на 1м од ивице рова са једне стране да би 
се спречило одроњавање. Друга страна се користи за 
транспорт цеви и материјала. 

 Потребно је стриктно остваривање пада између 
задатих тачака. Разупирање рова вршити према ПТ 
прописима. При дубинама већим од 2м ископани 
материјал избацивати поступно преко скела и 
платформи. Позицијом је обухваћено и евентуално 
црпљење подземних и атмосферских вода.  

 У случају прекопа, вишак се мора попунити набијеним 
шqунком о трошку извођача. У случају посебних 
услова, материјала и тешкоћа који изискују специјалан 
рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у 
договору са Надзорним органом. 

 Обрачунава се и плаћа по м3 ископаног материјала, а 
у свему према прописима за ову врсту радова. 

 ископ дубине од 0-2м 
 водовод м3 22 
 канализација м3 45 
 ископ дубине од 2-4м 
 канализација м3 20 

1.2.  Песак 
Израда пешчане подлоге и облоге око цевовода. 
Дебљина слоја песка је испод цеви  5цм за водоводне 
и 10цм за канализационе  а 10цм изнад темена цеви. 
У цену је урачуната набавка, транспорт дуж рова и 
насипање песка са набијањем до потребне 
збијености. Крупноћа зрна не сме бити већа од  3-4мм. 
Обрачунава се по м3 уграђеног песка. 

 водовод м3 4 
 канализација м3 12 
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1.3.  Шљунак 
Насипање шљунка на делу рова испод изграђених 
површина и као подлога за окна. У цену је урачуната 
набавка, транспорт дуж рова и насипање шљунка са 
набијањем до потребне збијености. Обрачунава се по 
м3 уграђеног шљунка. 

м3 6 
1.4. Одвоз материјала 

Одвоз материјала преосталог од ископа на депонију 
за то предвиђену а до 5 километара. Обрачунава се 
по м3 материјала са утоваром одвозом и 
разастирањем на депонији.  

м3 42 
1.5. Затрпавање роваЗатрпавање рова материјалом из 

ископа у слојевима висине 30цм са набијањем до 
потребне збијености. Материјал којим се врши 
затрпавање не сме да садржи крупан грађевински шут 
ни камен. Затрпавање вршити по завршеној монтажи 
и испитивању цевовода а по одобрењу надзорног 
органа, пажљиво да не дође до оштећења цеви. 
Обрачунава се по м3 затрпаног рова. 

м3 45 
1.6. Ревизиони силази 

 Набавка , транспорт и уградња округлх РС Р=1,00м и 
Р=1,20м , од готових елемената („бунарски прстен“) , 
висине ( 25-100)цм , изграђених од АБ 30-
водонепропусни. 
У елементе спада  (осим прстенова) :                  
Постоље шахта тзв. , кинета х=90цм са уграђеном 
спојницом за везу цевовода. 
Завршни прстен (тзв. „конус „Ø1000/ Ø625 или Ø1250/ 
Ø625). Висина х= 0,60м у зависности од 
функционалности уградње.    
Прстен за поклопац, предвиђен за уградњу свих врста 
поклопаца за шахт. Плаћа се по метру дужном 
уграђеног шахта са свим монтажним елементима.  

 Р=1,00м   
 Конусни прстени+прс.пок.   ком 4.00 
 Бунарски прстен        м1 13.00 

1.7. Темељи ревизионих силаза 
 Израда , на лицу места , темеља за ревизионе силазе 

(из .поз. 1.9) од армираног бетона (МБ-30) димензије 
према пречнику окна са дебљином плоче д=20цм и 
обрадом кинете.  Обрачунава се по м3 уграђеног 
бетона. 

 
РО100 цм АБ плоча 1,4x1,4м -д=20цм 4ком х 0.40 м3 1.60 

1.8. Бетонирање зидова и дна  водоводног окна бензина 
армираним бетоном МБ30 према димензијама у 
пројекту. Бетонске површине морају бити глатке 
оплата се не сме витоперити. За пролаз цеви у 
зидовима оставити отворе 10цм већег пречника од 
пречника цеви. По постављању цеви зазор између 
цеви и зида испунити термопластичним китом. У 
окну уградити пењалице типа Б на сваких 30цм 
наизмен. Обрачунава се по м3 уграђеног бетона. 
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 водомерно окно 1.5x1.20 х 1.70 м3 2.10 
1.9. Армирано бетонска плоча 
 Бетонирање армирано бетонске плоче, МБ30, изнад 

окна, према  димензијама у пројектуквалитет 
материјала и израде мора одговарати важећим 
прописима и стандардима.У плочи оставити отвор и 
поставити носач поклопца шахта, који се посебно 
плаћа. Плочу армирати мрежастом арматуром, по 
статичком прорачуну и бетонирати бетоном МБ 30. 
Горњу површину изравнати и бетон неговати. У цену 
улазе и оплата и арматура." Обрачунава се по м2 
комплетно изведене АБ плоче. 

 

 ВОДОМЕРНО ОКНО плоча - 1.8х1.5 м m2 2.70 
1.10. Поклопац за окно  

Набавка и уградња ливено-гвоздених поклопаца са 
рамом на отвору за силажење у окно. Поклопац 
уградити у равни терена. Сва удубљења и отворе 
између бетона и рама испунити асфалтом. 
Обрачунава се по комаду уграђеног поклопца. 

 а) за оптерећење Б125  600 мм - водовод ком 1 
 б) за оптерећење Б125  600 мм - канализација ком 4 
1.11. 

Типске пењалица                                                                
Набавка транспорт и монтажа ливено-гвоздених 
пењалица, за уградњу у бетон , ДИН 1212 , на размаку 
од 30цм , наизменично, почев од 40цм од врха силаза 
.Плаћа се по ком уграђених пењалица. ком 45 

  
1 СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
2 ВОДОВОД  
2.1. Водоводне ХДПЕ цеви  

Набавка транспорт и монтажа водоводних ХДПЕ  цеви 
за  притисак ПН10,  са спојним елементима и 
материјалом за монтажу. Позицијом су обухваћени 
припремни радови, пренос материјала, преглед и 
испитивање цеви и комада, сечење цеви и  
монтирање. Цеви се постављају у земљи у слоју песка 
10 цм испод и изнад цеви. 
Испитивање мреже према техничким условима и 
дезинфекција по завршеном испитивању, када се 
мрежа покаже исправном. Обрачунава се и плаћа по 
метру дужном цевовода а према пречнику цеви. 

 32мм  (ХДПЕ-НП40) м 12 
 25мм  (ХДПЕ-НП32) м 30 
2.2. Водоводне ППР цеви  

Набавка транспорт и монтажа пластичних водоводних   
цеви типа ППР , за радни притисак од 16 бара  са 
спојним елементима и материјалом за монтажу. 
Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода а 
према пречнику цеви. Цеви су дате по називном 
отвору. 

 ДН15 (ППР 20) м 60 
 ДН20 (ППР 25) м 18 
 ДН25 (ППР 32) м 20 
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2.3. Пропусни вентили 
Набавка и монтажа месинганих равних пропусних 
вентила . Обрачунава се по комаду. 

 а) без испуста са точком 
 Ø20 кугласти ком 2 
 б) са испустом са точком 
 Ø20 ком 2 
2.4. Пропусни вентили ППР 

Набавка и монтажа  равних пропусних узидних 
вентила. Обрачунава се по комаду. 

 Ø15 ком 8 
 Ø20  ком 4 
2.5. Угаони вентил 

Набавка и монтажа пропусног угаоног вентила 
15/15мм са хромираном капом и розетном, за 
прикључак вц-испирача и санитарних уређаја. 
Обрачунава се по комаду. 

ком 12 
2.6. Набавка и уградња кућног водомера вишемлазног 

пропелерног, за радни притисак ПН 10 бара са 
холендерима. Уз водомере се испоручује и уграђује и 
одговарајућа арматура према спецификацији ЈКП. 
Водомер уградити у смеру тока воде а према 
стрелици на њему. Обрачунава се по коплет 
инсталираном водомеру. 

 20мм (3/4'') ком 2 
2.7. Испирање и дезинфекција                                                                          

По завршеном извођењу и испитивању целокупну 
водоводну мрежу испрати и извршити дезинфекцију 
према санитарним условима. Обрачунава се по метру 
дужном цевовода. 

м 32 
2.8. Прикључење                                                                                                   

Прикључак пројектованих цевовода на уличну  
водоводну мрежу. Обрачунава се паушално. ком 1 

  
 СВЕГА УНУТРАШЊИ ВОДОВОД 
3 КАНАЛИЗАЦИЈА 
  
3.1. ПВЦ канализационе цеви                                                                                               

Набавка и монтажа ПВЦ цеви и фазонских комада за 
уличну и кућну канализацију, са спојем на муф, 
гуменим прстеном. Цеви за конструкцију фиксирати 
испод  сваког муфа одговарајућим обујмицама а на 
растојању не већем од 75цм у хоризонтали и 1м у 
вертикали.По завршетку монтаже мреже све отворе-
прикључке затворити одговарајућим поклопцима. По 
завршетку монтаже инсталација се испитује на 
водонепропустљивост, према упутству, у присуству 
надзорног органа. Позицијом су обухваћена потребна 
штемовања, крпљење жљебова и заптивање пролаза. 
Обрачунава се по метру дужном цевовода, мерено по 
осовини, а према пречнику. 

 ПВЦ цеви тврде 
 Ø160мм м 44 
 ПВЦ цеви кућне 
 Ø160мм м 18 
 Ø110мм м 32 
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 Ø75мм м 20 
 Ø50мм м 44 
3.2. Подни сливници                                                                                                               

Набавка и уградња ПВЦ сливника са сифоном и 
решетком. Решетке сливника у санитарним 
просторијама су од роста или хромиране. Сливници у 
купатилима су са прикqучком за каду. 
Хидроизолациони слој повезати са сливником. Водити 
рачуна  да уграђена решетка буде у нивоу готовог 
пода.Обрачунава се по комаду уграђеног сливника. 

 Ø50мм -проточни,вертикални ком 4 
3.3.     Сифон за веш машину                                                                                                          

Набавка и уградња ПВЦ сифона за веш машину 
према пројекту. Обрачунава се по уграђеном сифону. 

ком 4 
3.4. Вентилациона капа                                                                                                   

Набавка и уградња типске вентилационе капе од на 
крају канализационе вертикале. Обрачунава се по 
уграђеној капи. ком 4 

3.5. Провера и испирање                                                                                                    
Провера функционалности новопројектоване 
канализационе мреже. Чишћење и испирање после 
постављања нових развода. Обрачунава се по метру 
дужном канала. 

м 136 
3.6. Прикључење                                                                                                   

Прикључак пројектоване канализационе мреже на 
водонепропусну септичку јаму према пројекту и 
упутству испоручиоца. Обрачунава се паушално. 

ком 1 
 СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
4 САНИТАРНИ УРЕДЈАЈИ                                                                                                        

Све санитарне објекте, арматуру и опрему изво|ач 
уграђује, на основу угледних примерака одобрених и 
изабраних од стране надзорног органа. Сви елементи 
који се уграђују морају бити исправни, најбољег 
квалитета, по ЈУС стандардима, пажљиво и стручно 
монтирани и повезани на инсталације без икаквих 
оштећења. Све оштећене објекте, арматуру и прибор 
извођач је дужан да о свом трошку скине и монтира 
нове. Позицијом су обухваћена сва потребна 
штемовања и узиђивања пакница и типлова са 
потребним крпљењем и малтерисањем. Сви завртњи 
употребљени за монтажу санитарних уређаја морају 
бити никловани. 

    

  
4.1. Набавка и монтажа комплет ВЦ-а                                                                           

ВЦ шоља керамичка, са гуменим подметачем за 
постављање на под и  ПВЦ даском са поклопцем. 
ПВЦ водокотлић за ниску или високу монтажу са 
испирном цеви и армираним флексибилним цревом за 
спој са ЕК вентилом. Обрачунава се по комплет 
монтираном ВЦ-у. 

 БАЛТИК са нискомонтажним испирачем ком 4 
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4.2. Умиваоник                                                                                                                                                    
Набавка и уградња керамичког умиваоника са 
сифоном. Обрачунава се по комплет монтираном 
умиваонику.   

 минималних димензија 50/40 цм  ком 4 
4.3. Батерија за умиваоник  ТХВ                                                                                      

Набавка и уградња хромиране стојеће ТХВ батерије 
за умиваоник . Обрачунава се по комплет монтираној 
славини.   

ком 4 
4.4. Каде туш                                                                                        

Набавити и уградити акрилне каде  80/80 цм са ТХВ 
туш батеријом. На кади монтирати месингани  одвод 
са ПВЦ сифоном. Одвод и прелив спојити са 
сливником поред каде са цеви Ø40мм.Све комплет 
намештено заједно са батеријом плаћа се по комаду.  

ком 4 
4.5. Судопер                                                                             

Уградња и повезивање са водоводном и канализац. 
мрежом судопере. Метални одливни вентил и ПВЦ 
сифон 32мм. Уз судопер дати и монтирати стојећу 
батерију за топлу и хладну воду. Све комплет 
уграђено плаћа се по комаду. 

ком 4 
4.6. Холендер славина 

Набавка и уградња зидне славине – холендера Ø15 за 
прикључак веш машине и машине за судове. Висина 
монтаже је 1,10м од пода. Све комплет монтирано 
плаћа се по комаду.  

ком 8 
4.7. Набавка и монтажа електричног бојлера. Уз бојлер 

испоручити и поставити сигурносни вентил и 
хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити 
и повезати са електричном инсталацијом. 

 60 л акумулациони ком 4 
 10 л проточну ком 4 
  
 СВЕГА САНИТАРНИ УРЕДЈАЈИ 
  

  

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

1 СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
2 СВЕГА УНУТРАШЊИ ВОДОВОД 
3 СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
4 СВЕГА САНИТАРНИ УРЕДЈАЈИ 
  

 СВЕГА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
 

  

 ПЗИ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА - 
ОБЈЕКТИ ТИПА  Т10 

  

2.6.6 Предмет: Предмер радова за израду 
електроенергетских инсталација 
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Поз. Опис Јед. мере Кол. 
Јед. 
цена Ук. цена 

  

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
  

 Овај предмер и предрачун обухвата :                        
  

а) Испорука свог материјала наведног у појединим 
позицијама и свог ситног неспецифицираног 
материјала потребног за квалитетну израду 
инсталација. 

б) Уградња у свему како је наведено у појединим 
позицијама а у складу са важећим прописима и 
стандардима.  

ц) Испитивање и пуштање у исправан рад већ 
завршене инсталације. 

д) Довођење у исправно стање свих евентуално 
оштећених места на већ изведеним радовима. 

е) Сав употребљен материјал мора одговарати 
важећим стандардима и бити високог квалитета. 

ф) Сви радови морају бити изведени стручном радном 
снагом и у потпуности према важећим прописима 
за предметне врсте радова. 

г) У цену се урачунава поред вредности свог 
потребног материјала и потребне радне снаге и 
порези на рад и материјал. 

х) Цена обухвата и израду све евентуално потребне 
радионичке документације. 

  

1. ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 
  

 Испорука, транспорт, уградња, испитивање и 
пуштање под напон доле наведених каблова. 
Позиција обухвата обраду крајева кабла, израду 
кабловских завршница, на једном или на оба краја 
кабла, помоћу кабловских стопица и повезивање 
крајева кабла на одговарајуће сабирнице у 
разводним орманима са одговарајућим 
завртњевима, наврткама и канџастим подлошкама. 

  

1 Кабл PP00 4 x 16mm2 од KPK до главног мерно 
разводног ормана MRO. 

 Кабл је положен кроз унапред припремљену и 
постављену ПВЦ цев фи50мм, која се поставља 
кроз бетонско постоље. Све комплет без ПВЦ цеви. 

 Плаћа се по метру дужном положеног кабла. м 3 
  

2 Каблови од MRO на огради плаца до станских 
разводних табли.   

 Кабл се плаже у зиду и у земљи кроз ПВЦ целом 
дужином. Сва скретања извести у ревизионим 
кутијама од ПВЦ. 

 Полажу се следећи каблови: 
- PP00 - 4 x 6 мм2 /ПВЦ цев фи 36мм м 86 
- PP00-2 x 1.5mm2 /ПВЦ цев фи 16мм м 86 
 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА 
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3 Израда завршетка напојног кабла у новој 
кабловској прикључној кутији (KPK) са израдом 
свих веза и спојева за кабл PP00-А 4 x 150мм2 - 
1кV, комплет са потребним прибором за монтажу.  

 Све комплет за повезивање у KPK. ком 1 
  

  УКУПНО 1.          
  

2. ЗАШТИТА КАБЛОВА ОД ПОЖАРА 
  

1 Заштита од ширења пожара посредством изолације 
каблова код пролаза каблова кроз противпожарне 
зидове и таванице: као што су зидови који деле 
електро просторије, лифтовско постројење, 
гаражу, машинске сале од осталог дела објекта а 
на основу ПП елабората. 

 Затварање отвора након постављања каблова 
изводи се противпожарном масом отпорности 
према пожару у трајању од 100мин. 

 Заштитном пожарном масом такође извршити 
премазивање каблова, најмање у два слоја, у 
дужини од 2м са обе стране противпожарног зида.  

 За материјал који се примењује као заштита од 
ширења пожара посредством кабловске изолације 
потребно је прибавити атест надлежне, овлашћене 
установе којим се показује његова отпорност према 
пожару. 

 Плаћа се по килограму заштитне пожарне масе 
сличне типу "ПЛАМАЛ" - "ПЛАМАСТИK". кг 25 

            
  УКУПНО 2.         

  

3. РАЗВОДНИ ОРМАНИ, ТАБЛЕ И КУТИЈЕ 
     
 Испорука, транспорт и уградња КПК и мерног 

разводног ормана. КПК и МРО треба да буду 
израђено од пластичног материјала (полиестер или 
сл.), уграђени у бетонско постоље на огради плаца, 
са бравом и кључем. Уз сваки орман испоручити 
једнополну шему изведеног стања са свим 
потребним ознакама. На вратима ормана поставити 
опоменске таблице и ознаке ормана. Од МРО 
полжити ПВЦ цеви фи36мм и фи 16мм за пролаз 
напојних и сигналних каблова до станских 
разводних табли. Димензије ормана (уколико није 
посебно наведено) одредити према опреми.  
Позицијом је обухваћена испорука и уградња све 
потребне помоћне опреме и прибора, као што су 
вертикалне и хоризонталне шине за ношење 
опреме  (ДИН шине симетичне и асиметричне), 
мини сабирнице, "чешљеви", трополне и 
једнополне за повезивање модуларних осигурача, 
бакарне четворополе сабирнице , изоловани 
проводници за шемирање, стопице, завршнице за 
проводнике и прикључне стезаљке, пластичне 
каналице са поклопцима и прорезима на боковима 
а за вођење проводника за шемирање, ознаке за 
трајно обележавање проводника за шемирање као 
и сав други неопходан прибор. 
У даљем тексту дати су подаци о уграђеној опреми. 
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1 КАБЛОВСКA ПРИКЉУЧНA КУТИЈA (KPK) 
 Испорука, монтажа, уграђивање и повезивање  

кабловских прикључних кутија, израђених од два 
пута декапираног лима, заптивене израде са 
вратима и бравицом са стандардним троугластим 
кључем. 

 Сви прикључни ормани са унутрашње стране на 
вратима имају натпис заштите од електричног 
удара: СИСТЕМ ТНЦ-С. У кутије су уграђене шине 
неутралног и заштитног проводника. 

  
1 Кутија означена са: KPK са следећом уграђеном 

опремом: 
- 2 ком. кабловских увидница 
- 3 ком. високоучинских ножастих осигурача НВО 

250/125А 
- 3 ком. постоља од 250А за високоучинске ножасте 

осигураче ниског напона.  
 Све комплет плаћа се по кутији. ком. 1 

  

2 ОРМАНИ СА БРОЈИЛИМА 
 Ормани су састављени из три одвојена дела. У 

доњем делу сместити шински развод, у средњем 
делу су бројила, а у горњем сабирнице заштитних 
водова. 

 Шемирање ормана се изводи у свему према 
једнополној шеми. За свако бројило се поставља 
табла од тврдог ПВЦ материјала (бакелита), 
пертинакса или декапираног лима са обавезним 
петим завртњем у  средини за осигурање бројила 
од скидања кад је оно пломбирано. 

 Сабирнице се уграђују у посебан одељак покривен 
посебном плочом са могућношћу осигурања 
пломбирањем. У овом делу се монтира и главни 
теретни прекидач.  

 Ормани са предње стране на вратима имају натпис 
заштите од електричног удара: СИСТЕМ ТТ, као и 
натпис са ознаком ормана. 

 Орман мора бити израђен у свему према 
прописима Електродистрибуције - Звечан, од 
произвођача који је усвојен од стручне групе.  

  

1 МРО-4 
  Главни разводни орман монтиран у бетонском 

кућишту на огради плаца, изнад КПК. Ормана је са 
4 табле за бројила, са двокрилним вратима и 
типском ЕДБ бравом. У орман је уграђена следећа 
опрема: 

- 1 ком. главни теретни прекидач (Simens, ABB, 
Telemehanic, итд.) од 125А, Ik=15kA 

- 4 ком. дигитално трофазно двотарифно бројило 
активне енергије 3x380/220V, 5-60A, типа ST100, за 
систем AMI/MDM. 

- 12 ком. аутоматски једнополни осигурач прекидач 
ниског напона - лимитатор 25А,Ik=15kA, типа "Ц" 

- 3 ком. бакарна шина 25х4мм (фаза) 
- 1 ком. бакарна шина 25х4мм (нула) 

 Остали ситан материјал, клеме, ВС клеме, Пг 
уводнице, жица за шемирање, натписне плочице, 
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итд. 

 Све комплет плаћа се по орману. ком 1 
  

2 БЕТОНСКО ПОСТОЉЕ 
  Бетонско постоље за смештај КПК и МРО које се 

поставља на огради плаца, комплет са полагањем 
2 х ПВЦ цеви фи 110мм, 4 х ПВЦ фи36мм и 4 Х ПВЦ 
фи16мм, за улаз излаз напојног кабла од 
трафостанице и одлазак напојних и сигналних 
каблова до сваке станске разводне табле.  

 Све комплет. ком 1 
  

3 Станска разводна табла РТ-С 
 Испорука, монтажа, шемирање, уградња и 

повезивање станске разводне табле за монтажу у 
становима, за уградњу на зид. 

 У таблу се уграђује опрема реномираног 
произвођача (ABB, SIMENS, TELEMEHANIQUE, 
ЛЕГРАНД, итд.) и то: 

- 1 ком. Трополне струјне диференцијалне склопке 
25А/0,03А, са ручним погоном, за монтажу на ДИН 
шине, за називни напон Un=500V, и ударну струју 
кратког споја 15кА (макс)   

- 2 ком. једнополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=6А, 
радна карактеристика "Б"   

- 2 ком. једнополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=10А, 
радна карактеристика "Б"   

- 9 ком. једнополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=16А, 
радна карактеристика "Б" 

- 2 ком. трополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=16А, 
радна карактеристика "Б" 

- 1 ком. сигнална лампица црвене боје, за монтажу 
на ДИН шине, 0,5W, 220V, 50Hz 

 Остали ситан материјал, сабирнице, уводнице, 
жица за шемирање, итд. ком. 4 

  

  УКУПНО 3.          
  

4. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 

1 Испорука, израда и повезивање сијаличних места 
каблом типа PP-Y 3x1,5мм2. Кабл се полаже у зид 
испод малтера, и увлачи у већ припремљене ПВЦ 
цеви фи16мм положене код бетонирања зидова и 
таванице. Сва скретања и повезивања извести у 
инсталационим кутијама од ПВЦ. 

  Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. 

 Обрачун по просечној дужини сијаличног места од 
5.5м, повезано и испитано. ком. 60 
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2 Испорука, израда и повезивање прекидачких 
места, каблом типа PP-2x1,5мм2. Кабл се полаже у 
зид испод малтера, увлачи у већ припремљене ПВЦ 
цеви фи16мм положене код бетонирања зидова и 
таванице. Сва скретања и повезивања извести у 
инсталационим кутијама од ПВЦ. 

  Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. 

 Обрачун по просечној дужини прекидачког места 
од 3м, повезано и испитано. ком. 42 

  

3 Испорука, израда и повезивање серијских 
прекидачких места, каблом типа PP-3x1,5мм2. Кабл 
се полаже у зид испод малтера, увлачи у већ 
припремљене ПВЦ цеви фи16мм положене код 
бетонирања зидова и таванице. Сва скретања и 
повезивања извести у инсталационим кутијама од 
ПВЦ. 

  Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. 

 Обрачун по просечној дужини сијаличног места од 
5м, повезано и испитано. ком. 2 

  

 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА 

  УКУПНО 4.          

5. СВЕТИЉКЕ 
  

1 Испорука на градилиште, монтажа и повезивање  
светиљки према избору инвеститора и пројектанта 
ентеријера, комплет са свим расветним телима, 
предспојним уређајима, опремом за монтажу, 
клемама и осталим елементима који омогућују да 
се светиљка монтира и пусти у рад. 

 Светиљке су дате према типу и то: 
  

- Тип 1 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP20, 1x60W, 230V, Е27 (ходнички 
простор).  ком. 4 

- Тип 2 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP54, 1x60W, 230V, Е27 (купатило).  ком. 

- Тип 3 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP54, 1x100W, 230V (кухиња).  ком. 4 

- Тип 4 Плафонска декоративна надградна светиљка 
са инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена 
у заштити IP20, 1x60W, 230V, Е27 (спаваћа соба).  ком. 8 

- Тип 5 Декоративни лустер са инкадесцентним или 
ЛЕД сијалицама, израђена у заштити IP20, 2x60W, 
230V (дневна соба). Монтирати лустер куку.  ком. 4 

- Тип 6 Декоративни лустер, светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP20, 2x60W, 230V, (трпезарија). 
Монтирати лустер куку.  ком. 4 

- Тип 7 Зидна декоративна надградна светиљка са 
инкадесцентном или ЛЕД сијалицом, израђена у 
заштити IP54, 60W, 230V, Е27 (терасе). Извод 
завршити са порцуланским клемама и сијаличним ком. 8 
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грлом Е27. 

- Тип 8 Зидна надградна светиљка са 
инкадесцентном или ЛЕД сијалицом, израђена у 
заштити IP54, 60W, 230V, Е27 (купатила). Извод 
завршити са порцуланским клемама и сијаличним 
грлом Е27. ком. 4 

- Тип 9 Зидна украсна светиљка са инкадесцентним 
или ЛЕД сијалицом, израђена у заштити IP20, 
2х36W, 230V (спаваће собе) ком. 16 

- Тип 10 Зидна светиљка са инкадесцентним или 
ЛЕД сијалицама, израђена у заштити IP65, 10W, 
230V (осветљење степеништа испод степеништа на 
улаза у стан) ком. 4 

- Тип 11 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP20, 1x60W, 230V, Е27 (остава).  ком. 4 

            
  УКУПНО 5.         

  

6. УТИЧНИЦЕ И КАБЛОВСКИ ИЗВОДИ 
  

1 Испорука, израда и повезивање монофазних 
прикључних места опште намене, технолошких 
потрошача и прикључних места у купатилима, 
каблом типа PP-Y 3x2,5мм2. Кабл се полаже у зид 
испод малтера и увлачи у већ припремљене ПВЦ 
цеви фи23мм положене код бетонирања зидова и 
таванице. Сва скретања и повезивања извести у 
инсталационим кутијама од ПВЦ. 

 Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. m 920 

  

2 Испорука, израда и повезивање трофазних 
прикључних места (шпорет и ел. котао), каблом 
типа PP-Y 5x2,5мм2. Кабл се полаже у зид испод 
малтера и увлачи у већ припремљене ПВЦ цеви 
фи29мм положене код бетонирања зидова и 
таванице. Сва скретања и повезивања извести у 
инсталационим кутијама од ПВЦ. 

 Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. м 42 

  

3 Испорука, израда и повезивање КИП прекидача, 
каблом типа PP 2x2,5мм2. Кабл се полаже у зид 
испод малтера и увлачи у већ припремљене ПВЦ 
цеви фи16мм положене код бетонирања зидова и 
таванице. Сва скретања и повезивања извести у 
инсталационим кутијама од ПВЦ. 

 Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. m 120 

  

  УКУПНО 6.         
  

7. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
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1 Испорука, монтажа и повезивање утичница, 
прекидача и инсталационих кутија из увозног 
програма реномираног произвођача, у боји по 
избору инвеститора, и то:  

- Једнополни блок прекидач 10A, 250V, са кутијом 
2М, носачем елемената и маском боје по избору 
инвеститора, ознаке на цртежима 02.1 ком. 38.00 

- Једнополни блок прекидач 10A, 250V,са 2 
прекидача, са кутијом 2М, носачем елемената и 
маском боје по избору инвеститора, ознаке на 
цртежима 02.2 ком. 4.00 

- Блок прекидача 16A, 250V, опремљен са дозном 
4М, носачима елемената, три прекодача 16А са 
индикацијом укључености и маском боје по избору 
инвеститора, означен на цртежима са OI3.6 ком. 4.00 

- Наизменични блок прекидач 10A, 250V, са кутијом 
2М, носачем елемената и маском по избору 
инвеститора, означен на цретжиа са 02.6 ком. 4.00 

- Блок утичница опремљен са дозном фи 60мм, 
носачем елемента, маском боје по избору 
инвеститора и 1 ком. утичнице 2П+Е, 16A, 250V, 
2М, ознаке на цртежма М-2.1  ком. 48.00 

- Блок утичница опремљен са дозном фи 60мм, 
носачем елемента, маском боје по избору 
инвеститора и 1 ком. утичнице 2П+Е, 16A, 250V, 
ИП55 2М, ознаке на цртежма М-2.2  ком. 16.00 

- Блок утичница опремљен са дозном 7М, носачем 
елемента, маском боје по избору инвеститора, 2 
ком. утичнице 2П+Е, 16A, 250V, 2М, 1 ком ТВ 
утичнице, 1 ком рачунарске утичнице и 1 ком 
интернетске утичнице, ознаке на цртежма М-7.2  ком. 12.00 

2 Трофазна шуко прикључница 16A, 380/220V за 
уградњу у зид, са инсталационом кутијом и свим 
потребним прибором за монтажу. ком. 4.00 

- Трофазна "шуко" OГ прикључница за стални 
прикључак, са заштитним контактом 16A, 250V, 
50Hz, 1P+N+E, за уградњу у зид, комплет са PVC 
дозном Ø60мм и поклопцем IP54. ком. 4.00 

3 Ситан неспецифициран материјал компл 1.00     
  УКУПНО 7.         

  

8 УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ 
ПОТЕНЦИЈАЛА 

  

1 Испорука уградња и повезивање кутије сабирног 
уземљења -  сабирнице за изједначење 
потенцијала објекта (СИП) у металном орману са 
вратима, који се уграђује у зид поред МРО.   

 Опремљена је сабирницом 30х5х650 са потребним 
бројем одвода. Повезује се према једнополној 
шеми помоћу одговарајућих папучица и завртњева. 
Сваки извод означити тачно на коју се инсталацију 
води. ком.  2 

  

2 Кутија за изједначење потенцијала РS-49 за 
изједначавање потенцијала у мокрим чворовима и 
кухињама, и повезивање свих металних делова 
према приложеној принципијелној шеми 
проводником R/F-Y 1x4мм2 на шиницу у самој 
кутији РS-49.    
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 Сабирница у РS-49 се везује на заштитну 
сабирницу у најближем РО проводником R-Y 
1х6мм2. ком 4 

  

3 Испорука и постављање  у зиду испод малтера 
инсталационих водова за изједначење потенцијала 
(водовода, канализације, грејање, тт орман, врата, 
кабловски регали, металне масе итд). Позиција 
обухвата израду завршетака водова, и кабла: 

- P-Y 1x16мм2 м 60 
- P-Y 1x6мм2 м 200 
- P/F-Y 1x4мм2 м 110 
 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА 

4 Извршити премошћење водомера бакарном 
плетеницом дужине 1м, пресека 25мм2 или траком 
Fе/Zn (25x4)мм са израдом бакарних обујмица за 
цеви одговарајућег пречника укључујући оловне 
подметаче. ком. 1 

  

5 Испорука и постављање укрсног комада за 
пролазне траке са три плоче, димензије (90х90)мм, 
типа ЈУС Н.Б4.936/III 90x90, за повезивање траке 
уземљивача или извода са уземљивача, комплет са 
заливањем битуменом, битулитом или неким 
сличним хидроизолациним материјалом. Све 
комплет. ком. 8 

  

6 Испорука и полагање у темељ траке Fe/Zn 
(25x4)мм. Све комплет са изводима  ка 
вентилационим каналима, ка сабирници СИП, ПНК 
регалима и ка мерним спојевима громобранске 
инсталације. м 102 

            
  УКУПНО 8.         
  

9 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
  

1 Испорука и постављање мерног споја на фасади 
објекта. ком. 4 

  

2 Испорука, полагање и повезивање громобранског 
спуста Fe/Zn траке 20х3мм  у зиду испод фасаде 
објекта, од прихватног система громобранске 
инсталације до мерног споја на висини 1,8м од 
површине тла или подлоге. м 26 

  

3 Испорука, полагање и повезивање прихватног 
система громобранске инсталације Fe/Zn трака 
20х3мм положеном на носачима за кров од црепа. 
Носачи се постављају на међусобном растојању од 
0.6-0.8m. м 130 

  

4 Испорука и постављање кровних носача на кров 
објекта за траку FeZn 20x3mm. Носачи се 
постављају на међусобном растојању од 0.6-0.8m. ком. 210 

  

5 Остали ситни непредвиђени радови, поправке 
оштећених места. паушално 1 
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  УКУПНО 9.         

  

10 КАБЛОВСКЕ ПОЛИЦЕ, ОБУЈМИЦЕ ЧЕЛИЧНЕ И 
ПВЦ ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ   

  

 Испорука, транспорт и уградња доле наведеног 
материјала. 

  

1 Испорука и уградња  тврдих ПВЦ цеви које се 
уграђују у фасадни зид и у под или кроз земљу за  
главне напојне каблове.   

- фи110мм м 4 
- фи50мм м 66 
2 Испорука и уградња ПВЦ савитљивих цеви које се 

уграђују у току бетонирања подова, зидова и 
таваница. Плаћа се по метру дужном уграђене 
цеви. Цеви су следећих унутрашњих пречника: 

- фи23мм м 360 
- фи16мм м 650 
 УКУПНО 10.         

11 ЗАВРШНИ РАДОВИ 
1 Мерење прелазног отпора уземљивача и издавање 

атеста. паушално 1 
2 Мерење прелазног отпора на СИП и кутијама за 

изједначење потенцијала, са издавањем потребних 
атеста. паушално 1 

3 Мерење отпора петље нуловања од напојне ТС са 
издавањем потребних атеста. паушално 1 

4 Преглед громобранске инсталације, провера 
непрекидности и издавање атеста. паушално 1 

5 Мерење отпора изолације инсталационих каблова 
и давања потребних атеста. паушално 1 

6 Уношење у пројекат свих измена и допуна 
електричних инсталација насталих у току извођења 
ел. инсталатерских радова. паушално 1 

            
  УКУПНО 11.         

  

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
  

1 ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 
2 ЗАШТИТА КАБЛОВА ОД ПОЖАРА 
3 РАЗВОДНИ ОРМАНИ, ТАБЛЕ И КУТИЈЕ 
4 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 
5 СВЕТИЉКЕ 
6 УТИЧНИЦЕ И КАБЛОВСКИ ИЗВОДИ 
7 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
8 УЗЕМЉЕЊЕ 
9 ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА 

10 ПВЦ ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ 
11 ЗАВРШНИ РАДОВИ         
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  УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:         
 

  

 ПЗИ - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ОБЈЕКТИ ТИПА  Т 10 
  

2.6.6 Предмет: Предме предрачун радова за израду телекомуникационих 
инсталација 
  

Поз. Опис 
Јед. 
мере Кол. 

Јед. 
цена Ук. цена 

  

 Овај предмер и предрачун обухвата :                        
  

а) Испорука свог материјала наведног у појединим позицијама и свог 
ситног неспецифицираног материјала потребног за квалитетну 
израду инсталација. 

б) Уградња у свему како је наведено у појединим позицијама а у 
складу са важећим прописима и стандардима.  

ц) Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене 
инсталације. 

д) Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на 
већ изведеним радовима. 

е) Сав употребљен материјал мора одговарати важећим 
стандардима и бити високог квалитета. 

ф) Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у 
потпуности према важећим прописима за предметне врсте 
радова. 

г) У цену се урачунава поред вредности свог потребног материјала и 
потребне радне снаге и порези на рад и материјал. 

  

1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА 
  

1 Испорука и монтажа станског телекомуникационог ормана (ТКО) 
следећих карактеристика са уграђеном следећом опремом: 

 1 ком. завршне оптичке кутије за четири оптичке нити  
 1 ком  преспојни оптички Patsh кабл од ЗОК-а до медија 

конвертора 
 1 ком медија конвертора 
 1 ком трограног РТВ дитрибутера - разделника 
 1 ком комплета 10 x RJ45  
 1 ком блока енергетских електро утичница 16А са четири 

утичнице 
 Комплет ком 4 

  

2 Испорука и полагање ПВЦ цеви испод малтера за пролаз и 
заштиту телекомуникационих каблова 

- ПВЦ цев фи 13,5мм м 210 
 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА 

  

3 Испорука и полагање телекомуникационих каблова и то:                                         
 коаксијални кабл RG6 категорије 6 м 160 

 инсталациони кабл STP 4x2x0,5/24AWG cat 7 м 160 
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 Напомена: Утичнице означене на цртежима са М-7.2 обухваћене 
су пројектом електроенергетских инсталација. Спољни оптички 
каблови као и тел. Орман на огради плаца је обавеза Телекома 
Србије - Косовска Митровица, као и израда завршница у завршној 
оптичкој кутији (ЗОК) у стану. 

  

  УКУПНО 1.          
  

2 АУДИО ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
     
 Испорука, транспорт и уградња свог потребног материјала и 

опреме: 
1 Позивна станица са једним тастером која се поставља на капији 

плаца са: модулом за приватност разговора, са микрозвучном 
комбинацијом са сопственим појачавачем, алуминијумска, за 
спољну монтажу, слична типу B01-EN TCS Немачка 

 

2 Уређај за напајање са интегрисаним временским релеом за 
активацију електричне браве, сличног типу BVS20-SG прoизводње 
TCS Немачка 

  
3 Инерфонски аудио телефон сличан типу ISH3022 прoизводње TCS 

Немачка 
  

4 Електрични прихватник 12V AC сличан типу 33P.1.04.B 
прoизводње TCS Немачка 

  

 Све комплет поз 1 до 4 ком. 4 
  

5 ПВЦ цев фи 16мм м 84 
  

6 Кабл J-Y(St)Y 2x2x0,8mm м 100 
  

  УКУПНО 2.          
  

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И 
ИНТЕРФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА 
2 АУДИО ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

  УКУПНО ТЕЛЕКОМ. И ИНТЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈA:     
            

  

 
PREDMER  

  uz Projekat Mašinskih Instalacija 
    
  Stambeni objekat - Tip 10 
  Naselje "Sunčana dolina" u Zvečanu 
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Poz. OPIS 
Jed. 
Mere 

KOLIČINA CENA 
IZNOS 

(Dinara) 

            

I PODNO GREJANJE         
            
1 OPREMA U KOTLARNICI         
            

1.1 Isporuka i montaža električnog kotla, 
proizvod "Vailant" Nemačka ili sličan 
samo sa istim parametrima, u okviru 
koga se nalazi i cirkulaciona pumpa i 
ekspanzioni sud, komplet sa 
automatikom za kontrolu i upravljanje, sa 
sledećim parametrima         

            
  Tip: eloBLOCK/2         
  Model: VE 6         
  Toplotna snaga kotla  6,0 kW         
  Temperaturni režim rada  80/60 оС         
  Priključci na cevnu mrežu  DN 20, NP 6         
  Dimenzije (VxŠxD)  740x410x310 mm         
  Nominalna jačina osigurača  10 A         
  Električni priključak  3 N/PE; 400 V; 50 

Hz         
    kompl. 4     
            

1.2 Isporuka i montaža cirkulacione pumpe 
podnog grejanja, proizvod " Grundfos " ili 
" Wilo "   - Nemačka, ili slična samo sa 
istim kvalitetom i sa sledećim 
karakteristikama:         

            
  Tip : UPS 25 - 120         
  Protok pumpe  0,99  m3/h         
  Napor pumpe  50,8  kPa         
  Maks.napor pumpe 98.0 kPa (pri 

max.brzini)         
  Elek.snaga motora  120-235 W         
    kompl. 4     
            

1.3 Automatika za sistem podnog grejanja         
  Klizna regulacija temperature vode na 

grani podnog grejanja prema spoljnoj 
temperaturi         

   - trokraki ventil sa motornim pogonom         
      DN15  Kvs=4,0  m³/h kom. 1     
   - elektromotorni pogon za ventil kom. 1     
   - elektronski regulator za centralno 

grejanje kom. 1     
   - senzor spoljne temperature (u okviru 

el.regulatora) kom. 1     
   - senzor temperature vode (u okviru 

hidr.proširenja VR61/2) kom. 1     
    kompl. 4     
            



страна 101 oд 233  

Општина Звечан, јавна набавка број 07-О/2020 

1.4 Isporuka i montaža kuglastih ventila sa 
slavinicom za ispuštanje, za nazivni 
pritisak od 6 bara, proizvod "DANFOSS" 
- Danska, ili slično sledećih dimenzija:         

  DN 20 sa unutrašnjim navojem kom. 14      
  DN 25 sa unutrašnjim navojem kom. 12      
            

1.5 Isporuka i montaža kosih regulacionih 
ventila sa slavinicom za ispuštanje koji 
se montira na povratnoj grani, proizvod 
"DANFOSS" - Danska, ili slično sledećih 
dimenzija:         

  DN 25 sa unutrašnjim navojem kom. 4      
            

1.6 Isporuka i montaža kosih odvajača 
nečistoće u kompletu sa 
kontraprirubnicama, zaptivačima i vijcima 
(fiting) za nazivni pritisak 6 bara, sledećih 
dimenzija:         

  DN 20 kom. 4     
            
1.7 Isporuka i montaža termometara u 

zaštitnim čaurama opsega 0-150oC 
prema Opštim uslovima         

    kompl. 8     
            
1.8 Isporuka i montaža manometara klase 

2,5 prečnika skale od 160 mm sa 
priključkom od 1/2" i trokrakom 
manometarskom slavinom za pritisak od 
6 bara.         

    kompl. 8     
            
1.9 Isporuka i montaža protivpožarnih 

aparata         
  S - 9 kompl. 4     
            

2 
PODNI PANELI I PRIPADAJUĆA 
ARMATURA         

            

2.1 

Isporuka i montaža podnog toplovodnog 
grejanja od  CEVI PEX (polietilen 
umrežen), prečnika ø16mm.          

  

Cevna mreža se postavlja u betonski sloj 
za izravnavanje i pričvršćuje se ili 
originalnom podlogom za podne panale 
ili žicom za armaturnu mrežu ø6mm sa 
okcima od 15х15cm ilil 20х20cm. 
Betonska masa je izrađena od frakcija 
šljunka maks. veličine 4mm. Nakon 
hidraulične probe cevovodna mreža se 
ostavlja pod pritiskom čitavo vreme 
zalivanja cementnim estrihom.         

  

Prilikom montaže, ispitivanja i puštanja u 
rad podnih panela pridržavati se svih 
uputstava proizvođača.         

  proizvod "HENCO"- Austrija ili slično 
samo sa istim karakteristikama,  sledećih 
dimenzija:         

   Tip  ALPEX 16x2,0         
            

  Dužina cevi Ø16x2,0 mm         
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2.1.1 u panelu je cca   30 m kom. 4     
2.1.2 u panelu je cca   60 m kom. 4     
2.1.3 u panelu je cca   80 m kom. 12     
2.1.4 u panelu je cca   90 m kom. 8     

            

2.2 

Profilisana podloga sa termičkom 
izolacijom (polistirolska pena bez fenola). 
Sa gornje strane nalazi se polistirolska 
folija profilisana, za postavljanje cevi 
ø17mm u podne panele sa 
međuosovinskim razmakom od 15х15cm 
ili 20х20cm.         

  

Ploča je debljine 23,0 mm. za pečurku - 
za cevi, a debljine 23,0 za izolaciju.         

    m2 204     
            

2.3 Izrada i montaža ormarića podnog 
grejanja sa sabirnikom i razdelnikom 
tople vode sa osam priključaka za cevne 
vodove i priključcima za termometar i 
manometar         

  (ormarići - prizemlje i sprat)         
  - dim. Ø48.3x3.25, L=500mm  sa 

priključcima:         
  - DN25 NP6     kom.1         
  - DN15 NP6     kom.7         
  - R 1/2" - za termometar     kom.1         
  - R 1/2" - za manometar      kom.1         

  

U cenu je uračunata i noseća 
konstrukcija sabirnika i razdelnika. kom. 4     

            
2.4 Isporuka i montaža radijatorskih 

duploregulirajućih ventila, koji se 
montiraju na razdelniku i sabirniku, sa 
reducirom za bakarne cevi, proizvod 
"Danfoss" ili slično, sledećih dimenzija:         

  DN 10 kom. 56      
            
3 CEVNA MREŽA         
            

3.1 Isporuka i izrada  mreže za RAZVOD 
TOPLE VODE podnog grejanja po 
objektu i kotlarnici, izrađene  od bešavnih 
ili šavnih čeličnih cevi po JUS C.B5.221 ili 
DIN-u 2440, sledećih dimenzija:         

            
   Ø  21.3 x 2.65 m 8     
   Ø  26.9 x 2.65 m 10     
   Ø  33.7 x 3.25 m 10     
            

3.2 Isporuka i montaža spojnog i zaptivnog 
materijala, dvodelne cevne obujmice, 
konzole i vešalice za cevi, klizne tačke i 
čvrsti  oslonci, oslonci, kolena i 
hamburški  lukovi, metalne rozetne, 
zidne čaure, protivprirubnice za cevi, 
acetilen, kiseonik  i ostali materijal 
potreban za montažu, usvaja se 50% od 
pozicije 1 i iznosi:         

      0.50     
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3.3 Čišćenje cevi od rđe i maltera, 

miniziranje dva puta cevi, držača, 
armature bojom postojanom na radnoj 
temperaturi: 

  

      
    m2 2      
            

3.4 Premazivanje svih cevi koje se NE izoluju 
dva puta bojom postojanom na radnoj 
temperaturi.         

    m2 2      
            

3.5 Za sve zidarske radove neposredno 
vezane za montažu cevnog razvoda, 
kanala i opreme i cevne mreže u objektu 
i van njega, predviđa se paušalni iznos: 

        
    paušalno       

            

I PODNO GREJANJE     UKUPNO:   

            

            

II VENTILACIJA         

            
1 Isporuka i montaža aksijalnih ventilatora 

sa nepovratnom klapnom, za ugradnju u 
zid vertikalnog ventilacionog kanala za 
izvlačenje vazduha iz sanitarnih 
prostorija, sa fleksibilnim vezama i 
samopodiznom klapnom odgovarajućeg 
prečnika,         

  

proizvod: "S & P", Španija ili slično sa 
istim karakteristikama.         

            
  Tip: SILENT 100         

  L       = 80 m3/h         
  Hekst = 50 Pa         
  N       = 0.08 kW         
  n        = 2400 o/min         
  za montažu u otvor na zidu ø100mm         
    kom. 4     

            
2 Za sve zidarske radove neposredno 

vezane za montažu cevnog razvoda, 
kanala i opreme u objektu i van, predviđa 
se paušalni iznos:         

    paušalno       

            

II VENTILACIJA     UKUPNO:   

            

            

III PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI         

            
1 PRIPREMNI RADOVI         
            

1.1 Pripremni radovi obuhvataju:         
     - Upoznavanje sa izvedenim stanjem 

na objektu  
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     - Upoznavanje sa projektom i ostalom         
       dokumentacijom          
     - Otvaranje gradilišta         
     - Upoređivanje projekta sa stvarnim 

izvedenim 
    

    
       stanjem na objektu         
     - potrebna razmeravanja i 

usaglašavanja 
    

    
  U slučaju da ima neslaganja u  projektu, 

predmeru ili poteškoća  u realizaciji 
projekta, izvođač je 

    

    
  obavezan da odmah ukaže na date 

probleme nadzornom  ili projektantu. U 
protivnom sve izmene idu na idu na 
njegov teret. 

    

    
    paušalno       
            
2 ZAVRŠNI RADOVI         
            

2.1 Ispitivanje instalacije na hladan 
hidraulični pritisak u svemu prema 
uslovima iz ovog projekta. uz prethodno 
ispiranje instalacije i probe na 
zaptivenost. 

  

      
    paušalno       
            

2.2 Topla hidraulična proba sa sledećim 
radovima:         

     - Hidraulično uregulisavanje protoka 
vode kroz 

    
    

       grejna tela - grejne krugove         
    kom. 28      
            

2.3 Završno ispitivanje instalacije,  probni 
pogon, potrebno doregulisavanje prilikom 
probnog pogona na vruće uz  svu 
potrebnu toplotnu i električnu energiju.         

    paušalno       
            

2.4 Izrada uputstva za rukovanje i 
održavanje u tri primerka od kojih jedan 
primerak upustva treba zastakliti i okačiti 
na vidno mesto u kotlarnici. 
Obeležavanje instalacije (natpisi, simboli 
i pozicije) 

  

      
  Raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju 

osposobljavanja instalacije za rad, 
tehnički prijem i primopredaja iste 
krajnjem korisniku (Investitoru) 

  

      
    paušalno       
            

2.5 Izrada projekta izvedenog stanja u tri 
primerka koji se predaju  Investitoru (tri 
kopije grafičke dokumentacije I dva CD-a 
sa elektronskom verzijom projekta). 

  

      
  Isporuka celokupne dokumentacije  o 

opremi i radovima potrebne za tehnički  
prijem i dobijanje upotrebne dozvole, 
učešće u tehničkom prijemu  i otklanjanje 
primedbi. 

  

      
    paušalno       
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III PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI     UKUPNO:   

            

            

REKAPITULACIJA RADOVA 

I PODNO GREJANJE     dinara 

II VENTILACIJA     dinara 

III PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI   dinara 

  
SVE   UKUPNO     dinara 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА Т10 

I 
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ 

  динара 

II 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

  динара 

III 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  динара 

IV 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  динара 

V МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   динара 

  СВЕ   УКУПНО  динара 

 

 

ОБЈЕКТИ И УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА                                            
ЗА НАСЕЉЕ "СУНЧАНА ДОЛИНА" 

 
ПРЕДМЕР  РАДОВА 

 
 

поз. 
ОПИС 

 
Објекат T11 - Насеље "Сунчана Долина" Мали звечан 

 
 

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

1. 

Површински ископ земље и хумуса у слоју од 20 см машинским путем са преносом на градилишну депонију. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 25,61*0,80*2+1,29*0,80*4 

12,65*2,635*2 
20,29*9,71 

 

 Укупно поз. 1. 
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2. 

Машински ископ глиновитог материјала у широком ископу (машинским путем 90%, ручним путем 10%) са одвозом на 
градилишну депонију. 

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције 
 Од оса 01 - 04  А - Ф 
 20,29*7,81*0,91 
 

 Укупно поз. 2. 
 

3. 

Ископ у глиновитом тлу за тракасте темеље (машински 70% ручно 30%) са одвозом на градилишну депонију. 

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције 
 Темељи на коти -3,98 
 Т3 

0,60*0,78*20,29 
Т2 
0,60*0,78*20,29 

 Темељ на коти -3,48 
 Т5 

0,60*0,28*20,29 
 Темељ на коти -2,40 
 0,60*2,30*20,29 
 Темељи од кот- -3,98 до коте -2,40 
 ТА 

0,60*3,17*2+0,60*2,278*0,40+0,60*0,916*0,50+1,20*0,60*1,10+0,897*0,60*2,20 

ТБ 
0,60*3,17*2+0,60*2,278*0,40+0,60*0,916*0,50+1,20*0,60*1,10+0,897*0,60*2,20 
ТЦД 
0,80*3,17*2+0,80*2,278*0,40+0,80*0,916*0,50+1,20*0,80*1,10+0,897*0,80*2,20 

ТЕ 
0,60*3,17*2+0,60*2,278*0,40+0,60*0,916*0,50+1,20*0,60*1,10+0,897*0,60*2,20 

ТФ 
0,60*3,17*2+0,60*2,278*0,40+0,60*0,916*0,50+1,20*0,60*1,10+0,897*0,60*2,20 

 Тпз темељ преградног зида 
 0,30*0,20*2,677*2 

0,30*0,20*(3,06+1,61)*2 
 Темељи спољњих улазних степеништа 
 0,30*0,80*1,70*2 
 0,30*0,80*1,33*2*2 
 Темељ димњака 

(0,395+0,695)*0,50*0,40*2 
 

 Укупно поз. 3. 
 

4. 

Ископ у глиновитом тлу за дренажне канале (машински 70% ручно 30%) са одвозом на градилишну депонију. 

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције 
 

Оса 01 
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(0,415+0,47)/2*0,38*21,12 
Оса А и Ф 
(0,415+0,47)/2*0,38*9,71*2 

 

 Укупно поз. 4 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и израда тампон слоја испод темељних трака, подова и тротоара слојем природног 
шљунка д= 10 см. 

  обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 а) испод темељних трака 
 Темељ на коти -5,90 
 Пос Т1 

0,70*0,90*20,29 
 Темељи улазних степеништа 

0,40*0,41*(4,03+0,97)*2 
 Темељ на коти -5,21 
 Пос Т2 

0,60*1,02*3,61*2 
 Темељ на коти -4,81 
 Пос Т5 

0,40*1,05*3,61*2 
 Темељ на коти -4,41 
 Пос Т4 

0,60*1,31*20,29 
Пос Т3 
0,60*1,01*4,90*2 
  
Темељи на коти -5,80 до коте -3,81 

 ТА 
0,60*(0,91+1,20+2,35+1,64+2,36)*0,90 
ТБ 
0,60*(0,91+1,20+2,35+1,64+2,36)*0,90 
ТДЦ 
0,87*(0,91+1,20+2,35+1,64+2,36)*0,90 
ТЕ 
0,60*(0,91+1,20+2,35+1,64+2,36)*0,90 
ТФ 
0,60*(0,91+1,20+2,35+1,64+2,36)*0,90 

 б) Испод подне плоче 
 Тампон на коти -0,37 / 637,09 
 Подна плоча на коти -3,00 
 Оса А - Ф  01 - 04 

(6,75*3,415+4,02*(3,47+1,70+3,37)+(3,45+2,985)*1,595+5,31*1,98)*2-1,69*0,45*2 
 в) Испод тротоара 
 25,61*0,80*2+1,29*0,80*4 

12,65*2,635*2 
 

 Uкупно поз. 5. 
    

6. 

Набавка материјала, транспорт и насипање дренажног слоја око објекта од гранулисаног шљунка са постављањем
"Лио" фолије. 

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције 
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Оса 01 
(0,415+0,47)/2*0,25*21,12 
Оса А и Ф 
(0,415+0,47)/2*0,18*9,71*2 

 

 Укупно поз. 6 
    

7. 

Набавка материјала, транспорт и насипање природног шљунка око темељних зидова у слојевима од 20 см са 
разастирањем и набијањем ручним путем. 

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције 
 Т1 

0,255*2,20*9,90*2 
Т2 
0,205*1,01*4,02*2*2 
Т3 
0,205*0,61*5,31*2*2 
Т4 
0,205*0,81*9,90*2 
ТА 
0,205*(0,77*2,20+1,20*1,80+2,35*1,40+1,64*1,20+2,38*0,61) 
ТБ 
0,205*(0,77*2,20+1,20*1,80+2,35*1,40+1,64*1,20+2,38*0,61)*2 
ТЦД 
0,205*(0,77*2,20+1,20*1,80+2,35*1,40+1,64*1,20+2,38*0,61)*2 
ТЕ 
0,205*(0,77*2,20+1,20*1,80+2,35*1,40+1,64*1,20+2,38*0,61)*2 
ТФ 
0,205*(0,77*2,20+1,20*1,80+2,35*1,40+1,64*1,20+2,38*0,61) 

 

 Укупно поз. 7 
 

8. 

Утовар вишка ископане земље у камион и одвоз на градску депонију коју одреди надлежни орган (до 10 км) са 
истоваром и уређењем депоније. 

  Обрачун по м3 земље у самониклом стању. 
 Од површинског ископа поз 1. 
 Од широког ископа поз. 2 
 Од ископа темеља поз. 3 
 Од ископа дренажног канала поз. 4 
 

 Ukupno poz. 5. 
 

 УКУПНО: ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

2 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских тракастих темеља у ископаном терену 
водонепропусним бетоном МБ30 В8. 

  обрачун по м3 комплет изведене позиције. 
 Темељ на коти -5,80 
 Пос Т1 

0,70*0,40*20,29 
 Темељи улазних степеништа 
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0,40*0,30*(4,03+0,97)*2 
 Темељ на коти -5,11 
 Пос Т2 

0,60*0,40*3,61*2 
 Темељ на коти -4,71 
 Пос Т5 

0,40*0,40*3,61*2 
 Темељ на коти -4,31 
 Пос Т4 

0,60*0,40*20,29 
Пос Т3 
0,60*0,40*4,90*2 
  
Темељи на коти -5,80 до коте -3,81 

 ТА 
0,60*0,40*8,46 
Каскаде 
0,40*0,40*0,60*4 
ТБ 
0,60*0,40*8,46 
Каскаде 
0,40*0,40*0,60*4 
ТДЦ 
0,87*0,40*8,46 
Каскаде 
0,40*0,40*0,87*4 
ТЕ 
0,60*0,40*8,46 
Каскаде 
0,40*0,40*0,60*4 
ТФ 
0,60*0,40*8,46 
Каскаде 
0,40*0,40*0,60*4 

 Темељ димњака 
Тд 
0,75*1,69*0,30*2 

 Темељи на коти -3,30 
 Тпз темељ преградног зида 

0,30*0,30*(4,96+1,15)*2 
 Темељи спољњих улазних степеништа 

0,30*0,80*1,33*2 
 

 Укупно поз. 1. 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских темељних зидова водонепропусним бетоном 
МБ30 В8 у потребној оплати. 

  Оплата 10,00 м2/м3 бетона. 

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције. 
 Т1 

0,19*2,40*9,90*2 
Т2 
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0,19*1,21*4,02*2 
Т3 
0,19*0,81*5,31*2 
Т4 
0,19*0,81*9,90*2 
ТА 
0,19*(0,77*2,40+1,20*2,00+2,35*1,60+1,64*1,20+2,38*0,81) 
ТБ 
0,19*(0,77*2,40+1,20*2,00+2,35*1,60+1,64*1,20+2,38*0,81) 

  ТЦД 
0,19*(0,77*2,40+1,20*2,00+2,35*1,60+1,64*1,20+2,38*0,81)*2 
ТЕ 
0,19*(0,77*2,40+1,20*2,00+2,35*1,60+1,64*1,20+2,38*0,81) 
ТФ 
0,19*(0,77*2,40+1,20*2,00+2,35*1,60+1,64*1,20+2,38*0,81) 

 Темељни зидови улазних степеништа 
0,20*2,40*(3,93+1,525)*2 

 

 Укупно поз. 2. 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских зидова сутерена д= 20 см водонепропусним 
бетоном МБ30 В8 у потребној оплати.  

  Оплата 2,00 м2/м2 бетона 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Оса А 

9,30*2,70 
Оса Ф 
9,30*2,70 

 

 Укупно поз. 3. 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских вертикалних серклажа и стубова сутерена, 
приземља и спрата бетоном МБ30 у потребној оплати. 

  Оплата 10,00 м2/м3 бетона. 

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције. 
 Сутерен 
 0,30*0,19*2,60*8 

0,19*0,19*2,60*20 
0,40*0,19*2,60*8 

 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 0,19*0,19*2,60*14 

0,19*0,30*2,60*6 
0,40*0,19*2,60*6 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 0,19*0,19*2,60*14 

0,19*0,30*2,60*6 
0,40*0,19*2,60*6 
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Укупно спрат 
 Таван 

0,19*0,19*(1,18+2,24)*2 
  Укупно таван 
 

 Укупно поз. 4 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских греда и подвлака сутерена, приземља и спрата 
бетоном МБ30 у потребној оплати комплет са подупирањем. 

  Висина подупирања 2,60 м. 

  Оплата 7,50 м2/м3 бетона. 

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције 
 Сутерен 
 Пос 04 

0,19*0,40*8,92*2 
Пос 05 
0,19*0,40*8,92*2 
Пос 06 
0,19*0,40*8,92*2 
Пос 07 
0,19*0,40*9,90*2 
Пос 08 
0,40*0,20*5,31*2 
Пос 09 
0,19*0,40*9,90*2 
Пос 11 
0,20*0,20*8,92*2 
Ребро за укрућење 
0,20*0,20*(5,31+4,02)*2 

 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Пос 104 

0,19*0,40*8,92*2 
Пос 105 
0,19*0,40*8,92*2 
Пос 106 
0,19*0,40*8,92*2 
Пос 108 
0,19*0,40*9,90*2*2 
Пос 109 
0,19*0,40*9,90*2 
Пос 111 
0,20*0,20*8,92*2 
Ребро за укрућење 
0,20*0,20*(5,31+4,02)*2 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Пос 204 

0,19*0,40*8,92*2 
Пос 205 
0,19*0,40*8,92*2 
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Пос 206 
0,19*0,40*8,92*2 
Пос 208 
0,19*0,40*9,90*2*2 
Пос 209 
0,19*0,40*9,90*2 
Пос 211 
0,20*0,20*8,92*2 
Пос 111 
0,20*0,20*(6,75+1,98)*2 
Ребро за укрућење 
0,20*0,20*(5,31+4,02)*2 

 
 Укупно приземље 
 Таван 
 Коси серклаж 

0,19*0,19*5,37*2*2 
 
 Укупно таван 
 

 Укупно поз. 5 
 

6. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонске равне међуспратне плоче сутерена д= 14 см 
бетоном МБ30 у потребној оплати комплет са подупирањем. 

  Висина подупирања 2,86 м. 

  Оплата 1,14 м2/м2 бетона. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
 Плоча изнад приземља 
 Поз 103 

5,31*1,98 
 Плоча изнад спрата 
 Поз 203 

5,31*1,98 
 

 Укупно поз. 6 
 

7 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонске равне међуспратне плоче сутерена д= 12 см 
бетоном МБ30 у потребној оплати комплет са подупирањем. 

  Висина подупирања 2,88 м. 

  Оплата 1,12м2/м2 бетона. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
 Плоча изнад сутерена 
 Пос 03 

5,31*1,77 
 

 Укупно поз. 7 
 

8. 

Набавка материјала, транспорт и израда армирано бетонске полумонтажне међуспратне конструкције подрума и 
приземља типа ЛМТ 40 д= 16+4 см бетоном МБ30 комплет са потребним подупирањем. 

  Висина подупирања 2,80 м. 
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Јединичном ценом обухваћена је и израда потребних ребара за укрућење у свему према статичком прорачуну и 
детаљима из пројекта. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Плоча изнад сутерена 
 Поз 01 

6,75*5,31*2+(8,92-0,20)*4,02*2 
 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Поз 101, 102а 

6,75*5,31*2+(8,92-0,20)*4,02*2 
 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Поз 201, 202 

6,75*5,31*2+(8,92-0,20)*4,02*2 
 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 8 
 

9. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонског спољњег степеништа бетоном МБ30 у потребној 
оплати комплет са подупирањем. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 

  а) Коси степенишни крак д= 15 см комплет са степенишним 

     газиштима димензије 17,50/30 см  

    Оплата 1,15 м2/м2 бетона 
 1,52*(2,52+1,83)*2 
 1,33*(2,18+2,33)*2+0,23*2,03*2 

1,33*(6,00+2,33)*2+0,23*2,03*2 
 

 Укупно поз. 9. 
 

10. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонске подне плоче сутерена д= 10 см водонепропусним 
бетоном МБ30 В8. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Подна плоча на коти -3,00 
 Оса А - Ф  01 - 04 

(6,75*3,415+4,02*(3,47+1,70+3,37)+(3,45+2,985)*1,595+5,31*1,98)*2-1,69*0,45*2 

 

 Укупно поз. 10 
 

11. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање тротоара д= 10 см бетоном МБ20. 

  

На свака 2,00 м израдити дилатационе фуге које запунити 2/3 песком, 1/3 врелим битуменом. 

  

Тротоар радити у паду од 1% од објекта, спојницу тротоара и објекта запунити врелим битуменом. 
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По ободу тротоара извести тенељ од набихеног бетона димензије 20/40 см 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 25,61*0,80*2+1,29*0,80*4 

12,65*2,635*2 
 

 Укупно поз. 11 
 

12. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање постољице за полагање дренажних цеви д= 10 см бетоном МБ20.

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Оса 01 

0,415*21,12 
Оса А и Ф 
0,415*9,71*2 

 

 Укупно поз. 12 
 

 УКУПНО : БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка, транспорт, исправљање. чишћење, сечење, савијање и постављање бетонског гвожђа Б-500Б и МА 500/560 
500/56о у свему по статичком прорачуну и детаљима арматуре. 

  

Количина бетонског гвожђа је апроксимативна, тачне количине ће се установити по добијању спецификација 
арматуре. 

  Обрачун по кг обрађеног и постављеног бетонског гвожђа. 
 Б-500Б 
 МА 500/560 
 

 УКУПНО: АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 

4 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и зидање фасадних и унутрашњих зидова гитер блоковима 19x19x25 д= 20 см у 
продужном, малтеру 1:2:6. 

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда надвратника и надпрозорника х= 20 см бетоном МБ20 у потребној оплати 
армираних са +2ф12 узенгије ф6820 см. 

  

Приликом зидања водити рачуна да све хоризонталне и вертикалне спојнице буду добро попуњене малтером. 

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле. 

 Сутерен 
 Оса 01 

((2,91+2,10+1,75+1,71)*2,60-(0,85*1,40*4+1,00*2,60))*2 
Оса 04 
((3,42+1,70+4,005)*2,60-(1,20*1,40*2+0,85*1,40*2)*2 
Оса Б, Е 
((1,98+2,88+1,70+1,36)*2,60-(0,81+0,91*2)*2,10)*2 
Оса Ц - Д 
(3,26+2,88+1,98)*2,60*2 
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Укупно сутерен 
 Приземље 
 Оса 04 

(3,82*2,60-0,85*1,40*2)*2 
Оса 03 
((1,85+3,26)*2,60-(1,00*2,60+1,20*1,40*2))*2 
Оса 02 
(0,52+0,20)*2,80*2 
Оса 01 
((2,91+2,10+3,91)*2,60-(0,85*1,40*4+0,50*0,80))*2 
Оса А 
(2,94+3,42)*2,60 
Оса Б 
(3,27+1,39+1,98)*2,60 
Оса Ц, Д 
(3,47+3,09+1,98)*2,60*2 
Оса Е 
(3,27+1,39+1,98)*2,60 
Оса Ф 
(2,94+3,42)*2,60 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Оса 04 

(3,82*2,60-0,85*1,40*2)*2 
Оса 03 
((1,85+3,26)*2,60-(1,00*2,60+1,20*1,40*2))*2 
Оса 02 
(0,52+0,20)*2,80*2 
Оса 01 
((2,91+2,10+3,91)*2,60-(0,85*1,40*4+0,50*0,80))*2 
Оса А 
(2,94+3,42)*2,60 
Оса Б 
(3,27+1,39+1,98)*2,60 
Оса Ц, Д 
(3,47+3,09+1,98)*2,60*2 
Оса Е 
(3,27+1,39+1,98)*2,60 
Оса Ф 
(2,94+3,42)*2,60 

 
 Укупно спрат 
 Таван 
 (9,30-0,19*2)*2,57/2*2 
 
 Укупно таван 
 

 Укупно поз. 1. 
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2. 

Набавка материјала, транспорт и зидање преградних зидова преградним пуном опеком д= 12 см у продужном 
малтеру 1:2:6 са истовременом израдом армирано бетонских хоризонталних серклажа у висини отвора за врата х= 20 
см бетоном МБ20 у потребној оплати армираних са +2ф8, узенгије ф6/25 см. 

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле 

 Сутерен 
 Стан 1 
 (6,75+1,98+0,87+1,70+0,40*2+0,79+4,02*2)*2,80-(0,81*2,10+1,40*2,10) 

 Стан 2 
 (6,75+1,98+0,87+1,70+0,40*2+0,79+4,02*2)*2,80-(0,81*2,10+1,40*2,10) 

 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 
 (1,70+3,47+3,09+0,40+1,11+4,02*2+1,70)*2,80-((0,81+0,91*2+0,71+1,40)*2,10+1,20*2,80) 

 Стан 4 
 (1,70+3,47+3,09+0,40+1,11+4,02*2+1,70)*2,80-((0,81+0,91*2+0,71+1,40)*2,10+1,20*2,80) 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 
 (1,70+3,47+3,09+0,40+1,11+4,02*2+1,70)*2,80-((0,81+0,91*2+0,71+1,40)*2,10+1,20*2,80) 

 Стан 6 
 (1,70+3,47+3,09+0,40+1,11+4,02*2+1,70)*2,80-((0,81+0,91*2+0,71+1,40)*2,10+1,20*2,80) 

 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 2. 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и зидање заштите вертикалне хидроизолације пуном опеком д= 12 см у продужном 
малтеру 1:2:6. 

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда термоизолације плочама стиродура д= 10 см. 

  Ознака у пројекту УКЗ 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Зид у оси 01 

(9,90*2-3,903*2)*2,40 
Зид у оси 04 
9,90*0,81*2 
ТА 
(0,77*2,40+1,20*2,00+2,35*1,60+1,64*1,20+2,38*0,81) 
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Зид у оси Ф 
(0,77*2,40+1,20*2,00+2,35*1,60+1,64*1,20+2,38*0,81) 

 

 Укупно поз. 3 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и израда димњака од готових елемената типа "Šidel" димензије ф 200 мм комплет са 
плаштом, термоизолацијом, свим фазонским деловима, прикључцима и димњачким вратанцима. 

  

Јединичном ценом обухваћена је набавка, транспорт и израда типске димњачке капе на крову. 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције. 
   
   
  Укупно поз. 4. 

 

5. 

Набавка материјала, транспорт и израда вентилација од готових елемената типа "Шунт" са свим фазонским 
деловима и прокључцима. 

  

Јединичном ценом обухваћена је набавка, транспорт и израда типске капе на крову. 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције. 
   
   
  Укупно поз. 5. 

 

6. 

Набавка материјала, транспорт и обзиђивање фасаде пуном опеком д= 12 см у продужном малтеру 1:2:6. 

  

Обзид фасаде повезати за зидове од гитер блокова анкерима од нерђајућег челика сваки трећи ред на 50 см. 

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда термоизолације плочама камене вуне д= 10 см постављених приликом 
обзиђивања фасаде. 

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда армирано бетонских хоризонталних серклажа димензије 12x40 см у висини 
међуспратне конструкције бетоном МБ30 у потребној оплати. 

  

Серклаже армирати по статичком прорачуну (бетонског гвожђе обрачунато кроз армирачке радове). 

  

Хоризонталне серклаже на обзиду фасаде повезати за зидове од гитер блокова анкерима од нерђајућег челика на 
размаку од 50 см. 

  Ознака у пројекту СФЗ. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Фасадни зид у оси 04 

20,34*9,00-(1,20*1,40*4*3+0,85*1,40*4*3+1,00*2,60*2*3) 
Фасадни зид у оси А 
9,76*9,00 
Фасадни зид у оси Ф 
9,76*9,00 
Фасадни зид у оси 01 
20,34*9-(0,85*1,40*8*3+0,50*0,80*2*3) 
Димњак у кров и ван крова 
(0,64+1,39)*2*3,80*2 

 

 Укупно поз. 6. 
 

7. 

Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од гитер блока и бетона продужним малтером 1:3:9 у два слоја 
са претходним прскањем ретким цементним малтером 1:1. 
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Јединичном ценом обухваћена је и набавка, транспорт и постављанње типских поцинкованих профила за заштиту 
ивица зидова. 

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле. 

 Сутерен 
 Стан 1 
 2. Ходник 

(1,58*2+1,70+0,40*2+0,12*2)*2,60 
3. Дегажман 
(5,32*2+1,70+0,40*2)*2,60 
4. Дневни боравак 
(5,60*2+3,49+0,87)*2,60 
5. кухиња са трпезаријом 
(2,89+3,32+0,27+0,12)*2,60+(0,60+3,20+0,60)*1,00 
6. Остава 
(1,80+1,70)*2*2,60 
7. Спаваћа соба 
(4,02+3,44)*2*2,60 
9. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,60 

  Стан 2 
 2. Ходник 

(1,58*2+1,70+0,40*2+0,12*2)*2,60 
3. Дегажман 
(5,32*2+1,70+0,40*2)*2,60 
4. Дневни боравак 
(5,60*2+3,49+0,87)*2,60 
5. кухиња са трпезаријом 
(2,89+3,32+0,27+0,12)*2,60+(0,60+3,20+0,60)*1,00 
6. Остава 
(1,80+1,70)*2*2,60 
7. Спаваћа соба 
(4,02+3,44)*2*2,60 
9. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,60 

 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 
 2. Ходник 

(3,087+3,04+0,40)*2*2,68 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,75+3,49)*2*2,68-1,20*2,68 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,08-1,20*1,08 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,68 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,68 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,68 

 Стан 4 
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2. Ходник 
(3,087+3,04+0,40)*2*2,68 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,75+3,49)*2*2,68-1,20*2,68 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,08-1,20*1,08 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,68 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,68 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,68 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 
 2. Ходник 

(3,087+3,04+0,40)*2*2,69 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,75+3,49)*2*2,69-1,20*2,9 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,09-1,20*1,09 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,69 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,69 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,69 

 Стан 6 
 2. Ходник 

(3,087+3,04+0,40)*2*2,69 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,75+3,49)*2*2,69-1,20*2,9 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,09-1,20*1,09 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,69 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,69 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,69 

 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 7. 
 

8. 

Набавка материјала, транспорт и малтерисање плафона преко ЛМТ 40 таванице продужним малтером 1:3:9 у два 
слоја са претходним прскањем ретким цементним малтером 1:1. 

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле. 

 Сутерен 
 Стан 1 

2. Ходник 

1,58*1,70 
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3. Дегажман 
5,32*1,70+0,12*(0,91*32+0,90+1,10) 
4. Дневни боравак 
3,49*5,60 
5. Кухиња са трпезаријом 
2,62*0,12+3,20*2,89 
3,20*0,60 
6. Остава 
1,80*1,70 
7. Спаваћа соба 
4,02*3,44 
8. Санитарни чвор 
4,02*1,70-0,79*0,12 
9. Спаваћа соба 
4,02*3,54 

 Стан 2 
2. Ходник 

1,58*1,70 
3. Дегажман 
5,32*1,70+0,12*(0,91*32+0,90+1,10) 
4. Дневни боравак 
3,49*5,60 
5. Кухиња са трпезаријом 
2,62*0,12+3,20*2,89 
3,20*0,60 
6. Остава 
1,80*1,70 
7. Спаваћа соба 
4,02*3,44 
8. Санитарни чвор 
4,02*1,70-0,79*0,12 
9. Спаваћа соба 
4,02*3,54 

 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 

2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
4. Кухиња 
2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

 Стан 4 
 2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
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6,75*3,49 
4. Кухиња 
2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 
 2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
4. Кухиња 
2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

 Стан 6 
 2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
4. Кухиња 
2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

  Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 8. 
 

9. 

Набавка материјала, транспорт и обрада плафона преко термоизолације слојем грађевинског лепка са слојем ПВЦ 
мрежице. 

  

Завршна обрада глетовање грађевинским лепком (подлога за бојење полудисперзивном бојом). 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
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Плоча пода приземља изнад сутерена 
 (6,62*2,143+1,10*0,30)*2 
 

 Укупно поз. 9. 
 

 УКУПНО: ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

5 РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и израда термо - звучне изолације подова сутерена и приземља плочама стиродура 
д= 10 см са слојем ПЕ фолије. 

  

Преко термоизолације извести слој цементне кошуљице д= 5,0 см армиране "Фибрин" - ом. 

  Ознака у пројекту ПНТ. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Сутерен 
 Стан 1 
 2. Ходник 

1,58*1,70 
3. Дегажман 
5,32*1,70+0,12*(0,91*32+0,90+1,10) 
4. Дневни боравак 
3,49*5,60 
5. Кухиња са трпезаријом 
2,62*0,12+3,20*2,89 
3,20*0,60 
6. Остава 
1,80*1,70 
7. Спаваћа соба 
4,02*3,44 
8. Санитарни чвор 
4,02*1,70-0,79*0,12 
9. Спаваћа соба 
4,02*3,54 

 Стан 2 
 2. Ходник 

1,58*1,70 
3. Дегажман 
5,32*1,70+0,12*(0,91*32+0,90+1,10) 
4. Дневни боравак 
3,49*5,60 
5. Кухиња са трпезаријом 
2,62*0,12+3,20*2,89 
3,20*0,60 
6. Остава 
1,80*1,70 
7. Спаваћа соба 
4,02*3,44 
8. Санитарни чвор 
4,02*1,70-0,79*0,12 
9. Спаваћа соба 
4,02*3,54 

 
 Укупно поз. 1 
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  а) Термозвучна изолација д= 3,0 см 

 Спрат 
 Стан 5 
 1. Тераса 

5,52*1,90+2,19*1,08 
 Стан 6 
 1. Тераса 

5,52*1,90+2,19*1,08 
 

 Укупно поз. 1а 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и израда термо - звучне изолације подова приземља и спрата плочама стиродура д= 
2 см са слојем ПЕ фолије. 

  

Преко термоизолације извести слој цементне кошуљице д= 5,0 см армиране "Фибрин" - ом. 

  Ознака у пројекту МКС. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 

Приземље 
 Стан 3 

2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
4. Кухиња 
2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

 Стан 4 
2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
4. Кухиња 
2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
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Стан 5 
2. Ходник 
2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
4. Кухиња 
2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

 Стан 6 
2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
4. Кухиња 
2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

 

 Укупно поз. 2 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације таванског простора према грејаним просторима плочама 
минералне вуне ТП д= 12 см са два слоја паропропусне, водонепропусне фолије. 

  Ознака у пројекту МКТ. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
 9,50*20,08 
 

 Укупно поз. 3. 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације кровне конструкције плочама минералне вуне ТП д= 12,0 см 
са парном браном постављеним између рогова и анкерисаним за рогове анкерима од поцинковане жице. 

  Ознака у пројекту КК 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције мерено по косини крова 
 9,50*5,485/2*2 

(20,08+10,58)/2*5,485*2 
 

 Укупно поз. 4. 
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5. 

Набавка материјала, транспорт и израда термо - звучне изолације равног крова изнад грејаног простора плочама 
стиродура д= 25 см са слојем ПЕ фолије. 

  

Преко термоизолације извести слој цементне кошуљице д= 5,0 см армиране "Фибрин" - ом. 

  Ознака у пројекту РК 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
 Плоча пода приземља изнад сутерена 
 (5,50*2,17+1,10*0,30)*2 
 

 Укупно поз. 5. 
 

6. 

Набавка материјала, транспорт и израда термо - звучне изолације плафона сутерена плочама стиродура д= 15 см 
постављених у оплати пре бетонирања. 

  

Плоче анкерисати за међуспратну таваницу поцинкованом жицом. 

  Ознака у пројекту РК 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
 Плоча пода приземља изнад сутерена 
 (2,19+0,15)*5,31*2 
 
 Укупно поз. 5. 
 

6. 

Набавка материјала, транспорт и постављање плоча стиропора д= 8 см у дилатацију објекта. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 9,30*3,00*3+9,30*2,76/2 
 

 Укупно поз. 6. 
 

 УКУУПНО: РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

6 ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање дрвене кровне конструкције четвороводног крова од 
првокласне кровне грађе осушене према стандарду и заштићене од влаге и инсеката одговарајућим средствима.

  

Димензије и облик кровне грађе у свему преам статичком прорачуну и детаљима из пројекта. 

  Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. 
 11,81*22,39 
 

 Укупно поз. 1. 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и опшивање крова даском 24 мм са постављањем слоја паропропусне, 
водонепропусне фолије. 

  Ознака у пројекту КК. 

  Обрачун по м2 косе пројекције крова 
 11,81*6,82/2*2 

(22,39+10,58)/2*6,82*2 
 

 Укупно поз. 2. 
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3. 

Набавка материјала, транспорт и летвисање крова летавама 24/48 мм у оба правца. 

  Ознака у пројекту КК. 

  Обрачун по м2 косе пројекције крова 
 11,81*6,82/2*2 

(22,39+10,58)/2*6,82*2 
 

 Укупно поз. 3. 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и покривање крова Континентал + црепом комплет са набавком и постављањем 
довољног броја одговарајућих слемењака (0,20 м1/м2) 

  Обрачун по м2 косе пројекције крова 
 11,81*6,82/2*2 

(22,39+10,58)/2*6,82*2 
 

 Укупно поз. 4. 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и опшивање стрехе ламперијом д= 12 мм постављеној на подконструкцији од гредица 
48/78 мм. 

  

Завршна обрада опшивке заштитним премазом у три слоја у тону по избору пројектанта са свим потребним 
предрадама. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 
 (0,91+0,20)*(11,82+22,39)*2 
 

 Укупно поз. 5. 
    

6. 

Набавка материјала, транспорт и патоснање пода тавана даском 2 мм постављеној на одговарајућој подконструкцији

Ознака у пројекту МКТ. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 9,30*19,88 
 

 Укупно позиција 6. 
  

 УКУПНО: ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 

7 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

1. Двокрилнa врата 

  Израда и постављање унутрашњих двокрилних врата. 

  

Врата израдити у комбинацији дрвета и орнамент стакла а у свему према договору са инвеститором. 

  

Врата се отварају до своје потпуне ширине а сусрећу се на средини. 

  Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. 

  

Поставити оков од елоксираног алуминијума, браљву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору 
инвеститора. 

  На поду поставити гумени одбојник. 

  Заптиванје састава столарије и зида пур пеном. 

  

На суве и очишћене површине састава нанети пур и након сушења обрадити га одговарајућим алаткама. 

  Напомена: 

  Све мере проверити на лицу места. 
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  Ознака у пројекту 1 у кругу 

  зидарска мера 140x210 
    

2. Једнокрилна врата  

  

Израда и постављање унутрашњих једнокрилних врата обострано шперованих. 

  

Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са сћем обострано обложити шпер 
плочом д= 4 мм, а у свему по договору са инвестгитором. 

  Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. 

  

Поставити оков од елоксираног алуминијума, браљву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору 
инвеститора. 

  На поду поставити гумени одбојник. 

  Заптиванје састава столарије и зида пур пеном. 

  

На суве и очишћене површине састава нанети пур и након сушења обрадити га одговарајућим алаткама. 

  Напомена: 

  Све мере проверити на лицу места. 
 

  Ознака у пројекту 2 у кругу  

  зидарска мера 91x210 
 

  ознака у пројекту 3 у кругу  

  зидарска мера 81x210 
 

  ознака у пројекту 4 у кругу клизна врата 

  зидарска мера 80x210 
 

3. Ограда улазног трема и трема приземља 

  

Дрвени рам са испуном од талпи са декоративно нажлебљеном окапницом. 

  Конструкција у свему према детаљима из пројекта 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
    
  Ознака у пројекту  

  Производна мера 550+219*280 см 
 

4. Ограда улазног степеништа приземља и спрат х= 110 см 

  Конструкција у свему према детаљима из пројекта 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 

  Ознака у пројекту  

  Производна мера 3800 см 
 

 УКУПНО: СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

8 ФАСАДНА ПВЦ СТОЛАРИЈА 
 

1. ПВЦ прозори 

  Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора. 

  

Уграђивање прозора од високо отпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним профилом уградне дубине 80 мм УВ 0,94 
к/м2, са отварањем око хоризонталне осовине (вентус)и вертикалне осе. 

  

Оков и боја прозора (ПВЦ у боји дрвета), по избору пројектанта. 

  

Крила прозора застаклити нискоемисионим трослојним стаклом д= 4+16+4+16+4 мм са аргоном 

  Напомена: 

  Све мере проверити на лицу места. 
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  Ознака у пројекту I у квадрату 

  Зидарска мера 120x140 двокрилни прозор 
 

  Ознака у пројекту II у квадрату 

  Зидарска мера мера 85x140 једнокрилни прозор 
 

  Ознака у пројекту III у квадрату 

  Зидарска мера 50x80 једнокрилни прозор 
    

2. Улазна сигурносна врата 
Израда и постављање сигурносних улазних застакљених ПВЦ врата 

Уграђивање једнокрилних врата од високо отпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системомпрофила отпорних на 
УВ зрачење, термички звучно изолована са термопрекидом.уградне дубине 80 мм УВ 0,94 к/м2, са отварањем око 
хоризонталне осовине (вентус)и вертикалне осе. 

Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом профила, по шеми столарије и 
детаљима. 

Систем закључавања од две браве. 
Оков и боја (ПВЦ у боји дрвета) врата, по избору пројектанта. 
Крило врата застаклити нискоемисионим трослојним стаклом д= 4+16+4+16+4 са аргоном 

Напомена: 
Све мере проверити на лицу места. 

    
    

Ознака у пројекту IV у кругу 

  Зидарска мера 101x260  
 

3.  ПВЦ капак за излаз на таван димензије 60/120 см 
 

 УКУПНО: ФАСАДНА ПВЦ СТОЛАРИЈА 
 

9 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање висећих олука од пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 
мм развијене ширине 45 см у боји по избору пројектанта. 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање одводних олучних вертикала димензије 125x125 мм од 
пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по избору пројектанта. 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање водоскупљача од пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 
мм у боји по избору пројектанта. 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке димњака на крову од пластифицираног поцинкованог 
лима д= 0,6 мм у боји по избору пројектанта развијене ширине 65 см. 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке окапнице на тераси од пластифицираног 
поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по избору пројектанта, развијене ширине 25 см. 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 
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6. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке солбанака од пластифицираног поцинкованог лима 
д= 0,6 мм у боји по избору пројектанта развијене ширине 35 см. 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 
 

7. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке дилатације на објекту од пластифицираног 
поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по избору пројектанта развијене ширине 45 см. 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 
 

 УКУПНО: ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 

10 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и облагање зидова керамичким плочицама 1 класе величине и дезена по избору 
пројектанта. 

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Сутерен 
 Стан 1 
 5. Кухиња са трпезаријом 

(0,60+3,20+0,60)*1,60 
7. Санитарни чвор 
(4,02+1,70+0,79)*2*2,62-0,80*2,10 

 Стан 2 
 5. Кухиња са трпезаријом 

(0,60+3,20+0,60)*1,60 
7. Санитарни чвор 
(4,02+1,70+0,79)*2*2,62-0,80*2,10 

 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 
 4. Кухиња 

(2,64+0,93+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,68+0,80*2,10 

 Стан 4 
 4. Кухиња 

(2,64+0,93+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,68+0,80*2,10 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 
 4. Кухиња 

(2,64+0,93+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,68+0,80*2,10 

 Стан 6 
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4. Кухиња 
(2,64+0,93+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,68+0,80*2,10 

 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 1 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и поплочавање подова керамичким плочицама 1 класе величине и дезена по избору 
пројектанта. 

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Сутерен 
 Стан 1 
 5. Кухиња са трпезаријом 

3,20*0,60 
6. Остава 
1,80*1,70 
7. Санитарни чвор 
4,02*1,70-0,79*0,12 

 Стан 2 
 5. Кухиња са трпезаријом 

3,20*0,60 
6. Остава 
1,80*1,70 
8. Санитарни чвор 
4,02*1,70-0,79*0,12 

 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 

 Стан 4 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 
 4. Кухиња 
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2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 

 Стан 6 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+0,80*0,12+1,20*0,12 
5. Остава 
1,70*0,80 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 

 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 2 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и поплочавање подова терасе и улазног трема против клизним гранитним керамичким 
плочицама 1 класе величине и дезена по избору пројектанта. 

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Сутерен 
 Улазни подест 
 Стан 1 
 1,83*1,29 
 Стан 1 
 1,83*1,29 
 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 

1. Тераса 

5,52*1,90+2,19*1,08 
Стан 4 
1. Тераса 

5,52*1,90+2,19*1,08 
 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 

1. Тераса 

5,52*1,90+2,19*1,08 
Стан 6 
1. Тераса 

5,52*1,90+2,19*1,08 
 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 3. 
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4. 

Набавка материјала, транспорт и облагање степенишних газишта и чела против клизним гранитним керамичким 
плочицама 1 класе величине и дезена по избору пројектанта. 

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Сутерен 
 Стан 1 

(0,175+0,30)*1,29*8 
 Стан 2 

(0,175+0,30)*1,29*8 
 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 

(0,175+0,30)*1,10*7 
 Стан 4 

(0,175+0,30)*1,10*7 
 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 

(0,175+0,30)*1,10*18 
 Стан 6 

(0,175+0,30)*1,10*18 
 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 4 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и израда сокле х= 10 см противклизним гранитним керамичким плочицама 1 класе 
величине и дезена по избору пројектанта. 

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом. 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 
 Сутерен 
 Стан 1 

1,83-1,00+0,23*2 
(0,175+0,30)*8 

 Стан 2 
1,83-1,00+0,23*2 
(0,175+0,30)*8 

 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 

1. Тераса 
5,52+0,30+1,90+0,23*2-1,00 
(0,17+0,30)*7 

 Стан 4 
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1. Тераса 
5,52+0,30+1,90+0,23*2-1,00 
(0,17+0,30)*7 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 

1. Тераса 
5,52+0,30+1,90+0,23*2-1,00 
(0,17+0,30)*18 

 Стан 6 
1. Тераса 
5,52+0,30+1,90+0,23*2-1,00 
(0,17+0,30)*18 

 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 5. 
 

6. 

Набавка материјала, транспорт и израда сокле х= 10 см керамичким плочицама 1 класе величине и дезена по избору 
пројектанта. 

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом. 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 
 Сутерен 
 Стан 1 
 6. Остава 

(1,80+1,70)*2-0,80 
 Стан 2 
 6. Остава 

(1,80+1,70)*2-0,80 
 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 

5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 
Стан 4 

 5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 

5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 

 Стан 6 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 
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Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 6. 
 

 УКУПНО: КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 

11 ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 
    

1. 

Набавка, трнаспорт и постављање паркета д= 16 мм (за подно грејање) финално обрађеног паркет лаком. 

  

Паркер се поставља преко цементне кошуљице (посебно обрачунате кроз разне зидарске радове) на слоју 
одговарајућег лепка. 

  

Јединичном ценом обухваћена је и набавка, транспорт и постављање сокле х= 7 см са винер лајсном. 

  Ознака у пројекту МКС и ПНТ. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Сутерен 
 Стан 1 

2. Ходник 

1,58*1,70 
3. Дегажман 
5,32*1,70+0,12*(0,91*32+0,90+1,10) 
4. Дневни боравак 
3,49*5,60 
5. Кухиња са трпезаријом 
2,62*0,12+3,20*2,89 
7. Спаваћа соба 
4,02*3,44 
9. Спаваћа соба 
4,02*3,54 

 Стан 2 
2. Ходник 

1,58*1,70 
3. Дегажман 
5,32*1,70+0,12*(0,91*32+0,90+1,10) 
4. Дневни боравак 
3,49*5,60 
5. Кухиња са трпезаријом 
2,62*0,12+3,20*2,89 
7. Спаваћа соба 
4,02*3,44 
9. Спаваћа соба 
4,02*3,54 

 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 

2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
8. Спаваћа соба 
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4,02*3,44 
 Стан 4 

2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 

2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

 Стан 6 
2. Ходник 

1,27*1,70+1,30*0,12+1,70*3,04+0,12*0,90*2+1,40*0,12 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,75*3,49 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 

 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз 1 
 

 УКУПНО: ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 
 

12 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и обрада фасадних површина продужнима малтером 1:2:6 у два слоја са претходним 
прскањем ретким цементним малтером 1:1. 

  

Завршна обрада декоративни фасадни малтер у тону по избору пројектанта комплет са свим потребним 
предрадњама. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позицине по ГН 421. 
 Фасадни зид у оси 04 

20,34*9,00 
Фасадни зид у оси А 
9,76*9,00 
Фасадни зид у оси Ф 
9,76*9,00 
Фасадни зид у оси 01 
20,34*9,00 
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Укупно поз. 1 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и завршно бојење фасадних површина акрилном фасадном бојом у тону по избору 
пројектанта комплет са свим потребним предрадњама. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позицине по ГН 421. 
 Плафони улазних степеништа 
 1,33*6,25*2 
 Плафони тераса 
 6,62*2,143*2 
 Украсни елементи на фасади 
 

 Укупно поз. 2 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и облагање сокле и темељних зидова ломњеним каменом у боји и слогу по избору 
пројектанта 

  

Ломњени камен се полаже на слоју цементног малтер 1:3 д= 3,0 см. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Сокла у оси 01 и 04 

20,38*0,25*2 
 Димњак у крову 

(0,64+3,54)*2*1,80*2 
 

 Укупно поз. 3. 
 

4. 

Набавка, транспорт и постављање готових украсних елемената на фасади по избору пројектанта 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 
    

5. 

Транспорт, монтажа, демонтажа и закуп за 60 дана цевасте фасадне скеле. 

  Обрачун по м2 вертикалне пројекције скеле. 
 (22,34+6,10*2)*3,00 

(22,34+9,87)*2*6,00 
 

 Укупно поз. 3 
 

 УКУПНО: ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 

13 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала, транспорт и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по изобру пројектанта 
комплет са свим потребним предрадњама. 

  

Пре бојења све површине обрадити полигитом у два до три слоја све док се не добије потпуно равна иглатка 
површина. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 а) Зидови по поз. 4/6 

б) Плафони по поз. 4/7 

в) Плафони по поз.4/9 

Укупно поз. 1. 
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 УКУПНО: МОЛЕРСКИ ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 

14 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације подова сутерена и тераса сутерена, 
приземља и спрата систем Mapelastik са улошком од стаклене мрежице или еквивалентно други материјал истих или 
бољих техничких карактеристика. 

  Ознака у пројекту ПНТ. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Под сутерена  
 9,30*19,88 
 Под тераса приземља и спрата 
 Приземље 
 Стан 3 

1. Тераса 
5,50*2,17+0,15*(5,50+2,17) 
Стан 4 
1. Тераса 
5,50*2,17+0,15*(5,50+2,17) 

 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 

1. Тераса 
5,50*2,17+0,15*(5,50+2,17) 
Стан 6 
1. Тераса 
5,50*2,17+0,15*(5,50+2,17) 

 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 1. 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и израда вертикалне хидроизолације зидова сутерена систем Mapelastik са улошком 
од стаклене мрежице или еквивалентно други материјал истих или бољих техничких карактеристика. 

  Ознака у пројекту УКЗ. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 Зид у оси 01 

(9,90*2-3,903*2)*(2,40+0,255+0,15) 
Зид у оси 04 
9,90*(0,81+0,205+0,15)*2 
ТА 
(0,77*(2,40+0,205+0,15)+1,20*(2,00+0,205+0,15)+2,35*(1,60+0,205+0,15)+1,64*1,20+0,205*0,15)+2,38*(0,81+0,205+0,15))

Зид у оси Ф 
(0,77*(2,40+0,205+0,15)+1,20*(2,00+0,205+0,15)+2,35*(1,60+0,205+0,15)+1,64*1,20+0,205*0,15)+2,38*(0,81+0,205+0,15))

 

 Укупно поз. 2. 
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3. 

Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне подова мокрих чворова хидроизолације систем Mapelastik са 
улошком од стаклене мрежице или еквивалентно други материјал истих или бољих техничких карактеристика. 

  Посебно добро обрадити отворе у равни термоизолације. 

  

Изолацију повити уз зидове х= 15 см а иза када у висину од 200 см. 

  

Пре израде хидроизолације поред зидова урадити залучени холкер од цементног малтера х= 5 см. 

  

У цену улази и заптивање отвора око отвора око сливника и продора инсталационих цев кроз плочу Полиазбитолом.

  Ознака у пројекту 

  Обрачун по м2 развијене површине 
 Сутерен 
 Стан 1 
 7. Санитарни чвор 

4,02*1,70-0,79*0,12+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(0,70+4,02+0,79*2+1,70+2,72) 

 Стан 2 
 7. Санитарни чвор 

4,02*1,70-0,79*0,12+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(0,70+4,02+0,79*2+1,70+2,72) 

 
 Укупно сутерен 
 Приземље 
 Стан 3 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) 
 Стан 4 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) 
 
 Укупно приземље 
 Спрат 
 Стан 5 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) 
 Стан 6 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) 
 
 Укупно спрат 
 

 Укупно поз. 3. 
 

 УКУПНО: ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 

15 РАЗНИ РАДОВИ 

1. 

Набавка, транспорт и постављање типских репера за мерење слегања објекта. 

  Обрачун по ком уграђеног репера. 
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2. 

Набавка материјала, транспорт и облагање кровне конструкције преко термоизолације у тавану гипс картонским 
ватроотпорним плочама постављених преко рогова комплет са бандажирањем спојнице. 

  Ознака у пројекту КК. 

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције 
 9,50*5,485/2*2 

(20,08+10,58)/2*5,485*2 
 

 Укупно поз. 2 
 

3. 

Набавка, транспорт и постављање дренажних цеви ф110 мм на бетонску постељицу (посебно обрачуната кроз 
бетонске радове 

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 
 

4. 

Набавка, транспорт и постављање типске профилисане дилатационе Ал лајсне на споју разнородних подних облога

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције 

2. Завршно чишћење објекта после завршетка свих радова. 

  Обрачун по м2 бруто површине објекта 
 

 УКУПНО: РАЗНИ РАДОВИ 
  

 
 
 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

   
1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 
2 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 
3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

 
4 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 
5 РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 
6 ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

 
7 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

 
8 БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 
9 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 
10 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

 
11 ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 

 
12 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

 
13 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 
14 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 
15 РАЗНИ РАДОВИ 

 

 СВЕГА 
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3.6.2 ПРЕДМЕР УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 
ТИПСКИ   СТАМБЕНИ   ОБЈЕКАТ Т 11, Сунчана Долина, Звечан 
 

  
р.бр опис позиције ј.м кол. цена/ј.м. свега 
1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
  
1.1. Ископ, машински и ручни рова за полагање цевовода 

ширине 80цм и објеката на мрежи у земљи ИИИ и  ИВ 
категорије,  са правилним одсецањем бочних страна, 
разупирањем, планирањем и извођењем дна по 
пројектованим котама. Ископани материјал 
депоновати на 1м од ивице рова са једне стране да би 
се спречило одроњавање. Друга страна се користи за 
транспорт цеви и материјала. 

 Потребно је стриктно остваривање пада између 
задатих тачака. Разупирање рова вршити према ПТ 
прописима. При дубинама већим од 2м ископани 
материјал избацивати поступно преко скела и 
платформи. Позицијом је обухваћено и евентуално 
црпљење подземних и атмосферских вода.  

 У случају прекопа, вишак се мора попунити набијеним 
шqунком о трошку извођача. У случају посебних 
услова, материјала и тешкоћа који изискују специјалан 
рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у 
договору са Надзорним органом. 

 Обрачунава се и плаћа по м3 ископаног материјала, а 
у свему према прописима за ову врсту радова. 

 ископ дубине од 0-2м 
 водовод м3 20 
 канализација м3 36 

1.2.  Песак 
Израда пешчане подлоге и облоге око цевовода. 
Дебљина слоја песка је испод цеви  5цм за водоводне 
и 10цм за канализационе  а 10цм изнад темена цеви. 
У цену је урачуната набавка, транспорт дуж рова и 
насипање песка са набијањем до потребне збијености. 
Крупноћа зрна не сме бити већа од  3-4мм. 
Обрачунава се по м3 уграђеног песка. 

 водовод м3 3 
 канализација м3 9 

1.3.  Шљунак 
Насипање шљунка на делу рова испод изграђених 
површина и као подлога за окна. У цену је урачуната 
набавка, транспорт дуж рова и насипање шљунка са 
набијањем до потребне збијености. Обрачунава се по 
м3 уграђеног шљунка. 

м3 6 
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1.4. Одвоз материјала 
Одвоз материјала преосталог од ископа на депонију за 
то предвиђену а до 5 километара. Обрачунава се по 
м3 материјала са утоваром одвозом и разастирањем 
на депонији.  

м3 42 
1.5. Затрпавање рова 

Затрпавање рова материјалом из ископа у слојевима 
висине 30цм са набијањем до потребне збијености. 
Материјал којим се врши затрпавање не сме да 
садржи крупан грађевински шут ни камен. Затрпавање 
вршити по завршеној монтажи и испитивању цевовода 
а по одобрењу надзорног органа, пажљиво да не дође 
до оштећења цеви. Обрачунава се по м3 затрпаног 
рова. м3 18 

1.6. Ревизиони силази 
 Набавка , транспорт и уградња округлх РС Р=1,00м и 

Р=1,20м , од готових елемената („бунарски прстен“) , 
висине ( 25-100)цм , изграђених од АБ 30-
водонепропусни.У елементе спада  (осим прстенова) :                  
Постоље шахта тзв. , кинета х=90цм са уграђеном 
спојницом за везу цевовода.Завршни прстен (тзв. 
„конус „Ø1000/ Ø625 или Ø1250/ Ø625). Висина х= 
0,60м у зависности од функционалности уградње.   
Прстен за поклопац, предвиђен за уградњу свих врста 
поклопаца за шахт. Плаћа се по метру дужном 
уграђеног шахта са свим монтажним елементима.  

 Р=1,00м   
 Конусни прстени+прс.пок.   ком 4.00 
 Бунарски прстен        м1 12.00 

1.7. Темељи ревизионих силаза 
 Израда , на лицу места , темеља за ревизионе силазе 

(из .поз. 1.9) од армираног бетона (МБ-30) димензије 
према пречнику окна са дебљином плоче д=20цм и 
обрадом кинете.  Обрачунава се по м3 уграђеног 
бетона. 

 
РО100 цм АБ плоча 1,4x1,4м -д=20цм 4ком х 0.40 м3 1.60 

1.8. Бетонирање зидова и дна  водоводног окна бензина 
армираним бетоном МБ30 према димензијама у 
пројекту. Бетонске површине морају бити глатке 
оплата се не сме витоперити. За пролаз цеви у 
зидовима оставити отворе 10цм већег пречника од 
пречника цеви. По постављању цеви зазор између 
цеви и зида испунити термопластичним китом. У 
окну уградити пењалице типа Б на сваких 30цм 
наизмен. Обрачунава се по м3 уграђеног бетона. 

 водомерно окно 1.5x1.20 х 1.70 м3 2.10 
1.9. Армирано бетонска плоча 
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 Бетонирање армирано бетонске плоче, МБ30, изнад 
окна, према  димензијама у пројектуквалитет 
материјала и израде мора одговарати важећим 
прописима и стандардима.У плочи оставити отвор и 
поставити носач поклопца шахта, који се посебно 
плаћа. Плочу армирати мрежастом арматуром, по 
статичком прорачуну и бетонирати бетоном МБ 30. 
Горњу површину изравнати и бетон неговати. У цену 
улазе и оплата и арматура." Обрачунава се по м2 
комплетно изведене АБ плоче. 

 

 ВОДОМЕРНО ОКНО плоча - 1.8х1.5 м m2 2.70 
1.10. Поклопац за окно  

Набавка и уградња ливено-гвоздених поклопаца са 
рамом на отвору за силажење у окно. Поклопац 
уградити у равни терена. Сва удубљења и отворе 
између бетона и рама испунити асфалтом. 
Обрачунава се по комаду уграђеног поклопца. 

 а) за оптерећење Б125  600 мм - водовод ком 1 
 б) за оптерећење Б125  600 мм - канализација ком 4 
1.11. Типске пењалица                                                                

Набавка транспорт и монтажа ливено-гвоздених 
пењалица, за уградњу у бетон , ДИН 1212 , на размаку 
од 30цм , наизменично, почев од 40цм од врха силаза 
. 
Плаћа се по ком уграђених пењалица. ком 45 

  
1 СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
2 ВОДОВОД  
  
2.1. Водоводне ХДПЕ цеви  

Набавка транспорт и монтажа водоводних ХДПЕ  цеви 
за  притисак ПН10,  са спојним елементима и 
материјалом за монтажу. Позицијом су обухваћени 
припремни радови, пренос материјала, преглед и 
испитивање цеви и комада, сечење цеви и  
монтирање. Цеви се постављају у земљи у слоју песка 
10 цм испод и изнад цеви. 
Испитивање мреже према техничким условима и 
дезинфекција по завршеном испитивању, када се 
мрежа покаже исправном. Обрачунава се и плаћа по 
метру дужном цевовода а према пречнику цеви. 

 32мм  (ХДПЕ-НП40) м 9 
 25мм  (ХДПЕ-НП32) м 19 
2.2. Водоводне ППР цеви  

Набавка транспорт и монтажа пластичних водоводних   
цеви типа ППР , за радни притисак од 16 бара  са 
спојним елементима и материјалом за монтажу. 
Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода а 
према пречнику цеви. Цеви су дате по називном 
отвору. 

 ДН15 (ППР 20) м 60 
 ДН20 (ППР 25) м 22 
 ДН25 (ППР 32) м 30 
2.3. Пропусни вентили 

Набавка и монтажа месинганих равних пропусних 
вентила . Обрачунава се по комаду. 
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 а) без испуста са точком 
 Ø20 кугласти ком 2 
 б) са испустом са точком 
 Ø20 кугласти ком 2 
2.4. Пропусни вентили ППР 

Набавка и монтажа  равних пропусних узидних 
вентила. Обрачунава се по комаду. 

 Ø15 ком 12 
 Ø20  ком 12 
2.5. Угаони вентил 

Набавка и монтажа пропусног угаоног вентила 
15/15мм са хромираном капом и розетном, за 
прикључак вц-испирача и санитарних уређаја. 
Обрачунава се по комаду. 

ком 18 
2.6. Набавка и уградња кућног водомера вишемлазног 

пропелерног, за радни притисак ПН 10 бара са 
холендерима. Уз водомере се испоручује и уграђује и 
одговарајућа арматура према спецификацији ЈКП. 
Водомер уградити у смеру тока воде а према стрелици 
на њему. Обрачунава се по коплет инсталираном 
водомеру. 

 20мм (3/4'') ком 2 
2.7. Испирање и дезинфекција                                                                                                  

По завршеном извођењу и испитивању целокупну 
водоводну мрежу испрати и извршити дезинфекцију 
према санитарним условима. Обрачунава се по метру 
дужном цевовода. 

м 32 
2.8. Прикључење                                                                                                   

Прикључак пројектованих цевовода на бунарску  
водоводну мрежу и уређај за повишење притиска. 
Обрачунава се паушално. 

ком 1 
  
 СВЕГА УНУТРАШЊИ ВОДОВОД 
3 КАНАЛИЗАЦИЈА 
  
3.1. ПВЦ канализационе цеви                                                                                               

Набавка и монтажа ПВЦ цеви и фазонских комада за 
уличну и кућну канализацију, са спојем на муф, 
гуменим прстеном. Цеви за конструкцију фиксирати 
испод  сваког муфа одговарајућим обујмицама а на 
растојању не већем од 75цм у хоризонтали и 1м у 
вертикали.По завршетку монтаже мреже све отворе-
прикључке затворити одговарајућим поклопцима. По 
завршетку монтаже инсталација се испитује на 
водонепропустљивост, према упутству, у присуству 
надзорног органа. Позицијом су обухваћена потребна 
штемовања, крпљење жљебова и заптивање пролаза. 
Обрачунава се по метру дужном цевовода, мерено по 
осовини, а према пречнику. 

 ПВЦ цеви тврде 
 Ø160мм м 34 
 ПВЦ цеви кућне 
 Ø110мм м 32 
 Ø75мм м 20 
 Ø50мм м 44 
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3.2. Подни сливници                                                                                                               
Набавка и уградња ПВЦ сливника са сифоном и 
решетком. Решетке сливника у санитарним 
просторијама су од роста или хромиране. Сливници у 
купатилима су са прикqучком за каду. 
Хидроизолациони слој повезати са сливником. Водити 
рачуна  да уграђена решетка буде у нивоу готовог 
пода.Обрачунава се по комаду уграђеног сливника. 

 Ø50мм -проточни,вертикални ком 6 
3.3.     Сифон за веш машину                                                                                                          

Набавка и уградња ПВЦ сифона за веш машину према 
пројекту. Обрачунава се по уграђеном сифону. 

ком 6 
3.4. Вентилациона капа                                                                                                   

Набавка и уградња типске вентилационе капе од на 
крају канализационе вертикале. Обрачунава се по 
уграђеној капи. ком 4 

3.5. Провера и испирање                                                                                                    
Провера функционалности новопројектоване 
канализационе мреже. Чишћење и испирање после 
постављања нових развода. Обрачунава се по метру 
дужном канала. 

м 136 
3.6. Прикључење                                                                                                   

Прикључак пројектоване канализационе мреже на 
водонепропусну септичку јаму према пројекту и 
упутству испоручиоца. Обрачунава се паушално. 

ком 1 
 СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
4 САНИТАРНИ УРЕДЈАЈИ                                                                                                        

Све санитарне објекте, арматуру и опрему изво|ач 
уграђује, на основу угледних примерака одобрених и 
изабраних од стране надзорног органа. Сви елементи 
који се уграђују морају бити исправни, најбољег 
квалитета, по ЈУС стандардима, пажљиво и стручно 
монтирани и повезани на инсталације без икаквих 
оштећења. Све оштећене објекте, арматуру и прибор 
извођач је дужан да о свом трошку скине и монтира 
нове. Позицијом су обухваћена сва потребна 
штемовања и узиђивања пакница и типлова са 
потребним крпљењем и малтерисањем. Сви завртњи 
употребљени за монтажу санитарних уређаја морају 
бити никловани. 

    

  
4.1. Набавка и монтажа комплет ВЦ-а                                                                           

ВЦ шоља керамичка, са гуменим подметачем за 
постављање на под и  ПВЦ даском са поклопцем. ПВЦ 
водокотлић за ниску или високу монтажу са испирном 
цеви и армираним флексибилним цревом за спој са ЕК 
вентилом. Обрачунава се по комплет монтираном ВЦ-
у. 

 БАЛТИК са нискомонтажним испирачем ком 6 
4.2. Умиваоник                                                                                                                                                    

Набавка и уградња керамичког умиваоника са 
сифоном. Обрачунава се по комплет монтираном 
умиваонику.   

 минималних димензија 50/40 цм  ком 6 
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4.3. Батерија за умиваоник  ТХВ                                                                                      
Набавка и уградња хромиране стојеће ТХВ батерије за 
умиваоник . Обрачунава се по комплет монтираној 
славини.   

ком 6 
4.4. Каде туш                                                                                        

Набавити и уградити акрилне каде  80/80 цм са ТХВ 
туш батеријом. На кади монтирати месингани  одвод 
са ПВЦ сифоном. Одвод и прелив спојити са 
сливником поред каде са цеви Ø40мм.Све комплет 
намештено заједно са батеријом плаћа се по комаду.  

ком 6 
4.5. Судопер                                                                             

Уградња и повезивање са водоводном и канализац. 
мрежом судопере. Метални одливни вентил и ПВЦ 
сифон 32мм. Уз судопер дати и монтирати стојећу 
батерију за топлу и хладну воду. Све комплет 
уграђено плаћа се по комаду. 

ком 6 
4.6. Холендер славина 

Набавка и уградња зидне славине – холендера Ø15 за 
прикључак веш машине и машине за судове. Висина 
монтаже је 1,10м од пода. Све комплет монтирано 
плаћа се по комаду.  

ком 12 
4.7. Набавка и монтажа електричног бојлера. Уз бојлер 

испоручити и поставити сигурносни вентил и 
хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити 
и повезати са електричном инсталацијом. 

 60 л акумулациони ком 6 
 10 л проточну ком 6 
  
 СВЕГА САНИТАРНИ УРЕДЈАЈИ 
  

  

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

1 СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
2 СВЕГА УНУТРАШЊИ ВОДОВОД 
3 СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
4 СВЕГА САНИТАРНИ УРЕДЈАЈИ 
  

 СВЕГА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
 

  

 ПЗИ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА - ОБЈЕКТИ ТИПА  Т 11 
  

2.6.6 Предмет: Предмер и предрачун радова за израду електроенергетских инсталација 
  

Поз. Опис Јед. мере Кол. 
Јед. 
цена Ук. цена 

  

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
  

 Овај предмер и предрачун обухвата :                       
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а) Испорука свог материјала наведног у појединим 
позицијама и свог ситног неспецифицираног 
материјала потребног за квалитетну израду 
инсталација. 

б) Уградња у свему како је наведено у појединим 
позицијама а у складу са важећим прописима и 
стандардима.  

ц) Испитивање и пуштање у исправан рад већ 
завршене инсталације. 

д) Довођење у исправно стање свих евентуално 
оштећених места на већ изведеним радовима. 

е) Сав употребљен материјал мора одговарати 
важећим стандардима и бити високог 
квалитета. 

ф) Сви радови морају бити изведени стручном 
радном снагом и у потпуности према важећим 
прописима за предметне врсте радова. 

г) У цену се урачунава поред вредности свог 
потребног материјала и потребне радне снаге и 
порези на рад и материјал. 

х) Цена обухвата и израду све евентуално 
потребне радионичке документације. 

  

1. ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 
  

 Испорука, транспорт, уградња, испитивање и 
пуштање под напон доле наведених каблова. 
Позиција обухвата обраду крајева кабла, 
израду кабловских завршница, на једном или 
на оба краја кабла, помоћу кабловских стопица 
и повезивање крајева кабла на одговарајуће 
сабирнице у разводним орманима са 
одговарајућим завртњевима, наврткама и 
канџастим подлошкама. 

  

1 Кабл PP00 4 x 25mm2 од KPK 11 до главног 
мерно разводног ормана MRO-6. 

 Кабл је положен кроз унапред припремљену и 
постављену ПВЦ цев фи50мм, која се поставља 
кроз бетонско постоље. Све комплет без ПВЦ 
цеви. 

 Плаћа се по метру дужном положеног кабла. м 3 
  

2 Каблови од MRO-6 на огради плаца до станских 
разводних табли.   

 Кабл се плаже у зиду и у земљи кроз ПВЦ 
целом дужином. Сва скретања извести у 
ревизионим кутијама од ПВЦ. 

 Полажу се следећи каблови: 
- PP00 - 4 x 6 мм2 /ПВЦ цев фи 36мм м 124 
- PP00-2 x 1.5mm2 /ПВЦ цев фи 16мм м 124 
 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ 

МЕСТА 
  

3 Израда завршетка напојног кабла у новој 
кабловској прикључној кутији (KPK) са израдом 
свих веза и спојева за кабл PP00-А 4 x 150мм2 - 
1кV, комплет са потребним прибором за 
монтажу.  

 Све комплет за повезивање у KPK 11. ком 1 
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  УКУПНО 1.          
  

2. ЗАШТИТА КАБЛОВА ОД ПОЖАРА 
  

1 Заштита од ширења пожара посредством 
изолације каблова код пролаза каблова кроз 
противпожарне зидове и таванице: као што су 
зидови који деле електро просторије, 
лифтовско постројење, гаражу, машинске сале 
од осталог дела објекта а на основу ПП 
елабората. 

 Затварање отвора након постављања каблова 
изводи се противпожарном масом отпорности 
према пожару у трајању од 100мин. 

 Заштитном пожарном масом такође извршити 
премазивање каблова, најмање у два слоја, у 
дужини од 2м са обе стране противпожарног 
зида.  

 За материјал који се примењује као заштита од 
ширења пожара посредством кабловске 
изолације потребно је прибавити атест 
надлежне, овлашћене установе којим се 
показује његова отпорност према пожару. 

 Плаћа се по килограму заштитне пожарне масе 
сличне типу "ПЛАМАЛ" - "ПЛАМАСТИK". кг 25 

            
  УКУПНО 2.         

  

3. РАЗВОДНИ ОРМАНИ, ТАБЛЕ И КУТИЈЕ 
     
 Испорука, транспорт и уградња КПК и мерног 

разводног ормана. КПК и МРО треба да буду 
израђено од пластичног материјала (полиестер 
или сл.), уграђени у бетонско постоље на 
огради плаца, са бравом и кључем. Уз сваки 
орман испоручити једнополну шему изведеног 
стања са свим потребним ознакама. На вратима 
ормана поставити опоменске таблице и ознаке 
ормана. Од МРО полжити ПВЦ цеви фи36мм и 
фи 16мм за пролаз напојних и сигналних 
каблова до станских разводних табли. 
Димензије ормана (уколико није посебно 
наведено) одредити према опреми.  
Позицијом је обухваћена испорука и уградња 
све потребне помоћне опреме и прибора, као 
што су вертикалне и хоризонталне шине за 
ношење опреме  (ДИН шине симетичне и 
асиметричне), мини сабирнице, "чешљеви", 
трополне и једнополне за повезивање 
модуларних осигурача, бакарне четворополе 
сабирнице , изоловани проводници за 
шемирање, стопице, завршнице за проводнике 
и прикључне стезаљке, пластичне каналице са 
поклопцима и прорезима на боковима а за 
вођење проводника за шемирање, ознаке за 
трајно обележавање проводника за шемирање 
као и сав други неопходан прибор. 
У даљем тексту дати су подаци о уграђеној 
опреми. 
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1 КАБЛОВСКA ПРИКЉУЧНA КУТИЈA (KPK) 
 Испорука, монтажа, уграђивање и повезивање  

кабловских прикључних кутија, израђених од 
два пута декапираног лима, заптивене израде 
са вратима и бравицом са стандардним 
троугластим кључем. 

 Сви прикључни ормани са унутрашње стране на 
вратима имају натпис заштите од електричног 
удара: СИСТЕМ ТНЦ-С. У кутије су уграђене 
шине неутралног и заштитног проводника. 

  
1 Кутија означена са: KPK 11 са следећом 

уграђеном опремом: 
- 2 ком. кабловских увидница 
- 3 ком. високоучинских ножастих осигурача НВО 

250/125А 
- 3 ком. постоља од 250А за високоучинске 

ножасте осигураче ниског напона.  
 Све комплет плаћа се по кутији. ком. 1 

  

2 ОРМАНИ СА БРОЈИЛИМА 
 Ормани су састављени из три одвојена дела. У 

доњем делу сместити шински развод, у 
средњем делу су бројила, а у горњем 
сабирнице заштитних водова. 

 Шемирање ормана се изводи у свему према 
једнополној шеми. За свако бројило се 
поставља табла од тврдог ПВЦ материјала 
(бакелита), пертинакса или декапираног лима 
са обавезним петим завртњем у  средини за 
осигурање бројила од скидања кад је оно 
пломбирано. 

 Сабирнице се уграђују у посебан одељак 
покривен посебном плочом са могућношћу 
осигурања пломбирањем. У овом делу се 
монтира и главни теретни прекидач.  

 Ормани са предње стране на вратима имају 
натпис заштите од електричног удара: СИСТЕМ 
ТТ, као и натпис са ознаком ормана. 

 Орман мора бити израђен у свему према 
прописима Електродистрибуције - Звечан, од 
произвођача који је усвојен од стручне групе.  

  

1 МРО-6 
  Главни разводни орман монтиран у бетонском 

кућишту на огради плаца, изнад КПК. Ормана је 
са  табли за бројила, са двокрилним вратима и 
типском ЕДБ бравом. У орман је уграђена 
следећа опрема: 

- 1 ком. главни теретни прекидач (Simens, ABB, 
Telemehanic, итд.) од 125А, Ik=15kA 

- 6 ком. дигитално трофазно двотарифно бројило 
активне енергије 3x380/220V, 5-60A, типа 
ST100, за систем AMI/MDM. 

- 18 ком. аутоматски једнополни осигурач 
прекидач ниског напона - лимитатор 
25А,Ik=15kA, типа "Ц" 

- 3 ком. бакарна шина 25х4мм (фаза) 
- 1 ком. бакарна шина 25х4мм (нула) 
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 Остали ситан материјал, клеме, ВС клеме, Пг 
уводнице, жица за шемирање, натписне 
плочице, итд. 

 Све комплет плаћа се по орману. ком 1 
  

2 БЕТОНСКО ПОСТОЉЕ 
  Бетонско постоље за смештај КПК и МРО које 

се поставља на огради плаца, комплет са 
полагањем 2 х ПВЦ цеви фи 110мм, 4 х ПВЦ 
фи36мм и 4 Х ПВЦ фи16мм, за улаз излаз 
напојног кабла од трафостанице и одлазак 
напојних и сигналних каблова до сваке станске 
разводне табле.  

 Све комплет. ком 1 
  

3 Станска разводна табла РТ-С 
 Испорука, монтажа, шемирање, уградња и 

повезивање станске разводне табле за монтажу 
у становима, за уградњу на зид. 

 У таблу се уграђује опрема реномираног 
произвођача (ABB, SIMENS, TELEMEHANIQUE, 
ЛЕГРАНД, итд.) и то: 

- 1 ком. Трополне струјне диференцијалне 
склопке 25А/0,03А, са ручним погоном, за 
монтажу на ДИН шине, за називни напон 
Un=500V, и ударну струју кратког споја 15кА 
(макс)   

- 2 ком. једнополни модуларни аутоматски 
осигурач прекидач, са магнето-термичком 
заштитом а за уградњу на ДИН шине, Un=230V, 
Ik=10кА, In=6А, радна карактеристика "Б"   

- 2 ком. једнополни модуларни аутоматски 
осигурач прекидач, са магнето-термичком 
заштитом а за уградњу на ДИН шине, Un=230V, 
Ik=10кА, In=10А, радна карактеристика "Б"   

- 9 ком. једнополни модуларни аутоматски 
осигурач прекидач, са магнето-термичком 
заштитом а за уградњу на ДИН шине, Un=230V, 
Ik=10кА, In=16А, радна карактеристика "Б" 

- 2 ком. трополни модуларни аутоматски 
осигурач прекидач, са магнето-термичком 
заштитом а за уградњу на ДИН шине, Un=230V, 
Ik=10кА, In=16А, радна карактеристика "Б" 

- 1 ком. сигнална лампица црвене боје, за 
монтажу на ДИН шине, 0,5W, 220V, 50Hz 

 Остали ситан материјал, сабирнице, уводнице, 
жица за шемирање, итд. ком. 6 

  

  УКУПНО 3.          
  

4. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 

1 Испорука, израда и повезивање сијаличних 
места каблом типа PP-Y 3x1,5мм2. Кабл се 
полаже у зид испод малтера, и увлачи у већ 
припремљене ПВЦ цеви фи16мм положене код 
бетонирања зидова и таванице. Сва скретања и 
повезивања извести у инсталационим кутијама 
од ПВЦ. 

  Све комплет повезано и испитано без 
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инсталационих кутија и ПВЦ цеви. 
 Обрачун по просечној дужини сијаличног места 

од 5.5м, повезано и испитано. ком. 88 
  

2 Испорука, израда и повезивање прекидачких 
места, каблом типа PP-2x1,5мм2. Кабл се 
полаже у зид испод малтера, увлачи у већ 
припремљене ПВЦ цеви фи16мм положене код 
бетонирања зидова и таванице. Сва скретања и 
повезивања извести у инсталационим кутијама 
од ПВЦ. 

  Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. 

 Обрачун по просечној дужини прекидачког 
места од 3м, повезано и испитано. ком. 58 

  

3 Испорука, израда и повезивање серијских 
прекидачких места, каблом типа PP-3x1,5мм2. 
Кабл се полаже у зид испод малтера, увлачи у 
већ припремљене ПВЦ цеви фи16мм положене 
код бетонирања зидова и таванице. Сва 
скретања и повезивања извести у 
инсталационим кутијама од ПВЦ. 

  Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. 

 Обрачун по просечној дужини сијаличног места 
од 5м, повезано и испитано. ком. 12 

  

 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА 

  УКУПНО 4.          

5. СВЕТИЉКЕ 
  

1 Испорука на градилиште, монтажа и 
повезивање  светиљки према избору 
инвеститора и пројектанта ентеријера, комплет 
са свим расветним телима, предспојним 
уређајима, опремом за монтажу, клемама и 
осталим елементима који омогућују да се 
светиљка монтира и пусти у рад. 

 Светиљке су дате према типу и то: 
  

- Тип 1 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена 
у заштити IP20, 1x60W, 230V, Е27 (ходнички 
простор).  ком. 8 

- Тип 2 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена 
у заштити IP54, 1x60W, 230V, Е27 (купатило).  ком. 2 

- Тип 3 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена 
у заштити IP54, 1x100W, 230V (кухиња).  ком. 4 

- Тип 4 Плафонска декоративна надградна 
светиљка са инкадесцентним или ЛЕД 
сијалицама, израђена у заштити IP20, 1x60W, 
230V, Е27 (спаваћа соба).  ком. 10 

- Тип 5 Декоративни лустер са инкадесцентним 
или ЛЕД сијалицама, израђена у заштити IP20, 
2x60W, 230V (дневна соба). Монтирати лустер 
куку.  ком. 6 
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- Тип 6 Декоративни лустер, светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена 
у заштити IP20, 2x60W, 230V, (трпезарија). 
Монтирати лустер куку.  ком. 6 

- Тип 7 Зидна декоративна надградна светиљка 
са инкадесцентном или ЛЕД сијалицом, 
израђена у заштити IP54, 60W, 230V, Е27 
(терасе). Извод завршити са порцуланским 
клемама и сијаличним грлом Е27. ком. 12 

- Тип 8 Зидна надградна светиљка са 
инкадесцентном или ЛЕД сијалицом, израђена у 
заштити IP54, 60W, 230V, Е27 (купатила). Извод 
завршити са порцуланским клемама и 
сијаличним грлом Е27. ком. 6 

- Тип 9 Зидна украсна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицом, израђена у 
заштити IP20, 2х36W, 230V (спаваће собе) ком. 24 

- Тип 10 Зидна светиљка са инкадесцентним или 
ЛЕД сијалицама, израђена у заштити IP65, 10W, 
230V (осветљење степеништа испод 
степеништа на улаза у стан) ком. 4 

- Тип 11 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена 
у заштити IP20, 1x60W, 230V, Е27 (остава).  ком. 6 

            
  УКУПНО 5.         

  

6. УТИЧНИЦЕ И КАБЛОВСКИ ИЗВОДИ 
  

1 Испорука, израда и повезивање монофазних 
прикључних места опште намене, технолошких 
потрошача и прикључних места у купатилима, 
каблом типа PP-Y 3x2,5мм2. Кабл се полаже у 
зид испод малтера и увлачи у већ 
припремљене ПВЦ цеви фи23мм положене код 
бетонирања зидова и таванице. Сва скретања и 
повезивања извести у инсталационим кутијама 
од ПВЦ. 

 Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. m 1160 

  

2 Испорука, израда и повезивање трофазних 
прикључних места (шпорет и ел. котао), каблом 
типа PP-Y 5x2,5мм2. Кабл се полаже у зид 
испод малтера и увлачи у већ припремљене 
ПВЦ цеви фи29мм положене код бетонирања 
зидова и таванице. Сва скретања и повезивања 
извести у инсталационим кутијама од ПВЦ. 

 Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. м 65 

  

3 Испорука, израда и повезивање КИП 
прекидача, каблом типа PP 2x2,5мм2. Кабл се 
полаже у зид испод малтера и увлачи у већ 
припремљене ПВЦ цеви фи16мм положене код 
бетонирања зидова и таванице. Сва скретања и 
повезивања извести у инсталационим кутијама 
од ПВЦ. 

 Све комплет повезано и испитано без 
инсталационих кутија и ПВЦ цеви. m 160 
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  УКУПНО 6.         
  

7. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
  

1 Испорука, монтажа и повезивање утичница, 
прекидача и инсталационих кутија из увозног 
програма реномираног произвођача, у боји по 
избору инвеститора, и то:  

  

- Једнополни блок прекидач 10A, 250V, са 
кутијом 2М, носачем елемената и маском боје 
по избору инвеститора, ознаке на цртежима 
02.1 ком. 55 

- Блок прекидач 10A, 250V,са 2 прекидача, са 
кутијом 2М, носачем елемената и маском боје 
по избору инвеститора, ознаке на цртежима 
02.6 ком. 8 

- Блок прекидача 16A, 250V, опремљен са дозном 
4М, носачима елемената, три прекодача 16А са 
индикацијом укључености и маском боје по 
избору инвеститора, означен на цртежима са 
OI3.6 ком. 6 

- Наизменични блок прекидач 10A, 250V, са 
кутијом 2М, носачем елемената и маском по 
избору инвеститора, означен на цретжиа са 
02.2 ком. 6 

- Блок утичница опремљен са дозном фи 60мм, 
носачем елемента, маском боје по избору 
инвеститора и 1 ком. утичнице 2П+Е, 16A, 
250V, 2М, ознаке на цртежма М-2.1  ком. 77 

- Блок утичница опремљен са дозном фи 60мм, 
носачем елемента, маском боје по избору 
инвеститора и 1 ком. утичнице 2П+Е, 16A, 
250V, ИП55 2М, ознаке на цртежма М-2.2  ком. 23 

- Блок утичница опремљен са дозном 7М, 
носачем елемента, маском боје по избору 
инвеститора, 2 ком. утичнице 2П+Е, 16A, 250V, 
2М, 1 ком ТВ утичнице, 1 ком рачунарске 
утичнице и 1 ком интернетске утичнице, ознаке 
на цртежма М-7.2  ком. 18 

2 Трофазна шуко прикључница 16A, 380/220V за 
уградњу у зид, са инсталационом кутијом и 
свим потребним прибором за монтажу. ком. 6 

- Трофазна "шуко" OГ прикључница за стални 
прикључак, са заштитним контактом 16A, 250V, 
50Hz, 1P+N+E, за уградњу у зид, комплет са 
PVC дозном Ø60мм и поклопцем IP54. ком. 6 

3 Ситан неспецифициран материјал компл 1     
  УКУПНО 7.         

  

8 УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ 
ПОТЕНЦИЈАЛА 

  

1 Испорука уградња и повезивање кутије 
сабирног уземљења -  сабирнице за 
изједначење потенцијала објекта (СИП) у 
металном орману са вратима, који се уграђује у 
зид поред МРО.   
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 Опремљена је сабирницом 30х5х650 са 
потребним бројем одвода. Повезује се према 
једнополној шеми помоћу одговарајућих 
папучица и завртњева. Сваки извод означити 
тачно на коју се инсталацију води. ком.  2 

  

2 Кутија за изједначење потенцијала РS-49 за 
изједначавање потенцијала у мокрим 
чворовима и кухињама, и повезивање свих 
металних делова према приложеној 
принципијелној шеми проводником R/F-Y 
1x4мм2 на шиницу у самој кутији РS-49.    

 Сабирница у РS-49 се везује на заштитну 
сабирницу у најближем РО проводником R-Y 
1х6мм2. ком 6 

  

3 Испорука и постављање  у зиду испод малтера 
инсталационих водова за изједначење 
потенцијала (водовода, канализације, грејање, 
тт орман, врата, кабловски регали, металне 
масе итд). Позиција обухвата израду 
завршетака водова, и кабла: 

- P-Y 1x16мм2 м 90 
- P-Y 1x6мм2 м 280 
- P/F-Y 1x4мм2 м 230 
 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ 

МЕСТА 
4 Извршити премошћење водомера бакарном 

плетеницом дужине 1м, пресека 25мм2 или 
траком Fе/Zn (25x4)мм са израдом бакарних 
обујмица за цеви одговарајућег пречника 
укључујући оловне подметаче. ком. 1 

  

5 Испорука и постављање укрсног комада за 
пролазне траке са три плоче, димензије 
(90х90)мм, типа ЈУС Н.Б4.936/III 90x90, за 
повезивање траке уземљивача или извода са 
уземљивача, комплет са заливањем битуменом, 
битулитом или неким сличним 
хидроизолациним материјалом. Све комплет. ком. 20 

  

6 Испорука и полагање у темељ траке Fe/Zn 
(25x4)мм. Све комплет са изводима  ка 
вентилационим каналима, ка сабирници СИП, 
ПНК регалима, ка мерним спојевима 
громобранске инсталације. м 102 

            
  УКУПНО 8.         
  

9 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
  

1 Испорука и постављање мерног споја на 
фасади објекта. ком. 4 

  

2 Испорука, полагање и повезивање 
громобранског спуста Fe/Zn траке 20х3мм  у 
зиду испод фасаде објекта, од прихватног 
система громобранске инсталације до мерног 
споја на висини 1,8м од површине тла или м 38 
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подлоге. 

  

3 Испорука, полагање и повезивање прихватног 
система громобранске инсталације Fe/Zn трака 
20х3мм положеном на носачима за кров од 
црепа. Носачи се постављају на међусобном 
растојању од 0.6-0.8m. м 130 

  

4 Испорука и постављање кровних носача на 
кров објекта за траку FeZn 20x3mm. Носачи се 
постављају на међусобном растојању од 0.6-
0.8m. ком. 210 

  

5 Остали ситни непредвиђени радови, поправке 
оштећених места. паушално 1 

            
  УКУПНО 9.         

  

10 КАБЛОВСКЕ ПОЛИЦЕ, ОБУЈМИЦЕ ЧЕЛИЧНЕ 
И ПВЦ ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ   

  

 Испорука, транспорт и уградња доле наведеног 
материјала. 

  

1 Испорука и уградња  тврдих ПВЦ цеви које се 
уграђују у фасадни зид и у под или кроз земљу 
за  главне напојне каблове.   

- фи110мм м 4 
- фи50мм м 66 
2 Испорука и уградња ПВЦ савитљивих цеви које 

се уграђују у току бетонирања подова, зидова и 
таваница. Плаћа се по метру дужном уграђене 
цеви. Цеви су следећих унутрашњих пречника: 

- фи23мм м 460 
- фи16мм м 750 
 УКУПНО 10.         

11 ЗАВРШНИ РАДОВИ 
1 Мерење прелазног отпора уземљивача и 

издавање атеста. паушално 1 
2 Мерење прелазног отпора на СИП и кутијама за 

изједначење потенцијала, са издавањем 
потребних атеста. паушално 1 

3 Мерење отпора петље нуловања од напојне ТС 
са издавањем потребних атеста. паушално 1 

4 Преглед громобранске инсталације, провера 
непрекидности и издавање атеста. паушално 1 

5 Мерење отпора изолације инсталационих 
каблова и давања потребних атеста. паушално 1 

6 Уношење у пројекат свих измена и допуна 
електричних инсталација насталих у току 
извођења ел. инсталатерских радова. паушално 1 
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  УКУПНО 11.         
  

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

1 ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 
2 ЗАШТИТА КАБЛОВА ОД ПОЖАРА 
3 РАЗВОДНИ ОРМАНИ, ТАБЛЕ И КУТИЈЕ 
4 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 
5 СВЕТИЉКЕ 
6 УТИЧНИЦЕ И КАБЛОВСКИ ИЗВОДИ 
7 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
8 УЗЕМЉЕЊЕ 
9 ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА 

10 ПВЦ ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ 
11 ЗАВРШНИ РАДОВИ         

 

  УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:     
  

 ПЗИ - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ОБЈЕКТИ ТИПА  Т 11 
  

2.6.6 Предмет: Предмер радова за израду 
телекомуникационих инсталација 
  

Поз. Опис 
Јед. 
мере Кол. 

Јед. 
цена 

Ук. 
цена 

  

 Овај предмер и предрачун обухвата :                        
  

а) Испорука свог материјала наведног у појединим 
позицијама и свог ситног неспецифицираног 
материјала потребног за квалитетну израду 
инсталација. 

б) Уградња у свему како је наведено у појединим 
позицијама а у складу са важећим прописима и 
стандардима.  

ц) Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене 
инсталације. 

д) Довођење у исправно стање свих евентуално 
оштећених места на већ изведеним радовима. 

е) Сав употребљен материјал мора одговарати важећим 
стандардима и бити високог квалитета. 

ф) Сви радови морају бити изведени стручном радном 
снагом и у потпуности према важећим прописима за 
предметне врсте радова. 

г) У цену се урачунава поред вредности свог потребног 
материјала и потребне радне снаге и порези на рад и 
материјал. 

  

1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА 
  

1 Испорука и монтажа станског телекомуникационог 
ормана (ТКО) следећих карактеристика са уграђеном 
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следећом опремом: 

 1 ком. завршне оптичке кутије за четири оптичке нити  
 1 ком  преспојни оптички Patsh кабл од ЗОК-а до 

медија конвертора 
 1 ком медија конвертора 
 1 ком трограног РТВ дитрибутера - разделника 
 1 ком комплета 10 x RJ45  
 1 ком блока енергетских електро утичница 16А са 

четири утичнице 
 Комплет ком 6 

  

2 Испорука и полагање ПВЦ цеви испод малтера за 
пролаз и заштиту телекомуникационих каблова 

- ПВЦ цев фи 13,5мм м 240 
 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА 

  

3 Испорука и полагање телекомуникационих каблова и 
то:                                          

 коаксијални кабл RG6 категорије 6 м 220 
 инсталациони кабл STP 4x2x0,5/24AWG cat 7 м 220 
  

 Напомена: Утичнице означене на цртежима са М-7.2 
обухваћене су пројектом електроенергетских 
инсталација. Спољни оптички каблови као и тел. 
Орман на огради плаца је обавеза Телекома Србије - 
Косовска Митровица, као и израда завршница у 
завршној оптичкој кутији (ЗОК) у стану. 

  

  УКУПНО 1.          
  

2 АУДИО ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
     
 Испорука, транспорт и уградња свог потребног 

материјала и опреме: 
1 Позивна станица са једним тастером која се поставља 

на капији плаца са: модулом за приватност разговора, 
са микрозвучном комбинацијом са сопственим 
појачавачем, алуминијумска, за спољну монтажу, 
слична типу B01-EN TCS Немачка 
 

2 Уређај за напајање са интегрисаним временским 
релеом за активацију електричне браве, сличног типу 
BVS20-SG прoизводње TCS Немачка 

  
3 Инерфонски аудио телефон сличан типу ISH3022 

прoизводње TCS Немачка 
  

4 Електрични прихватник 12V AC сличан типу 33P.1.04.B 
прoизводње TCS Немачка 

  

 Све комплет поз 1 до 4 ком. 6 
  

5 ПВЦ цев фи 16мм м 120 
  

6 Кабл J-Y(St)Y 2x2x0,8mm м 130 
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  УКУПНО 2.          
  

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И 
ИНТЕРФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА 
2 АУДИО ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

  УКУПНО ТЕЛЕКОМ. И ИНТЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈA:       
 

            

  PREDMER  
  uz Projekat Mašinskih Instalacija 
    
  Stambeni objekat - Tip 11 
  Naselje "Sunčana dolina" u Zvečanu 
            

Poz. OPIS 
Jed. 
Mere 

KOLIČINA CENA IZNOS (Dinara) 

            

I PODNO GREJANJE         
            
1 OPREMA U KOTLARNICI         
            

1.1 Isporuka i montaža električnog kotla, 
proizvod "Vailant" Nemačka ili sličan samo 
sa istim parametrima, u okviru koga se 
nalazi i cirkulaciona pumpa i ekspanzioni 
sud, komplet sa automatikom za kontrolu i 
upravljanje, sa sledećim parametrima         

            
  Tip: eloBLOCK/2         
  Model: VE 9         
  Toplotna snaga kotla  9,0 kW         
  Temperaturni režim rada  80/60 оС         
  Priključci na cevnu mrežu  DN 20, NP 6         
  Dimenzije (VxŠxD)  740x410x310 mm         
  Nominalna jačina osigurača  16 A         
  Električni priključak  3 N/PE; 400 V; 50 Hz         
    kompl. 6     
            

1.2 Isporuka i montaža cirkulacione pumpe 
podnog grejanja, proizvod " Grundfos " ili " 
Wilo "   - Nemačka, ili slična samo sa istim 
kvalitetom i sa sledećim karakteristikama: 

        
            
  Tip : UPS 25 - 120         
  Protok pumpe  0,99  m3/h         
  Napor pumpe  50,8  kPa         
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  Maks.napor pumpe 98.0 kPa (pri 
max.brzini)         

  Elek.snaga motora  120-235 W         
    kompl. 6     
            

1.3 Automatika za sistem podnog grejanja         
  Klizna regulacija temperature vode na grani 

podnog grejanja prema spoljnoj temperaturi         
   - trokraki ventil sa motornim pogonom         
      DN15  Kvs=4,0  m³/h kom. 1     
   - elektromotorni pogon za ventil kom. 1     
   - elektronski regulator za centralno grejanje kom. 1     
   - senzor spoljne temperature (u okviru 

el.regulatora) kom. 1     
   - senzor temperature vode (u okviru 

hidr.proširenja VR61/2) kom. 1     
    kompl. 6     
            

1.4 Isporuka i montaža kuglastih ventila sa 
slavinicom za ispuštanje, za nazivni pritisak 
od 6 bara, proizvod "DANFOSS" - Danska, 
ili slično sledećih dimenzija:         

  DN 20 sa unutrašnjim navojem kom. 18      
  DN 25 sa unutrašnjim navojem kom. 18      
            

1.5 Isporuka i montaža kosih regulacionih 
ventila sa slavinicom za ispuštanje koji se 
montira na povratnoj grani, proizvod 
"DANFOSS" - Danska, ili slično sledećih 
dimenzija:         

  DN 25 sa unutrašnjim navojem kom. 6      
            

1.6 Isporuka i montaža kosih odvajača 
nečistoće u kompletu sa 
kontraprirubnicama, zaptivačima i vijcima 
(fiting) za nazivni pritisak 6 bara, sledećih 
dimenzija:         

  DN 20 kom. 6     
            
1.7 Isporuka i montaža termometara u zaštitnim 

čaurama opsega 0-150oC prema Opštim 
uslovima         

    kompl. 12     
            
1.8 Isporuka i montaža manometara klase 2,5 

prečnika skale od 160 mm sa priključkom 
od 1/2" i trokrakom manometarskom 
slavinom za pritisak od 6 bara.         

    kompl. 12     
            
1.9 Isporuka i montaža protivpožarnih aparata         

  S - 9 kompl. 6     
            

2 
PODNI PANELI I PRIPADAJUĆA 
ARMATURA         

            

2.1 

Isporuka i montaža podnog toplovodnog 
grejanja od  CEVI PEX (polietilen umrežen), 
prečnika ø16mm.          
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Cevna mreža se postavlja u betonski sloj za 
izravnavanje i pričvršćuje se ili originalnom 
podlogom za podne panale ili žicom za 
armaturnu mrežu ø6mm sa okcima od 
15х15cm ilil 20х20cm. Betonska masa je 
izrađena od frakcija šljunka maks. veličine 
4mm. Nakon hidraulične probe cevovodna 
mreža se ostavlja pod pritiskom čitavo 
vreme zalivanja cementnim estrihom.         

  

Prilikom montaže, ispitivanja i puštanja u 
rad podnih panela pridržavati se svih 
uputstava proizvođača.         

  proizvod "HENCO"- Austrija ili slično samo 
sa istim karakteristikama,  sledećih 
dimenzija:         

   Tip  ALPEX 16x2,0         
            

  Dužina cevi Ø16x2,0 mm         
2.1.1 u panelu je cca   20 m kom. 2     
2.1.2 u panelu je cca   40 m kom. 6     
2.1.3 u panelu je cca   50 m kom. 6     
2.1.4 u panelu je cca   80 m kom. 14     
2.1.5 u panelu je cca   90 m kom. 4     
2.1.6 u panelu je cca 100 m kom. 12     

            

2.2 

Profilisana podloga sa termičkom izolacijom 
(polistirolska pena bez fenola). Sa gornje 
strane nalazi se polistirolska folija 
profilisana, za postavljanje cevi ø17mm u 
podne panele sa međuosovinskim 
razmakom od 15х15cm ili 20х20cm.         

  

Ploča je debljine 23,0 mm. za pečurku - za 
cevi, a debljine 23,0 za izolaciju.         

    m2 326     
            

2.3 
Izrada i montaža ormarića podnog grejanja 
sa sabirnikom i razdelnikom tople vode sa 
devet priključaka za cevne vodove i 
priključcima za termometar i manometar         

  (ormarići - suteren)         
  - dim. Ø48.3x3.25, L=500mm  sa 

priključcima:         
  - DN25 NP6     kom.1         
  - DN15 NP6     kom.8         
  - R 1/2" - za termometar     kom.1         
  - R 1/2" - za manometar      kom.1         

  

U cenu je uračunata i noseća konstrukcija 
sabirnika i razdelnika. kom. 2     

            
2.4 

Izrada i montaža ormarića podnog grejanja 
sa sabirnikom i razdelnikom tople vode sa 
osam priključaka za cevne vodove i 
priključcima za termometar i manometar         

  (ormarići - prizemlje i sprat)         
  - dim. Ø48.3x3.25, L=500mm  sa 

priključcima:         
  - DN25 NP6     kom.1         
  - DN15 NP6     kom.7         
  - R 1/2" - za termometar     kom.1         
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  - R 1/2" - za manometar      kom.1         

  

U cenu je uračunata i noseća konstrukcija 
sabirnika i razdelnika. kom. 4     

            
2.5 Isporuka i montaža radijatorskih 

duploregulirajućih ventila, koji se montiraju 
na razdelniku i sabirniku, sa reducirom za 
bakarne cevi, proizvod "Danfoss" ili slično, 
sledećih dimenzija:         

  DN 10 kom. 88      
            
3 CEVNA MREŽA         
            

3.1 Isporuka i izrada  mreže za RAZVOD 
TOPLE VODE podnog grejanja po objektu i 
kotlarnici, izrađene  od bešavnih ili šavnih 
čeličnih cevi po JUS C.B5.221 ili DIN-u 
2440, sledećih dimenzija:         

            
   Ø  21.3 x 2.65 m 8     
   Ø  26.9 x 2.65 m 16     
   Ø  33.7 x 3.25 m 16     
            

3.2 Isporuka i montaža spojnog i zaptivnog 
materijala, dvodelne cevne obujmice, 
konzole i vešalice za cevi, klizne tačke i 
čvrsti  oslonci, oslonci, kolena i hamburški  
lukovi, metalne rozetne, zidne čaure, 
protivprirubnice za cevi, acetilen, kiseonik  i 
ostali materijal potreban za montažu, usvaja 
se 50% od pozicije 1 i iznosi:         

      0.50     
            

3.3 Čišćenje cevi od rđe i maltera, miniziranje 
dva puta cevi, držača, armature bojom 
postojanom na radnoj temperaturi: 

  

      
    m2 4      
            

3.4 Premazivanje svih cevi koje se NE izoluju 
dva puta bojom postojanom na radnoj 
temperaturi.         

    m2 4      
            

3.5 Za sve zidarske radove neposredno vezane 
za montažu cevnog razvoda, kanala i 
opreme i cevne mreže u objektu i van njega, 
predviđa se paušalni iznos: 

        
    paušalno       

            

I PODNO GREJANJE     UKUPNO:   

            

            

II VENTILACIJA         
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1 Isporuka i montaža aksijalnih ventilatora sa 
nepovratnom klapnom, za ugradnju u zid 
vertikalnog ventilacionog kanala za 
izvlačenje vazduha iz sanitarnih prostorija, 
sa fleksibilnim vezama i samopodiznom 
klapnom odgovarajućeg prečnika,         

  

proizvod: "S & P", Španija ili slično sa istim 
karakteristikama.         

            
  Tip: SILENT 100         

  L       = 80 m3/h         
  Hekst = 50 Pa         
  N       = 0.08 kW         
  n        = 2400 o/min         
  za montažu u otvor na zidu ø100mm         
    kom. 6     

            
2 Za sve zidarske radove neposredno vezane 

za montažu cevnog razvoda, kanala i 
opreme u objektu i van, predviđa se 
paušalni iznos:         

    paušalno       

            

II VENTILACIJA     UKUPNO:   

            

            

III PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI         

            
1 PRIPREMNI RADOVI         
            

1.1 Pripremni radovi obuhvataju:         
     - Upoznavanje sa izvedenim stanjem na 

objektu  
    

    
     - Upoznavanje sa projektom i ostalom         
       dokumentacijom          
     - Otvaranje gradilišta         
     - Upoređivanje projekta sa stvarnim 

izvedenim 
    

    
       stanjem na objektu         
     - potrebna razmeravanja i usaglašavanja         
  U slučaju da ima neslaganja u  projektu, 

predmeru ili poteškoća  u realizaciji 
projekta, izvođač je 

    

    
  obavezan da odmah ukaže na date 

probleme nadzornom  ili projektantu. U 
protivnom sve izmene idu na idu na njegov 
teret. 

    

    
    paušalno       
            
2 ZAVRŠNI RADOVI         
            

2.1 Ispitivanje instalacije na hladan hidraulični 
pritisak u svemu prema uslovima iz ovog 
projekta. uz prethodno ispiranje instalacije i 
probe na zaptivenost. 

  

      
    paušalno       
            

2.2 Topla hidraulična proba sa sledećim 
radovima:         
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     - Hidraulično uregulisavanje protoka vode 
kroz 

    
    

       grejna tela - grejne krugove         
    kom. 44      
            

2.3 Završno ispitivanje instalacije,  probni 
pogon, potrebno doregulisavanje prilikom 
probnog pogona na vruće uz  svu potrebnu 
toplotnu i električnu energiju.         

    paušalno       
            

2.4 Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u 
tri primerka od kojih jedan primerak upustva 
treba zastakliti i okačiti na vidno mesto u 
kotlarnici. Obeležavanje instalacije (natpisi, 
simboli i pozicije) 

  

      
  Raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju 

osposobljavanja instalacije za rad, tehnički 
prijem i primopredaja iste krajnjem korisniku 
(Investitoru) 

  

      
    paušalno       
            

2.5 Izrada projekta izvedenog stanja u tri 
primerka koji se predaju  Investitoru (tri 
kopije grafičke dokumentacije I dva CD-a sa 
elektronskom verzijom projekta). 

  

      
  Isporuka celokupne dokumentacije  o 

opremi i radovima potrebne za tehnički  
prijem i dobijanje upotrebne dozvole, 
učešće u tehničkom prijemu  i otklanjanje 
primedbi. 

  

      
    paušalno       

            

III PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI     UKUPNO:   

            

            

REKAPITULACIJA RADOVA 

I PODNO GREJANJE     dinara 

II VENTILACIJA     dinara 

III PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI     dinara 

  
SVE   UKUPNO     dinara 

  
          

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА Т11 

I 
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ 

  динара 

II 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

  динара 

III 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  динара 

IV ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ   динара 
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ИНСТАЛАЦИЈЕ 

V МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   динара 

  СВЕ   УКУПНО  динара 

 

 

ОБЈЕКТИ И УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА                                            
ЗА НАСЕЉЕ "СУНЧАНА ДОЛИНА" 

 
ПРЕДМЕР РАДОВА 

 
 

поз. 
ОПИС 

кол. ј.м. 
цена 
/ јм Укупно 

 
Објекат T12 - Насеље  "Сунчана Долина" Мали Звечан 

 

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

1. 

Површински ископ земље и хумуса у слоју од 20 см машинским путем са 
преносом на градилишну депонију.         

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 20,29*9,71+1,513*0,95 м2 198,45 
   

 Укупно поз. 1. м2 198,45 
 

2. 

Машински ископ глиновитог материјала у широком ископу (машинским 
путем 90%, ручним путем 10%) са одвозом на градилишну депонију. 

        
  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         

 Просечна кота терена -0,975 
 Кота широког ископа -3,20 
 Дубина ископа 2,005 см 
 Од оса 02 - 04  А – Ф 
 20,29*6,05*2,005 м3 246,12 

Шкарпа поред осе 01 
20,29*2,90/2 м3 29,42 
Шкарпа поред оса  и Ф  
(0,45+1,10)/2*9,30/2*2 м3 7,21 

   

 Укупно поз. 2. м3 282,75 
 

3. 

Ископ у глиновитом тлу за тракасте темеље (машински 70% ручно 30%) са 
одвозом на градилишну депонију.         

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         
 Темељи на коти -3,98 
 Т3 

0,60*0,78*20,29 м3 9,50 
Т2 
0,60*0,78*20,29 м3 9,50 

 Темељ на коти -3,48 
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Т5 
0,60*0,28*20,29 м3 3,41 

 Темељ на коти -2,40 
 0,60*2,30*20,29 м3 28,00 
 Темељи од кот- -3,98 до коте -2,40 
 ТА 

0,60*3,17*2+0,60*2,278*0,40+0,60*0,916*0,50+1,20*0,60*1,10+0,897*0,60*2,20 

м3 6,60 
ТБ 
0,60*3,17*2+0,60*2,278*0,40+0,60*0,916*0,50+1,20*0,60*1,10+0,897*0,60*2,20 м3 6,60 
ТЦД 
0,80*3,17*2+0,80*2,278*0,40+0,80*0,916*0,50+1,20*0,80*1,10+0,897*0,80*2,20 

м3 8,80 
ТЕ 
0,60*3,17*2+0,60*2,278*0,40+0,60*0,916*0,50+1,20*0,60*1,10+0,897*0,60*2,20 

м3 6,60 
ТФ 
0,60*3,17*2+0,60*2,278*0,40+0,60*0,916*0,50+1,20*0,60*1,10+0,897*0,60*2,20 

м3 6,60 
 Тпз темељ преградног зида 
 0,30*0,20*2,677*2 м3 0,32 

0,30*0,20*(3,06+1,61)*2 м3 0,56 
 Темељи спољњих улазних степеништа 
 0,30*0,80*1,70*2 м3 0,82 
 0,30*0,80*1,33*2*2 м3 1,28 
 Темељ димњака 

(0,395+0,695)*0,50*0,40*2 м3 0,44 
   

 Укупно поз. 3. м3 89,02 
 

4. 

Ископ у глиновитом тлу за дренажне канале (машински 70% ручно 30%) са 
одвозом на градилишну депонију.         

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         
 

Оса 01 
(0,415+0,47)/2*0,38*21,17 м3 3,56 
Оса А и Ф 
(0,415+0,47)/2*0,38*9,71*2 м3 3,27 

   

 Укупно поз. 4 м3 6,83 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и израда тампон слоја испод темељних 
трака, подова и тротоара слојем природног шљунка д= 10 см.         

  обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 а) испод темељних трака 
 Темељи на коти -3,98 
 Т3 

0,60*9,90*2 м2 11,88 
Т2 
0,60*4,90*2 м2 5,88 
Т4 
0,40*3,645*2 м2 2,92 
Темељ димњака 
(0,395+0,695)*0,50*2 м2 1,09 
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Темељ на коти -2,22 
 Т1 

0,60*9,90*2 м2 11,88 
 Темељ на коти -3,68 
 Т5 

0,60*(3,645+4,90)*2 м2 10,25 
 Темељи на коти -3,98 до коте -2,22 
 ТА 

0,60*8,51 м2 5,11 
ТБ 
0,60*8,51 м2 5,11 
ТДЦ 
0,80*8,51 м2 6,81 
ТЕ 
0,60*0,40*8,51 м2 5,11 
ТФ 
0,38*0,60*3 м2 0,68 

 Темељи на коти -3,40 
 Тпз темељ преградног зида 

0,30*2,677*2 м2 1,66 
 Темељи на коти -0,40 
 Тпз темељ преградног зида 

0,30*(3,06+1,61)*2 м2 2,80 
 Темељи спољњих улазних степеништа 

0,30*1,70*2 м2 1,02 
1,70*1,125*2 м2 3,83 

 0,30*1,33*2*2 м2 1,60 
 б) Испод подне плоче 
 Тампон на коти -0,37 / 637,09 
 Подна плоча на коти -3,00 
 Оса А - Ф  02 – 04 

((1,98+3,09)*5,31+4,02*5,26)*2-0,30*3,09*2 м2 94,28 
Пп1 
3,47*(3,40+1,61+4,02)*2-0,30*1,61*2 м2 61,70 

 в) Испод тротоара 
 19,88*0,70 м2 13,92 

9,76*2,55*2 м2 49,78 
   

 Uкупно поз. 5. м2 297,29 
          

6. 

Набавка материјала, транспорт и насипање дренажног слоја око објекта од 
гранулисаног шљунка са постављањем "Лио" фолије. 

  
  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         

 Оса 01 
(0,415+0,47)/2*0,18*21,17 м3 1,69 
Оса А и Ф 
(0,415+0,47)/2*0,18*9,71*2 м3 1,55 

   

 Укупно поз. 6 м3 3,23 
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7. 

Набавка материјала, транспорт и насипање природног шљунка око 
темељних зидова у слојевима од 20 см са разастирањем и набијањем 
ручним путем.   

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         
 Шкарпа поред осе 01 

20,29*2,90/2 м3 29,42 
Шкарпа поред оса  и Ф  
(0,45+1,10)/2*9,30/2*2 м3 7,21 

 Т3 
0,20*0,28*20,29 м3 1,14 
Т2 
0,20*0,28*20,29*2 м3 2,27 

 ТА 
0,20*0,28*2,97+0,20*0,916*0,50*2+1,20*0,20*1,10*2+0,897*0,20*2,20*2 

м3 1,67 
ТБ 
0,20*0,28*2,97+0,20*0,916*0,50*2+1,20*0,20*1,10*2+0,897*0,20*2,20*2 

м3 1,67 
ТЦД 
0,20*0,28*2,97+0,20*0,916*0,50*2+1,20*0,20*1,10*2+0,897*0,20*2,20*2 

м3 1,67 
ТЕ 
0,20*0,28*2,97+0,20*0,916*0,50*2+1,20*0,20*1,10*2+0,897*0,20*2,20*2 

м3 1,67 
ТФ 
0,20*0,28*2,97+0,20*0,916*0,50*2+1,20*0,20*1,10*2+0,897*0,20*2,20*2 

м3 1,67 
   

 Укупно поз. 7 м3 48,37 
 

8. 

Утовар вишка ископане земље у камион и одвоз на градску депонију коју 
одреди надлежни орган (до 10 км) са истоваром и уређењем депоније. 

        
  Обрачун по м3 земље у самониклом стању.         

 Од површинског ископа поз 1. м3 39,69 
 Од широког ископа поз. 2 м3 282,75 
 Од ископа темеља поз. 3 м3 89,02 
 Од ископа дренажног канала поз. 4 м3 6,83 
   

 Ukupno poz. 5. м3 418,29 
     

 УКУПНО: ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских 
тракастих темеља у ископаном терену водонепропусним бетоном МБ30 В8. 

        
  обрачун по м3 комплет изведене позиције.         

 Темељи на коти -3,98 
 Т3 

0,60*0,40*9,90*2 м3 4,75 
Т2 
0,60*0,40*4,90*2 м3 2,35 
Т4 
0,40*0,40*3,645*2 м3 1,17 
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Темељ димњака 
(0,395+0,695)*0,50*0,40*2 м3 0,44 

 Темељ на коти -2,22 
 Т1 

0,60*0,40*9,90*2 м3 4,75 
 Темељ на коти -3,68 
 Т5 

0,60*0,40*(3,645+4,90)*2 m3 4,10 
 Темељи на коти -3,98 до коте -2,22 
 ТА 

0,60*0,40*8,51 m3 2,04 
Каскада  
0,38*0,40*0,60*3 м3 0,27 
ТБ 
0,60*0,40*8,51 m3 2,04 
Каскада  
0,38*0,40*0,60*3 м3 0,27 
ТДЦ 
0,80*0,40*8,51 м3 2,72 
Каскада  
0,80*0,40*0,38 м3 0,12 
ТЕ 
0,60*0,40*8,51 m3 2,04 
Каскада  
0,38*0,40*0,60*3 м3 0,27 
ТФ 
0,60*0,40*8,51 m3 2,04 
Каскада  
0,38*0,40*0,60*3 м3 0,27 

 Темељи на коти -3,40 
 Тпз темељ преградног зида 

0,30*0,30*2,677*2 м3 0,48 
 Темељи на коти -0,40 
 Тпз темељ преградног зида 

0,30*0,30*(3,06+1,61)*2 м3 0,84 
 Темељи спољњих улазних степеништа 

0,30*0,80*1,70*2 m3 0,82 
1,70*(0,30*0,475+0,30*0,65)*2 m3 1,15 

 0,30*0,80*1,33*2*2 m3 1,28 
   

 Укупно поз. 1. m3 34,23 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских 
темељних зидова водонепропусним бетоном МБ30 В8 у потребној оплати. 

        
  Оплата 10,00 м2/м3 бетона.   
  Обрачун по м3 комплет изведене позиције.         

 Т1 
1,90*0,20*9,90*2 м3 7,52 
Т2 
9,90*0,48*0,20*2 м3 1,90 
Т3 
9,90*0,48*0,20*2 м3 1,90 
Оса Б 
(3,172*0,48+0,959*3,10+1,20*2,50+1,502*1,90)*0,20 м3 2,07 
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  ТЦД 
(3,172*0,48+0,959*3,10+1,20*2,50+1,502*1,90)*0,20*2 м3 4,14 
ТЕ 
(3,172*0,48+0,959*3,10+1,20*2,50+1,502*1,90)*0,20 м3 2,07 

   

 Укупно поз. 2. м3 19,61 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских зидова 
сутерена д= 20 см водонепропусним бетоном МБ30 В8 у потребној оплати.  

        
  Оплата 2,00 м2/м2 бетона   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Оса А 
3,172*3,18+2,278*2,80+0,959*3,10+1,20*2,50+1,502*1,90 м2 25,29 
Оса Ф 
3,172*3,18+2,278*2,80+0,959*3,10+1,20*2,50+1,502*1,90 м2 25,29 
Оса 02 
9,90*2,90*2 м2 57,42 

   

 Укупно поз. 3. м2 108,00 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских 
вертикалних серклажа и стубова сутерена, приземља и спрата бетоном 
МБ30 у потребној оплати.         

  Оплата 10,00 м2/м3 бетона.   
  Обрачун по м3 комплет изведене позиције.         

 Сутерен 
 0,30*0,19*2,60*4 м3 0,59 

0,19*0,19*2,60*10 м3 0,94 
0,40*0,16*2,60*2 м3 0,33 

   
 Укупно сутерен м3 1,86 
 Приземље 
 0,19*0,19*2,58*12 м3 1,12 

0,19*0,30*2,58*6 м3 0,88 
0,19*0,19*2,78*2 м3 0,20 
0,40*0,19*2,58*6 м3 1,18 

   
 Укупно приземље м3 3,38 
 Спрат 
 0,19*0,19*2,58*12 м3 1,12 

0,19*0,30*2,58*6 м3 0,88 
0,19*0,19*2,78*2 м3 0,20 
0,40*0,19*2,58*6 м3 1,18 

   
 Укупно спрат м3 3,38 
 Таван 

0,19*0,19*(1,18+2,24)*2 м3 0,25 
  Укупно таван м3 0,25 
   

 Укупно поз. 4 м3 8,87 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских греда и 
подвлака сутерена, приземља и спрата бетоном МБ30 у потребној оплати 
комплет са подупирањем.         
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  Висина подупирања 2,60 м.   
  Оплата 7,50 м2/м3 бетона.   
  Обрачун по м3 комплет изведене позиције         

 Сутерен 
 Пос 4 

0,19*0,40*5,26*2 м3 0,80 
Пос 5 
0,19*0,40*5,26*2 м3 0,80 
По 6 
0,19*0,40*5,26*2 м3 0,80 
Пос 7 
0,19*0,40*9,90*2 м3 0,97 
Пос 8 
0,40*0,20*5,69*2 м3 0,91 
Пос 11 
0,20*0,20*5,26*2 м3 0,42 

   
 Укупно сутерен м3 4,70 
 Приземље 
 Пос 104 

0,19*0,40*6,75*2 м3 1,03 
Пос 105 
0,19*0,40*(6,75+1,98)*2 м3 1,33 
Пос 106 
0,19*0,40*(6,75+1,98)*2 м3 1,33 
Пос 107 
0,19*0,40*4,40*2 м3 0,67 
Пос 108 
0,19*0,40*9,90*2 м3 1,50 
Пос 109 
0,19*0,40*9,90*2 м3 1,50 
Пос 111 
0,20*0,20*(6,75+1,98)*2 м3 0,70 
Ребро за укрућење 
0,20*0,20*(5,31+4,02)*2 м3 0,75 

   
 Укупно приземље м3 8,80 
 Спрат 
 Пос 104 

0,19*0,40*(6,75+1,98)*2 м3 1,33 
Пос 105 
0,19*0,40*(6,75+1,98)*2 м3 1,33 
Пос 106 
0,19*0,40*(6,75+1,98)*2 м3 1,33 
Пос 107 
0,19*0,40*4,40*2 м3 0,67 
Пос 108 
0,19*0,40*9,90*2 м3 1,50 
Пос 109 
0,19*0,40*9,90*2 м3 1,50 
Пос 111 
0,20*0,20*(6,75+1,98)*2 м3 0,70 
Ребро за укрућење 
0,20*0,20*(5,31+4,02)*2 м3 0,75 

   
 Укупно приземље м3 9,10 
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Таван 
 Коси серклаж 

0,19*0,19*5,37*2*2 м3 0,78 
   
 Укупно таван м3 0,78 
   

 Укупно поз. 5 м3 23,38 
 

6. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонске равне 
међуспратне плоче сутерена д= 14 см бетоном МБ30 у потребној оплати 
комплет са подупирањем.         

  Висина подупирања 2,86 м.   
  Оплата 1,14 м2/м2 бетона.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције.         

 Плоча изнад приземља 
 Поз 103 

5,31*1,98 м2 10,51 
 Плоча изнад спрата 
 Поз 203 

5,31*1,98 м2 10,51 
   

 Укупно поз. 6 м2 21,03 
 

7. 

Набавка материјала, транспорт и израда армирано бетонске полумонтажне 
међуспратне конструкције подрума и приземља типа ЛМТ 40 д= 16+4 см 
бетоном МБ30 комплет са потребним подупирањем. 

        
  Висина подупирања 2,80 м.   

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда потребних ребара за укрућење у 
свему према статичком прорачуну и детаљима из пројекта. 

  
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Плоча изнад сутерена 
 Поз 1, 2 

(1,98+2,88)*5,31*2 м2 51,61 
(4,02-0,20)*5,26*2 м2 40,19 

   
 Укупно сутерен м2 91,80 
 Приземље 
 Поз 101, 102а 

(3,09+3,47)*5,31*2 м2 69,67 
(1,98+3,09+3,47)*(4,02-0,20)*2 м2 65,25 

   
 Укупно приземље м2 134,91 
 Спрат 
 Поз 201, 202 

(3,09+3,47)*5,31*2 м2 69,67 
(1,98+3,09+3,47)*(4,02-0,20)*2 м2 65,25 

   
 Укупно спрат м2 134,91 
   

 Укупно поз. 7 м2 361,63 
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8. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонског спољњег 
степеништа бетоном МБ30 у потребној оплати комплет са подупирањем. 

        
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 а) Коси степенишни крак д= 15 см комплет са степенишним 
   газиштима димензије 17,50/30 см  
  Оплата 1,15 м2/м2 бетона 

 1,71*1,04*2 м2 3,56 
 1,33*(2,43+6,25+2,44*3*2)*2 м2 62,03 
 Степениште у оквиру тротоара 

1,33*4,25*2 м2 11,31 
   

 Укупно поз. 8. м2 76,89 
 

9. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонске подне 
плоче сутерена д= 10 см водонепропусним бетоном МБ30 В8. 

        
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Подна плоча на коти -3,00 
 Оса А - Ф  02 – 04 

((1,98+3,09)*5,31+4,02*5,26)*2-0,30*3,09*2 м2 94,28 
Пп1 
3,47*(3,40+1,61+4,02)*2-0,30*1,61*2 м2 61,70 

   

 Укупно поз. 9 м2 155,98 
 

10. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање тротоара д= 10 см бетоном 
МБ20.         

  

На свака 2,00 м израдити дилатационе фуге које запунити 2/3 песком, 1/3 
врелим битуменом.   

  

Тротоар радити у паду од 1% од објекта, спојницу тротоара и објекта 
запунити врелим битуменом.   

  

По ободу тротоара извести тенељ од набихеног бетона димензије 20/40 см 

  
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 19,88*0,70 м2 13,92 
9,76*2,55*2 м2 49,78 

   

 Укупно поз. 10 м2 63,69 
 

11. 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање постољице за полагање 
дренажних цеви д= 10 см бетоном МБ20.         

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Оса 01 

(0,415+0,47)/2*0,38*21,17 м2 3,56 
Оса А и Ф 
(0,415+0,47)/2*0,38*9,71*2 м2 3,27 

   

 Укупно поз. 12 м2 6,83 
     

 УКУПНО : БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

 
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
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1. 

Набавка, транспорт, исправљање. чишћење, сечење, савијање и 
постављање бетонског гвожђа Б-500Б и МА 500/560 500/56о у свему по 
статичком прорачуну и детаљима арматуре. 

        

  

Количина бетонског гвожђа је апроксимативна, тачне количине ће се 
установити по добијању спецификација арматуре.   

  Обрачун по кг обрађеног и постављеног бетонског гвожђа.         
 Б-500Б кг 7.747,71 
 МА 500/560 кг 5.438,06 
     

 УКУПНО: АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и зидање фасадних и унутрашњих зидова 
гитер блоковима 19x19x25 д= 20 см у продужном, малтеру 1:2:6. 

        

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда надвратника и надпрозорника х= 
20 см бетоном МБ20 у потребној оплати армираних са +2ф12 узенгије 
ф6820 см.   

  

Приликом зидања водити рачуна да све хоризонталне и вертикалне 
спојнице буду добро попуњене малтером.   

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле. 

        
 Сутерен 
 Оса 04 

9,90*2,60*2-(1,20*1,40*4+0,85*1,40*4+1,00*2,60*2) м2 34,80 
Оса 02 – 03 
4,02*2,80*2 м2 22,51 
Оса Б, Е 
((1,983+0,979)*2,60-0,81*2,10)*2 м2 12,00 
Оса Ц – Д 
(1,983+3,09)*2,60*2*2 м2 52,76 

   
 Укупно сутерен м2 122,07 
 Приземље 
 Оса 04 

3,80*2,60*2-0,85*1,40*4 м2 15,00 
Оса 03 
((1,85+3,24)*2,60-(1,00*2,60*2+1,20*1,40*4))*2 м2 2,63 
Оса 02 
(0,52+0,20)*2,80*2 м2 4,03 
Оса 01 
((2,91+2,11+3,82)*2,60-(0,85*1,40*4+0,50*0,80))*2 м2 35,65 
Оса А 
(2,94+3,417)*2,60 м2 16,53 
Оса Б 
(1,98+3,087+3,27)*2,60*2 м2 43,35 
Оса Ц, Д 
(2,94+3,417)*2,60 м2 16,53 
Оса Е 
(1,98+3,087+3,27)*2,60*2 м2 43,35 
Оса Ф 
(2,94+3,417)*2,60 м2 16,53 

   
 Укупно приземље м2 193,60 
 Спрат 
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Оса 04 
3,80*2,60*2-0,85*1,40*4 м2 15,00 
Оса 03 
((1,85+3,24)*2,60-(1,00*2,60*2+1,20*1,40*4))*2 м2 2,63 
Оса 02 
(0,52+0,20)*2,80*2 м2 4,03 
Оса 01 
((2,91+2,11+3,82)*2,60-(0,85*1,40*4+0,50*0,80))*2 м2 35,65 
Оса А 
(2,94+3,417)*2,60 м2 16,53 
Оса Б 
(1,98+3,087+3,27)*2,60*2 м2 43,35 
Оса Ц, Д 
(2,94+3,417)*2,60 м2 16,53 
Оса Е 
(1,98+3,087+3,27)*2,60*2 м2 43,35 
Оса Ф 
(2,94+3,417)*2,60 м2 16,53 

   
 Укупно спрат м2 193,60 
 Таван 
 (9,30-0,19*2)*2,57/2*2 м2 22,92 
   
 Укупно таван м2 22,92 
   

 Укупно поз. 1. м2 532,19 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и зидање преградних зидова преградним 
пуном опеком д= 12 см у продужном малтеру 1:2:6 са истовременом 
израдом армирано бетонских хоризонталних серклажа у висини отвора за 
врата х= 20 см бетоном МБ20 у потребној оплати армираних са +2ф8, 
узенгије ф6/25 см. 

        

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле 

        
 Сутерен 
 Стан 1 
 (1,98+3,09+0,79+0,40*2)*2,80-1,40*2,10 м2 15,71 
 Стан 2 
 (1,98+3,09+0,79+0,40*2)*2,80-1,40*2,10 м2 15,71 
   
 Укупно сутерен м2 31,42 
 Приземље 
 Стан 3 
 (3,09+3,47+1,70+1,11+0,40+4,02*2+1,70)*2,80-

(0,80*2,10+0,90*2,10*2+1,40*2,10+1,20*2,80+0,70*2,10) м2 41,40 
 Стан 4 
 (3,09+3,47+1,70+1,11+0,40+4,02*2+1,70)*2,80-

(0,80*2,10+0,90*2,10*2+1,40*2,10+1,20*2,80+0,70*2,10) м2 41,40 
   
 Укупно приземље м2 82,80 
 Спрат 
 Стан 3 
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(3,09+3,47+1,70+1,11+0,40+4,02*2+1,70)*2,80-
(0,80*2,10+0,90*2,10*2+1,40*2,10+1,20*2,80+0,70*2,10) м2 41,40 

 Стан 4 
 (3,09+3,47+1,70+1,11+0,40+4,02*2+1,70)*2,80-

(0,80*2,10+0,90*2,10*2+1,40*2,10+1,20*2,80+0,70*2,10) м2 41,40 
   
 Укупно спрат м2 82,80 
   

 Укупно поз. 2. м2 197,01 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и зидање заштите вертикалне 
хидроизолације пуном опеком д= 12 см у продужном малтеру 1:2:6. 

        

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда термоизолације плочама 
стиродура д= 10 см.   

  Ознака у пројекту УКЗ   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Зид у оси 02 
9,90*3,00*2 м2 59,40 
Зид у оси 01 
9,90*1,80*2 м2 35,64 
Зид у оси 04 
9,90*0,48*2 м2 9,50 
Зид у оси А 
0,959*3,00+1,20*2,40+1,502*1,80 м2 8,46 
Зид у оси Ф 
0,959*3,00+1,20*2,40+1,502*1,80 м2 8,46 

   

 Укупно поз. 3 м2 121,47 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и израда димњака од готових елемената 
типа "Šidel" димензије ф 200 мм комплет са плаштом, термоизолацијом, 
свим фазонским деловима, прикључцима и димњачким вратанцима. 

        

  

Јединичном ценом обухваћена је набавка, транспорт и израда типске 
димњачке капе на крову.   

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције. м1 67,08   
       
     
  Укупно поз. 4. м1 67,08     

 

5. 

Набавка материјала, транспорт и израда вентилација од готових елемената 
типа "Шунт" са свим фазонским деловима и прокључцима. 

        

  

Јединичном ценом обухваћена је набавка, транспорт и израда типске капе 
на крову.   

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције. м1 46,72   
       
     
  Укупно поз. 5. м1 46,72     

 

6. 

Набавка материјала, транспорт и обзиђивање фасаде пуном опеком д= 12 
см у продужном малтеру 1:2:6.         

  

Обзид фасаде повезати за зидове од гитер блокова анкерима од нерђајућег 
челика сваки трећи ред на 50 см.   

  

Јединичном ценом обухваћена је и израда термоизолације плочама камене 
вуне д= 10 см постављених приликом обзиђивања фасаде. 
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Јединичном ценом обухваћена је и израда армирано бетонских 
хоризонталних серклажа димензије 12x40 см у висини међуспратне 
конструкције бетоном МБ30 у потребној оплати.   

  

Серклаже армирати по статичком прорачуну (бетонског гвожђе обрачунато 
кроз армирачке радове).   

  

Хоризонталне серклаже на обзиду фасаде повезати за зидове од гитер 
блокова анкерима од нерђајућег челика на размаку од 50 см. 

  
  Ознака у пројекту СФЗ.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Фасадни зид у оси 04 
20,34*9,00-(1,20*1,40*4*3+0,85*1,40*4*3+1,00*2,60*2*3) м2 133,02 
Фасадни зид у оси А 
5,87*3,70 м2 21,72 
9,78*(6,00+9,18)/2 м2 74,23 
Фасадни зид у оси Ф 
5,87*3,70 м2 21,72 
9,78*(6,00+9,18)/2 м2 74,23 
Фасадни зид у оси 01 
20,34*6,10-(0,85*1,40*8*2+0,50*0,80*2*2) м2 103,43 
Димњак у крови ван крова 
(0,64+1,39)*2*3,80*2 м2 30,86 

   

 Укупно поз. 6. м2 428,35 
 

7. 

Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од гитер блока и 
бетона продужним малтером 1:3:9 у два слоја са претходним прскањем 
ретким цементним малтером 1:1.         

  

Јединичном ценом обухваћена је и набавка, транспорт и постављанње 
типских поцинкованих профила за заштиту ивица зидова. 

  

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле. 

        
 Сутерен 
 Стан 1 
 2. Ходник 

(1,58*2+1,70+0,40*2+0,12*2)*2,60 м2 15,34 
3. Дегажман 
(3,16*2+1,70+0,40*2)*2,60 м2 22,93 
4. Кухиња, трпезарија, боравак 
(3,49+5,26)*2*2,60-(0,77*2*3,49)*1,60 м2 36,90 
5. Спаваћа соба 
(4,02+3,37)*2*2,60 м2 38,43 

 Стан 2 
 2. Ходник 

(1,58*2+1,70+0,40*2+0,12*2)*2,60 м2 15,34 
3. Дегажман 
(3,16*2+1,70+0,40*2)*2,60 м2 22,93 
4. Кухиња, трпезарија, боравак 
(3,49+5,26)*2*2,60-(0,77*2*3,49)*1,60 м2 36,90 
5. Спаваћа соба 
(4,02+3,37)*2*2,60 м2 38,43 

   
 Укупно сутерен м2 227,20 
 Приземље 
 Стан 3 
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2. Ходник 
(3,087+3,04+0,40)*2*2,60 м2 33,94 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,747+3,49)*2*2,60-1,20*2,60 м2 50,11 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,00-1,20*1,00 м2 7,72 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,60 м2 13,00 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,60 м2 39,31 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,60 м2 38,79 

 Стан 4 
 2. Ходник 

(3,087+3,04+0,40)*2*2,60 м2 33,94 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,747+3,49)*2*2,60-1,20*2,60 м2 50,11 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,00-1,20*1,00 м2 7,72 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,60 м2 13,00 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,60 м2 39,31 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,60 м2 38,79 

   
 Укупно приземље м2 365,75 
 Спрат 
 Стан 5 
 2. Ходник 

(3,087+3,04+0,40)*2*2,60 м2 33,94 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,747+3,49)*2*2,60-1,20*2,60 м2 50,11 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,00-1,20*1,00 м2 7,72 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,60 м2 13,00 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,60 м2 39,31 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,60 м2 38,79 

 Стан 6 
 2. Ходник 

(3,087+3,04+0,40)*2*2,685 м2 35,05 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
(6,747+3,49)*2*2,685-1,20*2,685 м2 51,75 
4. Кухиња 
(1,70+2,64+0,12)*2*1,085-1,20*1,085 м2 8,38 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2*2,685 м2 13,43 
6. Спаваћа соба 
(3,54+4,02)*2*2,685 м2 40,60 
8. Спаваћа соба 
(3,44+4,02)*2*2,685 м2 40,06 

   
 Укупно спрат м2 372,14 
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 Укупно поз. 7. м2 965,09 
 

8. 

Набавка материјала, транспорт и малтерисање плафона преко ЛМТ 40 
таванице продужним малтером 1:3:9 у два слоја са претходним прскањем 
ретким цементним малтером 1:1.         

  

Обрачун по м2 комплет изведене позиције са употребом радне скеле. 

        
 Сутерен 
 Стан 1 

3. Дегажман 
3,087*1,70+1,40*0,12+0,91*0,19+0,90*0,12 м2 5,70 
4. Кухиња, трпезарија, боравак 
3,49*2,317 м2 8,09 
3,49*0,77 м2 2,69 
5. Спаваћа соба 
4,02*3,37 м2 13,55 
6. Санитарни чвор 
3,90*1,70+0,79*0,10 м2 6,71 

 Стан 2 
3. Дегажман 
3,087*1,70+1,40*0,12+0,91*0,19+0,90*0,12 м2 5,70 
4. Кухиња, трпезарија, боравак 
3,49*2,317 м2 8,09 
3,49*0,77 м2 2,69 
5. Спаваћа соба 
4,02*3,37 м2 13,55 
6. Санитарни чвор 
3,90*1,70+0,79*0,10 м2 6,71 

   
 Укупно сутерен м2 73,45 
 Приземље 
 Стан 3 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
4. Кухиња 
1,70*5,08+0,70*2,10+1,20*0,12 м2 10,25 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

 Стан 4 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
4. Кухиња 
1,70*5,08+0,70*2,10+1,20*0,12 м2 10,25 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
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6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

   
 Укупно приземље м2 151,63 
 Спрат 
 Стан 5 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравк са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
4. Кухиња 
1,70*5,08+0,70*2,10+1,20*0,12 м2 10,25 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

 Стан 6 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравк са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
4. Кухиња 
1,70*5,08+0,70*2,10+1,20*0,12 м2 10,25 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

  Укупно спрат м2 151,63 
   

 Укупно поз. 8. м2 376,72 
 

9. 

Набавка материјала, транспорт и обрада плафона преко термоизолације 
слојем грађевинског лепка са слојем ПВЦ мрежице. 

        

  

Завршна обрада глетовање грађевинским лепком (подлога за бојење 
полудисперзивном бојом).   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Плоча пода приземља изнад сутерена 
 (6,62*2,143+1,10*0,30)*2 м2 29,03 
   

 Укупно поз. 9. м2 29,03 
     

 УКУПНО: ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
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5. РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и израда термо - звучне изолације подова 
сутерена и приземља плочама стиродура д= 10 см са слојем ПЕ фолије. 

        

  

Преко термоизолације извести слој цементне кошуљице д= 5,0 см 
армиране "Фибрин" - ом.   

  Ознака у пројекту ПНТ и МКС1.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Сутерен 
 Стан 1 
 2. Ходник 

1,58*1,70 м2 2,69 
3. Дегажман 
3,56*1,70+1,40*0,12+0,91*0,19+0,90*0,12 м2 6,50 
4. Кухиња, трпезарија, боравак 
3,49*0,77 м2 2,69 
3,49*4,49 м2 15,67 
5. Спаваћа соба 
4,02*3,37 м2 13,55 
6. Санитарни чвор 
3,90*1,70-0,79*0,10 м2 6,55 

 Стан 1 
 2. Ходник 

1,58*1,70 м2 2,69 
3. Дегажман 
3,56*1,70+1,40*0,12+0,91*0,19+0,90*0,12 м2 6,50 
4. Кухиња, трпезарија, боравак 
3,49*0,77 м2 2,69 
3,49*4,49 м2 15,67 
5. Спаваћа соба 
4,02*3,37 м2 13,55 
6. Санитарни чвор 
3,90*1,70-0,79*0,10 м2 6,55 

   
 Укупно сутерен м2 95,29 
 Приземље 
 Стан 3 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4,70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

 Стан 4 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 



страна 180 oд 233  

Општина Звечан, јавна набавка број 07-О/2020 

6,747*3,49 м2 23,55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4,70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

   
 Укупно приземље м2 140,54 
   

 Укупно поз. 1 м2 235,82 
            
  а) Термозвучна изолација д= 3,0 см         

 Спрат 
 Стан 5 
 1. Тераса 

1,793*5,50*2 м2 19,72 
 Стан 6 
 1. Тераса 

1,793*5,50*2 м2 19,72 
  Укупно поз. 1а м2 39,45 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и израда термо - звучне изолације подова 
спрата плочама стиродура д= 2 см са слојем ПЕ фолије. 

        

  

Преко термоизолације извести слој цементне кошуљице д= 5,0 см 
армиране "Фибрин" - ом.   

  Ознака у пројекту МКС.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Спрат 
 Стан 5 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
4. Кухиња 
2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4,70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

 Стан 6 
 2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
4. Кухиња 
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2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4,70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

   

 Укупно поз. 2 м2 140,54 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације таванског 
простора према грејаним просторима плочама минералне вуне ТП д= 12 см 
са два слоја паропропусне, водонепропусне фолије. 

        
  Ознака у пројекту МКТ.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције.         

 9,50*20,05 м2 190,48 
   

 Укупно поз. 3. м2 190,48 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације кровне 
конструкције плочама минералне вуне ТП д= 12,0 см са парном браном 
постављеним између рогова и анкерисаним за рогове анкерима од 
поцинковане жице.         

  Ознака у пројекту КК   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције мерено по косини крова         

 9,50*5,485/2*2 м2 52,11 
(20,08+10,58)/2*5,485*2 м2 168,17 

   

 Укупно поз. 4. м2 220,28 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и израда термо - звучне изолације равног 
крова изнад грејаног простора плочама стиродура д= 25 см са слојем ПЕ 
фолије.         

  

Преко термоизолације извести слој цементне кошуљице д= 5,0 см 
армиране "Фибрин" - ом.   

  Ознака у пројекту РК   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције.         

 Плоча пода приземља изнад сутерена 
 (6,62*2,143+1,10*0,30)*2 м2 29,03 
   

 Укупно поз. 5. м2 29,03 
 

6. 

Набавка материјала, транспорт и израда термо - звучне изолације плафона 
сутерена плочама стиродура д= 15 см постављених у оплати пре 
бетонирања.         

  

Плоче анкерисати за међуспратну таваницу поцинкованом жицом. 

  
  Ознака у пројекту РК   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције.         

 Плоча пода приземља изнад сутерена 
 2,15*5,31*2 м2 22,83 
   
 Укупно поз. 5. м2 22,83 
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6. 

Набавка материјала, транспорт и постављање плоча стиропора д= 8 см у 
дилатацију објекта.         

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 5,45*3,00+9,30*3,00*2+9,30*2,60/2 м2 84,24 
   

 Укупно поз. 6. м2 84,24 
     

 УКУУПНО: РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

6. ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање дрвене кровне 
конструкције четвороводног крова од првокласне кровне грађе осушене 
према стандарду и заштићене од влаге и инсеката одговарајућим 
средствима.         

  

Димензије и облик кровне грађе у свему преам статичком прорачуну и 
детаљима из пројекта.   

  Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.         
 11,81*22,39 м2 264,43 
   

 Укупно поз. 1. м2 264,43 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и опшивање крова даском 24 мм са 
постављањем слоја паропропусне, водонепропусне фолије. 

        
  Ознака у пројекту КК.   
  Обрачун по м2 косе пројекције крова         

 11,81*6,82/2*2 м2 80,54 
(22,39+10,58)/2*6,82*2 м2 224,86 

   

 Укупно поз. 2. м2 305,40 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и летвисање крова летавама 24/48 мм у оба 
правца.         

  Ознака у пројекту КК.   
  Обрачун по м2 косе пројекције крова         

 11,81*6,82/2*2 м2 80,54 
(22,39+10,58)/2*6,82*2 м2 224,86 

   

 Укупно поз. 3. м2 305,40 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и покривање крова Континентал + црепом 
комплет са набавком и постављањем довољног броја одговарајућих 
слемењака (0,20 м1/м2)         

  Обрачун по м2 косе пројекције крова         
 11,81*6,82/2*2 м2 80,54 

(22,39+10,58)/2*6,82*2 м2 224,86 
   

 Укупно поз. 4. м2 305,40 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и опшивање стрехе ламперијом д= 12 мм 
постављеној на подконструкцији од гредица 48/78 мм. 

        

  

Завршна обрада опшивке заштитним премазом у три слоја у тону по избору 
пројектанта са свим потребним предрадама.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције.         
 (0,91+0,20)*(11,82+22,39)*2 m2 75,95 
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 Укупно поз. 5. м2 75,95 
            

6. 

Набавка материјала, транспорт и патоснање пода тавана даском 2 мм 
постављеној на одговарајућој подконструкцији   
Ознака у пројекту МКТ.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 9,30*19,88 м2 184,88 
   

 Укупно позиција 6. м2 184,88 
      

 УКУПНО: ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 

7. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

1. Двокрилнa врата         
  Израда и постављање унутрашњих двокрилних врата.   

  

Врата израдити у комбинацији дрвета и орнамент стакла а у свему према 
договору са инвеститором.   

  

Врата се отварају до своје потпуне ширине а сусрећу се на средини. 

  
  Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.   

  

Поставити оков од елоксираног алуминијума, браљву укопавајућу са два 
кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. 

  
  На поду поставити гумени одбојник.   
  Заптиванје састава столарије и зида пур пеном.   

  

На суве и очишћене површине састава нанети пур и након сушења 
обрадити га одговарајућим алаткама.   

  Напомена:   
  Све мере проверити на лицу места.         

 
  Ознака у пројекту 1 у кругу         
  зидарска мера 140x210 ком 6,00     
            

2. Једнокрилна врата    

  

Израда и постављање унутрашњих једнокрилних врата обострано 
шперованих.   

  

Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију 
крила са сћем обострано обложити шпер плочом д= 4 мм, а у свему по 
договору са инвестгитором.   

  Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.   

  

Поставити оков од елоксираног алуминијума, браљву укопавајућу са два 
кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. 

  
  На поду поставити гумени одбојник.   
  Заптиванје састава столарије и зида пур пеном.   

  

На суве и очишћене површине састава нанети пур и након сушења 
обрадити га одговарајућим алаткама.   

  Напомена:   
  Све мере проверити на лицу места.         

 
  Ознака у пројекту 2 у кругу          
  зидарска мера 91x210 ком 10,00     

 
  ознака у пројекту 3 у кругу          
  зидарска мера 81x210 ком 6,00     

 
  ознака у пројекту 4 у кругу клизна врата         
  зидарска мера 80x210 ком 4,00     

 
3. Ограда улазног трема и трема приземља         
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Дрвени рам са испуном од талпи са декоративно нажлебљеном окапницом. 

  
  Конструкција у свему према детаљима из пројекта   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
            
  Ознака у пројекту    
  Производна мера 662+244,3*280 см ком 4,00     

 
4. Ограда улазног степеништа приземља и спрат х= 110 см         
  Конструкција у свему према детаљима из пројекта   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 
  Ознака у пројекту    
  Производна мера 1640 см м1 16,40     

     

 УКУПНО: СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

8. ФАСАДНА ПВЦ СТОЛАРИЈА 
 

1. ПВЦ прозори         
  Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора.   

  

Уграђивање прозора од високо отпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним 
профилом уградне дубине 80 мм УВ 0,94 к/м2, са отварањем око 
хоризонталне осовине (вентус)и вертикалне осе. 

  

  

Оков и боја прозора (ПВЦ у боји дрвета), по избору пројектанта. 

  

  

Крила прозора застаклити нискоемисионим трослојним стаклом д= 
4+16+4+16+4 мм са аргоном   

  Напомена:   
  Све мере проверити на лицу места.         

 
  Ознака у пројекту I у квадрату         
  Зидарска мера 120x140 двокрилни прозор ком 12,00     

 
  Ознака у пројекту II у квадрату         
  Зидарска мера мера 85x140 једнокрилни прозор ком 28,00     

 
  Ознака у пројекту III у квадрату         
  Зидарска мера 50x80 једнокрилни прозор ком 6,00     
            

2. Улазна сигурносна врата   
Израда и постављање сигурносних улазних застакљених ПВЦ врата 

  
Уграђивање једнокрилних врата од високо отпорног тврдог ПВЦ-а са 
вишекоморним системомпрофила отпорних на УВ зрачење, термички 
звучно изолована са термопрекидом.уградне дубине 80 мм УВ 0,94 к/м2, са 
отварањем око хоризонталне осовине (вентус)и вертикалне осе. 

  
Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним 
системом профила, по шеми столарије и детаљима. 

  
Систем закључавања од две браве.   
Оков и боја (ПВЦ у боји дрвета) врата, по избору пројектанта.   
Крило врата застаклити нискоемисионим трослојним стаклом д= 
4+16+4+16+4 са аргоном   
Напомена:   
Све мере проверити на лицу места.   

            
            

Ознака у пројекту IV у кругу   
  Зидарска мера 101x260  ком 6,00     
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3.  ПВЦ капак за излаз на таван димензије 60/120 см ком 1,00     
     

 УКУПНО: ФАСАДНА ПВЦ СТОЛАРИЈА 
 

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање висећих олука од 
пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм развијене ширине 45 см у 
боји по избору пројектанта.         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 68,40     
 

2. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање одводних олучних 
вертикала димензије 125x125 мм од пластифицираног поцинкованог лима 
д= 0,6 мм у боји по избору пројектанта. 

        
  Обрачун по м1 комплет изведене позиције m1 32,00     

 

3. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање водоскупљача од 
пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по избору 
пројектанта.         

  Обрачун по ком комплет изведене позиције ком 4,00     
 

4. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке димњака на 
крову од пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по избору 
пројектанта развијене ширине 65 см.         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 9,60     
 

5. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке окапнице 
на тераси од пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по 
избору пројектанта, развијене ширине 25 см.         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 54,38     
 

6. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке солбанака 
од пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по избору 
пројектанта развијене ширине 35 см.         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 41,20     
 

7. 

Набавка материјала, транспорт, израда и постављање опшивке дилатације 
на објекту од пластифицираног поцинкованог лима д= 0,6 мм у боји по 
избору пројектанта развијене ширине 45 см. 

        
  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 15,00     

     

 УКУПНО: ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и облагање зидова керамичким плочицама 
1 класе величине и дезена по избору пројектанта.         

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Сутерен 
 Стан 1 
 4. Кухиња, трпезарија, боравак 

(0,67*2+3,49)*1,60 м2 7,73 
6. Санитарни чвор 
(3,90+1,70+0,79)*2*2,60-0,80*2,10 м2 31,55 

 Стан 2 
 4. Кухиња, трпезарија, боравак 

(0,67*2+3,49)*1,60 м2 7,73 
6. Санитарни чвор 
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(3,90+1,70+0,79)*2*2,60-0,80*2,10 м2 31,55 
   
 Укупно сутерен м2 78,55 
 Приземље 
 Стан 3 
 4. Кухиња 

(2,64+0,83+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 м2 10,69 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,60+0,80*2,10 м2 24,82 

 Стан 4 
 4. Кухиња 

(2,64+0,83+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 м2 10,69 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,60+0,80*2,10 м2 24,82 

   
 Укупно приземље м2 71,02 
 Спрат 
 Стан 5 
 4. Кухиња 

(2,64+0,83+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 м2 10,69 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,60+0,80*2,10 м2 24,82 

 Стан 6 
 4. Кухиња 

(2,64+0,83+0,51+1,70*2)*1,60-0,70*1,60 м2 10,69 
7. Санитарни чвор 
(2,75+1,70)*2*2,60+0,80*2,10 м2 24,82 

   
 Укупно спрат м2 71,02 
   

 Укупно поз. 1 м2 220,58 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и поплочавање подова керамичким 
плочицама 1 класе величине и дезена по избору пројектанта. 

        

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Сутерен 
 Стан 1 
 4. Кухиња, трпезарија, боравак 

3,49*0,77 м2 2,69 
6. Санитарни чвор 
3,90*1,70-0,79*0,10 м2 6,55 

 Стан 2 
 4. Кухиња, трпезарија, боравак 

3,49*0,77 м2 2,69 
6- Санитарни чвор 
3,90*1,70-0,79*0,10 м2 6,55 

   
 Укупно сутерен м2 18,48 
 Приземље 
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Стан 3 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4,70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 

 Стан 4 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4,70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 

   
 Укупно приземље м2 21,47 
 Спрат 
 Стан 5 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4,70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 

 Стан 6 
 4. Кухиња 

2,64*1,70+1,20*0,12+0,70*0,10 м2 4,70 
5. Остава 
1,70*0,80 м2 1,36 
7. Санитарни блок 
2,75*1,70 м2 4,68 

   
 Укупно спрат м2 21,47 
   

 Укупно поз. 2 м2 61,42 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и поплочавање подова терасе и улазног 
трема против клизним гранитним керамичким плочицама 1 класе величине 
и дезена по избору пројектанта.         

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Приземље 
 Стан 3 

1. Тераса 
2,143*6,62+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 14,75 
Стан 4 
1. Тераса 
2,143*6,62+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 14,75 

   
 Укупно приземље м2 29,50 
 Спрат 
 Стан 5 

1. Тераса 
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2,143*6,62+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 14,75 
Стан 6 
1. Тераса 
2,143*6,62+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 14,75 

   
 Укупно спрат м2 29,50 
   

 Укупно поз. 3. м2 59,00 
 

4. 

Набавка материјала, транспорт и облагање степенишних газишта и чела 
против клизним гранитним керамичким плочицама 1 класе величине и 
дезена по избору пројектанта.         

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Сутерен 
 Стан 1 

(0,175+0,30)*1,55*3 м2 2,21 
 Стан 2 

(0,175+0,30)*1,55*3 м2 2,21 
   
 Укупно сутерен м2 4,42 
 Приземље 
 Стан 3 

(0,175+0,30)*1,10*7 м2 3,66 
 Стан 4 

(0,175+0,30)*1,10*7 м2 3,66 
   
 Укупно приземље м2 7,32 
 Спрат 
 Стан 5 

(0,175+0,30)*1,10*18 м2 9,41 
 Стан 6 

(0,175+0,30)*1,10*18 м2 9,41 
   
 Укупно спрат м2 18,81 
   

 Укупно поз. 4 м2 30,54 
 

5. 

Набавка материјала, транспорт и израда сокле х= 10 см противклизним 
гранитним керамичким плочицама 1 класе величине и дезена по избору 
пројектанта.         

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције         
 Приземље 
 Стан 3 

1. Тераса 
5,50+0,30+2,143-1,01 м1 6,93 
(0,17+0,30)*7 м1 3,29 

 Стан 4 
1. Тераса 
5,50+0,30+2,143-1,01 м1 6,93 
(0,17+0,30)*7 м1 3,29 
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 Укупно приземље м1 20,45 
 Спрат 
 Стан 5 

1. Тераса 
5,50+0,30+2,143-1,01 м1 6,93 
(0,17+0,30)*18 м1 8,46 

 Стан 6 
1. Тераса 
5,50+0,30+2,143-1,01 м1 6,93 
(0,17+0,30)*18 м1 8,46 

   
 Укупно спрат м1 30,79 
   

 Укупно поз. 5. м1 51,23 
 

6. 

Набавка материјала, транспорт и израда сокле х= 10 см керамичким 
плочицама 1 класе величине и дезена по избору пројектанта. 

        

  

Плочице се полажу на слоју одговарајућег лепка у слогу фуга на фугу и 
фугују се одговарајућим "Фугамол" - ом.   

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције         
 Приземље 
 Стан 3 

5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 м1 4,20 
Стан 4 

 5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 м1 4,20 

   
 Укупно приземље м1 8,40 
 Спрат 
 Стан 5 

5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 м1 4,20 

 Стан 6 
5. Остава 
(1,70+0,80)*2-0,80 м1 4,20 

   
 Укупно спрат м1 8,40 
   

 Укупно поз. 6. м1 16,80 
     

 УКУПНО: КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 

11. ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 
            

1. 

Набавка, транспорт и постављање паркета д= 16 мм (за подно грејање) 
финално обрађеног паркет лаком.         

  

Паркер се поставља преко цементне кошуљице (посебно обрачунате кроз 
разне зидарске радове) на слоју одговарајућег лепка. 

  

  

Јединичном ценом обухваћена је и набавка, транспорт и постављање сокле 
х= 7 см са винер лајсном.   

  Ознака у пројекту МКС и ПНТ.   
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  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 Сутерен 
 Стан 1 

2. Ходник 

1,58*1,70 м2 2,69 
3. Дегажман 
3,56*1,70+1,40*0,12+0,91*0,19+0,90*0,12 м2 6,50 
4. Кухиња, трпезарија, боравак 
3,49*4,49 м2 15,67 
5. Спаваћа соба 
4,02*3,37 м2 13,55 

 Стан 2 
2. Ходник 

1,58*1,70 м2 2,69 
3. Дегажман 
3,56*1,70+1,40*0,12+0,91*0,19+0,90*0,12 м2 6,50 
4. Кухиња, трпезарија, боравак 
3,49*4,49 м2 15,67 
5. Спаваћа соба 
4,02*3,37 м2 13,55 

   
 Укупно сутерен м2 76,81 
 Приземље 
 Стан 3 

2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

 Стан 4 
2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

   
 Укупно приземље м2 119,06 
 Спрат 
 Стан 5 

2. Ходник 

1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

 Стан 6 
2. Ходник 
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1,267*1,70+1,80*0,12+1,70*3,04+0,12*0,91*2+1,40*0,12 м2 7,92 
3. Дневни боравак са трпезаријом 
6,747*3,49 м2 23,55 
6. Спаваћа соба 
4,02*3,54 м2 14,23 
8. Спаваћа соба 
4,02*3,44 м2 13,83 

   
 Укупно спрат м2 119,06 
   

 Укупно поз 1 м2 314,93 
     

 УКУПНО: ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 
 

12. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 

1. 

Набавка материјала, транспорт и обрада фасадних површина продужнима 
малтером 1:2:6 у два слоја са претходним прскањем ретким цементним 
малтером 1:1.         

  

Завршна обрада декоративни фасадни малтер у тону по избору пројектанта 
комплет са свим потребним предрадњама.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позицине по ГН 421.         
 Фасадни зид у оси 04 

20,34*9,00 м2 183,06 
Фасадни зид у оси А 
5,87*3,70 м2 21,72 
9,78*(6,00+9,18)/2 м2 74,23 
Фасадни зид у оси Ф 
5,87*3,70 м2 21,72 
9,78*(6,00+9,18)/2 м2 74,23 
Фасадни зид у оси 01 
20,34*6,10 м2 124,07 

   

 Укупно поз. 1 м2 499,03 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и завршно бојење фасадних површина 
акрилном фасадном бојом у тону по избору пројектанта комплет са свим 
потребним предрадњама.         

  Обрачун по м2 комплет изведене позицине по ГН 421.         
 Плафони улазних степеништа 
 1,33*(2,43+6,25)*2 м2 23,09 
 Плафони тераса 
 6,62*2,143*3 м2 42,56 
 Украсни елементи на фасади м2 30,90 
   

 Укупно поз. 2 м2 96,55 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и облагање сокле и темељних зидова 
ломњеним каменом у боји и слогу по избору пројектанта 

        

  

Ломњени камен се полаже на слоју цементног малтер 1:3 д= 3,0 см. 

  
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Сокла у оси 01 и 04 
20,38*0,25*2 м2 10,19 

 Димњак у крову 
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(0,64+3,54)*2*1,80*2 м2 32,14 
   

 Укупно поз. 3. м2 42,33 
 

4. 

Набавка, транспорт и постављање готових украсних елемената на фасади 
по избору пројектанта         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 41,20     
            

5. 

Транспорт, монтажа, демонтажа и закуп за 60 дана цевасте фасадне скеле. 

  
  Обрачун по м2 вертикалне пројекције скеле.         

 (22,34+6,10*2)*3,00 м2 103,62 
(22,34+9,87)*2*6,00 м2 386,52 

   

 Укупно поз. 3 м2 490,14 
     

 УКУПНО: ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 

13. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала, транспорт и бојење зидова и плафона 
полудисперзивном бојом у тону по изобру пројектанта комплет са свим 
потребним предрадњама.         

  

Пре бојења све површине обрадити полигитом у два до три слоја све док се 
не добије потпуно равна иглатка површина.   

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         
 а) Зидови по поз. 4/6 м2 965,09 

б) Плафони по поз. 4/7 м2 376,72 

в) Плафони по поз.4/9 м2 29,03 
  

Укупно поз. 1. м2 1.370,84 
     

 УКУПНО: МОЛЕРСКИ ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 

14. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације 
подова сутерена и терасе приземља систем Mapelastik са улошком од 
стаклене мрежице или еквивалентно други материјал истих или бољих 
техничких карактеристика.         

  Ознака у пројекту ПНТ.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Под сутерена и приземља 
 9,30*19,88 м2 184,88 
 Под тераса приземља и спрата 
 Приземље 
 Стан 3 

1. Тераса 
2,143*6,62+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 14,75 
Стан 4 
1. Тераса 
2,143*6,62+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 14,75 

   
 Укупно приземље м2 29,50 
 Спрат 
 Стан 5 
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1. Тераса 
2,143*6,62+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 14,75 
Стан 6 
1. Тераса 
2,143*6,62+1,10*0,30+1,01*0,23 м2 14,75 

   
 Укупно спрат м2 29,50 
   

 Укупно поз. 1. м2 243,88 
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и израда вертикалне хидроизолације 
зидова сутерена систем Mapelastik са улошком од стаклене мрежице или 
еквивалентно други материјал истих или бољих техничких карактеристика. 

        
  Ознака у пројекту УКЗ.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 Зид у оси 02 
9,90*(3,00+0,205+0,15)*2 м2 66,43 
Зид у оси 01 
9,90*(1,80+0,205+0,15)*2 м2 42,67 
Зид у оси 04 
9,90*(0,48+0,205+0,15)*2 м2 16,53 
Зид у оси А 
0,959*(3,00+0,25+0,15)+1,20*(2,40+0,205+0,15)+1,502*(1,80+0,205+0,15) 

м2 9,80 
Зид у оси Ф 
0,959*(3,00+0,25+0,15)+1,20*(2,40+0,205+0,15)+1,502*(1,80+0,205+0,15) 

м2 9,80 
   

 Укупно поз. 2. м2 145,24 
 

3. 

Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне подова мокрих 
чворова хидроизолације систем Mapelastik са улошком од стаклене 
мрежице или еквивалентно други материјал истих или бољих техничких 
карактеристика.         

  Посебно добро обрадити отворе у равни термоизолације.   

  

Изолацију повити уз зидове х= 15 см а иза када у висину од 200 см. 

  

  

Пре израде хидроизолације поред зидова урадити залучени холкер од 
цементног малтера х= 5 см.   

  

У цену улази и заптивање отвора око отвора око сливника и продора 
инсталационих цев кроз плочу Полиазбитолом.   

  Ознака у пројекту   
  Обрачун по м2 развијене површине         

 Сутерен 
 Стан 1 
 6. Санитарни чвор 

3,90*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(3,90+0,79*2+2,60+1,70+0,70) м2 12,80 
 Стан 2 
 6. Санитарни чвор 

3,90*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(3,90+0,79*2+2,60+1,70+0,70) м2 12,80 
   
 Укупно сутерен м2 25,60 
 Приземље 
 Стан 3 
 7. Санитарни блок 
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2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) м2 10,27 
 Стан 4 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) м2 10,27 
   
 Укупно приземље м2 20,53 
 Спрат 
 Стан 5 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) м2 10,27 
 Стан 6 
 7. Санитарни блок 

2,75*1,70+2,00*(1,00+1,30)+0,15*(2,75+1,45+1,70+0,70) м2 10,27 
   
 Укупно спрат м2 20,53 
   

 Укупно поз. 3. m2 133,33 
     

 УКУПНО: ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 

15. РАЗНИ РАДОВИ 

1. 

Набавка, транспорт и постављање типских репера за мерење слегања 
објекта.         

  Обрачун по ком уграђеног репера. кон 4,00     
 

2. 

Набавка материјала, транспорт и облагање кровне конструкције преко 
термоизолације у тавану гипс картонским ватроотпорним плочама 
постављених преко рогова комплет са бандажирањем спојнице. 

        
  Ознака у пројекту КК.   
  Обрачун по м2 комплет изведене позиције         

 9,50*5,485/2*2 м2 52,11 
(20,08+10,58)/2*5,485*2 м2 168,17 

   

 Укупно поз. 2 м2 220,28 
 

3. 

Набавка, транспорт и постављање дренажних цеви ф110 мм на бетонску 
постељицу (посебно обрачуната кроз бетонске радове 

        
  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 61,76     

 

4. 

Набавка, транспорт и постављање типске профилисане дилатационе Ал 
лајсне на споју разнородних подних облога         

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције м1 16,80     

2. Завршно чишћење објекта после завршетка свих радова.         
  Обрачун по м2 бруто површине објекта м2 542,29     

     

 УКУПНО: РАЗНИ РАДОВИ 
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1.1. Ископ, машински и ручни рова за полагање цевовода 
ширине 80цм и објеката на мрежи у земљи ИИИ и  ИВ 
категорије,  са правилним одсецањем бочних страна, 
разупирањем, планирањем и извођењем дна по 
пројектованим котама. Ископани материјал депоновати 
на 1м од ивице рова са једне стране да би се спречило 
одроњавање. Друга страна се користи за транспорт цеви 
и материјала. 

 Потребно је стриктно остваривање пада између задатих 
тачака. Разупирање рова вршити према ПТ прописима. 
При дубинама већим од 2м ископани материјал 
избацивати поступно преко скела и платформи. 
Позицијом је обухваћено и евентуално црпљење 
подземних и атмосферских вода.  

 У случају прекопа, вишак се мора попунити набијеним 
шqунком о трошку извођача. У случају посебних услова, 
материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад и 
оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са 
Надзорним органом. 

 Обрачунава се и плаћа по м3 ископаног материјала, а у 
свему према прописима за ову врсту радова. 

 ископ дубине од 0-2м 
 Водовод м3 20 
 Канализација м3 12 

1.2.  Песак 
Израда пешчане подлоге и облоге око цевовода. 
Дебљина слоја песка је испод цеви  5цм за водоводне и 
10цм за канализационе  а 10цм изнад темена цеви. У 
цену је урачуната набавка, транспорт дуж рова и 
насипање песка са набијањем до потребне збијености. 
Крупноћа зрна не сме бити већа од  3-4мм. Обрачунава 
се по м3 уграђеног песка. 

 Водовод м3 3 
 Канализација м3 3 

1.3.  Шљунак 
Насипање шљунка на делу рова испод изграђених 
површина и као подлога за окна. У цену је урачуната 
набавка, транспорт дуж рова и насипање шљунка са 
набијањем до потребне збијености. Обрачунава се по м3 
уграђеног шљунка. 

м3 2 
1.4. Одвоз материјала 

Одвоз материјала преосталог од ископа на депонију за то 
предвиђену а до 5 километара. Обрачунава се по м3 
материјала са утоваром одвозом и разастирањем на 
депонији.  

м3 15 
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1.5. Затрпавање роваЗатрпавање рова материјалом из 
ископа у слојевима висине 30цм са набијањем до 
потребне збијености. Материјал којим се врши 
затрпавање не сме да садржи крупан грађевински шут ни 
камен. Затрпавање вршити по завршеној монтажи и 
испитивању цевовода а по одобрењу надзорног органа, 
пажљиво да не дође до оштећења цеви. Обрачунава се 
по м3 затрпаног рова. 

м3 17 
1.6. Ревизиони силази 

 Набавка , транспорт и уградња округлх РС Р=1,00м и 
Р=1,20м , од готових елемената („бунарски прстен“) , 
висине ( 25-100)цм , изграђених од АБ 30-
водонепропусни. 
У елементе спада  (осим прстенова) :                  Постоље 
шахта тзв. , кинета х=90цм са уграђеном спојницом за 
везу цевовода. 
Завршни прстен (тзв. „конус „Ø1000/ Ø625 или Ø1250/ 
Ø625). Висина х= 0,60м у зависности од функционалности 
уградње.    
Прстен за поклопац, предвиђен за уградњу свих врста 
поклопаца за шахт. Плаћа се по метру дужном уграђеног 
шахта са свим монтажним елементима.  

 Р=1,00м   
 Конусни прстени+прс.пок.   ком 1,00 
 Бунарски прстен        м1 2,00 

1.7. Темељи ревизионих силаза 
 Израда , на лицу места , темеља за ревизионе силазе (из 

.поз. 1.9) од армираног бетона (МБ-30) димензије према 
пречнику окна са дебљином плоче д=20цм и обрадом 
кинете.  Обрачунава се по м3 уграђеног бетона. 

 
РО100 цм АБ плоча 1,4x1,4м -д=20цм 1ком х 0.40 м3 0,40 

1.8. Бетонирање зидова и дна  водоводног окна бензина 
армираним бетоном МБ30 према димензијама у 
пројекту. Бетонске површине морају бити глатке оплата 
се не сме витоперити. За пролаз цеви у зидовима 
оставити отворе 10цм већег пречника од пречника 
цеви. По постављању цеви зазор између цеви и зида 
испунити термопластичним китом. У окну уградити 
пењалице типа Б на сваких 30цм наизмен. Обрачунава 
се по м3 уграђеног бетона. 

 водомерно окно 1.5x1.20 х 1.70 м3 2,10 
1.9. Армирано бетонска плоча 
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 Бетонирање армирано бетонске плоче, МБ30, изнад окна, 
према  димензијама у пројектуквалитет материјала и 
израде мора одговарати важећим прописима и 
стандардима.У плочи оставити отвор и поставити носач 
поклопца шахта, који се посебно плаћа. Плочу армирати 
мрежастом арматуром, по статичком прорачуну и 
бетонирати бетоном МБ 30. Горњу површину изравнати и 
бетон неговати. У цену улазе и оплата и арматура." 
Обрачунава се по м2 комплетно изведене АБ плоче. 

 

 ВОДОМЕРНО ОКНО плоча - 1.8х1.5 м m2 2,70 
1.10
. 

Поклопац за окно Набавка и уградња ливено-гвоздених 
поклопаца са рамом на отвору за силажење у окно. 
Поклопац уградити у равни терена. Сва удубљења и 
отворе између бетона и рама испунити 
асфалтом.Обрачунава се по комаду уграђеног поклопца. 

 а) за оптерећење Б125  600 мм - водовод ком 1 
 б) за оптерећење Б125  600 мм - канализација ком 1 
1.11
. Типске пењалица                                                                

Набавка транспорт и монтажа ливено-гвоздених 
пењалица, за уградњу у бетон , ДИН 1212 , на размаку од 
30цм , наизменично, почев од 40цм од врха силаза . 
Плаћа се по ком уграђених пењалица. ком 9 

  
1 СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

2 ВОДОВОД  
  
2.1. Водоводне ХДПЕ цеви  

Набавка транспорт и монтажа водоводних ХДПЕ  цеви за  
притисак ПН10,  са спојним елементима и материјалом за 
монтажу. Позицијом су обухваћени припремни радови, 
пренос материјала, преглед и испитивање цеви и комада, 
сечење цеви и  монтирање. Цеви се постављају у земљи 
у слоју песка 10 цм испод и изнад цеви. 
Испитивање мреже према техничким условима и 
дезинфекција по завршеном испитивању, када се мрежа 
покаже исправном. Обрачунава се и плаћа по метру 
дужном цевовода а према пречнику цеви. 

 32мм  (ХДПЕ-НП40) м 9 
 25мм  (ХДПЕ-НП32) м 19 
2.2. Водоводне ППР цеви  

Набавка транспорт и монтажа пластичних водоводних   
цеви типа ППР , за радни притисак од 16 бара  са спојним 
елементима и материјалом за монтажу. Обрачунава се и 
плаћа по метру дужном цевовода а према пречнику цеви. 
Цеви су дате по називном отвору. 

 ДН15 (ППР 20) м 60 
 ДН20 (ППР 25) м 22 
 ДН25 (ППР 32) м 30 
2.3. Пропусни вентили 

Набавка и монтажа месинганих равних пропусних 
вентила . Обрачунава се по комаду. 
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 а) без испуста са точком 
 Ø20 кугласти ком 2 
 б) са испустом са точком 
 Ø20 кугласти ком 2 
2.4. Пропусни вентили ППР 

Набавка и монтажа  равних пропусних узидних вентила. 
Обрачунава се по комаду. 

 Ø15 ком 12 
 Ø20  ком 12 
2.5. Угаони вентил 

Набавка и монтажа пропусног угаоног вентила 15/15мм са 
хромираном капом и розетном, за прикључак вц-испирача 
и санитарних уређаја. 
Обрачунава се по комаду. 

ком 18 
2.6. Набавка и уградња кућног водомера вишемлазног 

пропелерног, за радни притисак ПН 10 бара са 
холендерима. Уз водомере се испоручује и уграђује и 
одговарајућа арматура према спецификацији ЈКП. 
Водомер уградити у смеру тока воде а према стрелици на 
њему. Обрачунава се по коплет инсталираном водомеру. 

 20мм (3/4'') ком 2 
2.7. Испирање и дезинфекција                                                                      

По завршеном извођењу и испитивању целокупну 
водоводну мрежу испрати и извршити дезинфекцију 
према санитарним условима. Обрачунава се по метру 
дужном цевовода. 

м 32 
2.8. Прикључење                                                                                                   

Прикључак пројектованих цевовода на бунарску  
водоводну мрежу и уређај за повишење притиска. 
Обрачунава се паушално. 

ком 1 
  
 СВЕГА УНУТРАШЊИ ВОДОВОД 

3 КАНАЛИЗАЦИЈА 
  
3.1. ПВЦ канализационе цеви                                                                                               

Набавка и монтажа ПВЦ цеви и фазонских комада за 
уличну и кућну канализацију, са спојем на муф, гуменим 
прстеном. Цеви за конструкцију фиксирати испод  сваког 
муфа одговарајућим обујмицама а на растојању не већем 
од 75цм у хоризонтали и 1м у вертикали.По завршетку 
монтаже мреже све отворе-прикључке затворити 
одговарајућим поклопцима. По завршетку монтаже 
инсталација се испитује на водонепропустљивост, према 
упутству, у присуству надзорног органа. Позицијом су 
обухваћена потребна штемовања, крпљење жљебова и 
заптивање пролаза. Обрачунава се по метру дужном 
цевовода, мерено по осовини, а према пречнику. 

 ПВЦ цеви тврде 
 Ø160мм м 20 
 ПВЦ цеви кућне 
 Ø110мм м 32 
 Ø75мм м 20 
 Ø50мм м 44 
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3.2. Подни сливници                                                                                                               
Набавка и уградња ПВЦ сливника са сифоном и 
решетком. Решетке сливника у санитарним просторијама 
су од роста или хромиране. Сливници у купатилима су са 
прикqучком за каду. Хидроизолациони слој повезати са 
сливником. Водити рачуна  да уграђена решетка буде у 
нивоу готовог пода.Обрачунава се по комаду уграђеног 
сливника. 

 Ø50мм -проточни,вертикални ком 6 
3.3.    Сифон за веш машину                                                                                                          

Набавка и уградња ПВЦ сифона за веш машину према 
пројекту. Обрачунава се по уграђеном сифону. 

ком 6 
3.4. Вентилациона капа                                                                                                   

Набавка и уградња типске вентилационе капе од на крају 
канализационе вертикале. Обрачунава се по уграђеној 
капи. ком 4 

3.5. Провера и испирање                                                                                                    
Провера функционалности новопројектоване 
канализационе мреже. Чишћење и испирање после 
постављања нових развода. Обрачунава се по метру 
дужном канала. 

м 116 
3.6. Прикључење                                                                                                   

Прикључак пројектоване канализационе мреже на 
водонепропусну септичку јаму према пројекту и упутству 
испоручиоца. Обрачунава се паушално. 

ком 1 
 СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
4 САНИТАРНИ УРЕДЈАЈИ                                                                                                        

Све санитарне објекте, арматуру и опрему изво|ач 
уграђује, на основу угледних примерака одобрених и 
изабраних од стране надзорног органа. Сви елементи 
који се уграђују морају бити исправни, најбољег 
квалитета, по ЈУС стандардима, пажљиво и стручно 
монтирани и повезани на инсталације без икаквих 
оштећења. Све оштећене објекте, арматуру и прибор 
извођач је дужан да о свом трошку скине и монтира нове. 
Позицијом су обухваћена сва потребна штемовања и 
узиђивања пакница и типлова са потребним крпљењем и 
малтерисањем. Сви завртњи употребљени за монтажу 
санитарних уређаја морају бити никловани. 

    

  
4.1. Набавка и монтажа комплет ВЦ-а                                                                           

ВЦ шоља керамичка, са гуменим подметачем за 
постављање на под и  ПВЦ даском са поклопцем. ПВЦ 
водокотлић за ниску или високу монтажу са испирном 
цеви и армираним флексибилним цревом за спој са ЕК 
вентилом. Обрачунава се по комплет монтираном ВЦ-у. 

 БАЛТИК са нискомонтажним испирачем ком 6 
4.2. Умиваоник                                                                                                                                                    

Набавка и уградња керамичког умиваоника са сифоном. 
Обрачунава се по комплет монтираном умиваонику.   

 минималних димензија 50/40 цм  ком 6 
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4.3. Батерија за умиваоник  ТХВ                                                                                      
Набавка и уградња хромиране стојеће ТХВ батерије за 
умиваоник . Обрачунава се по комплет монтираној 
славини.   

ком 6 
4.4. Каде туш                                                                                        

Набавити и уградити акрилне каде  80/80 цм са ТХВ туш 
батеријом. На кади монтирати месингани  одвод са ПВЦ 
сифоном. Одвод и прелив спојити са сливником поред 
каде са цеви Ø40мм.Све комплет намештено заједно са 
батеријом плаћа се по комаду.  

ком 6 
4.5. Судопер                                                                             

Уградња и повезивање са водоводном и канализац. 
мрежом судопере. Метални одливни вентил и ПВЦ сифон 
32мм. Уз судопер дати и монтирати стојећу батерију за 
топлу и хладну воду. Све комплет уграђено плаћа се по 
комаду. 

ком 6 
4.6. Холендер славина 

Набавка и уградња зидне славине – холендера Ø15 за 
прикључак веш машине и машине за судове. Висина 
монтаже је 1,10м од пода. Све комплет монтирано плаћа 
се по комаду.  

ком 12 
4.7. Набавка и монтажа електричног бојлера. Уз бојлер 

испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране 
цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са 
електричном инсталацијом. 

 60 л акумулациони ком 6 
 10 л проточну ком 6 
  
 СВЕГА САНИТАРНИ УРЕДЈАЈИ 
  

  

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

1 СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

2 СВЕГА УНУТРАШЊИ ВОДОВОД 

3 СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

4 СВЕГА САНИТАРНИ УРЕДЈАЈИ 
  

 СВЕГА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

 

 

  

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА - ОБЈЕКТИ ТИПА  
Т 12 

  

Предмер радова за израду електроенергетских инсталација 
  

Поз. Опис Јед. мере Кол. 
Јед. 
цена Ук. цена 

  

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
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 Овај предмер и предрачун обухвата :                        
  

а) Испорука свог материјала наведног у појединим 
позицијама и свог ситног неспецифицираног 
материјала потребног за квалитетну израду 
инсталација. 

б) Уградња у свему како је наведено у појединим 
позицијама а у складу са важећим прописима и 
стандардима.  

ц) Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене 
инсталације. 

д) Довођење у исправно стање свих евентуално 
оштећених места на већ изведеним радовима. 

е) Сав употребљен материјал мора одговарати важећим 
стандардима и бити високог квалитета. 

ф) Сви радови морају бити изведени стручном радном 
снагом и у потпуности према важећим прописима за 
предметне врсте радова. 

г) У цену се урачунава поред вредности свог потребног 
материјала и потребне радне снаге и порези на рад и 
материјал. 

х) Цена обухвата и израду све евентуално потребне 
радионичке документације. 

  

1. ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 
  

 Испорука, транспорт, уградња, испитивање и пуштање 
под напон доле наведених каблова. Позиција обухвата 
обраду крајева кабла, израду кабловских завршница, 
на једном или на оба краја кабла, помоћу кабловских 
стопица и повезивање крајева кабла на одговарајуће 
сабирнице у разводним орманима са одговарајућим 
завртњевима, наврткама и канџастим подлошкама. 

  

1 Кабл PP00 4 x 25mm2 од KPK 12 до главног мерно 
разводног ормана MRO-6. 

 Кабл је положен кроз унапред припремљену и 
постављену ПВЦ цев фи50мм, која се поставља кроз 
бетонско постоље. Све комплет без ПВЦ цеви. 

 Плаћа се по метру дужном положеног кабла. м 3 
  

2 Каблови од MRO-6 на огради плаца до станских 
разводних табли.   

 Кабл се плаже у зиду и у земљи кроз ПВЦ целом 
дужином. Сва скретања извести у ревизионим кутијама 
од ПВЦ. 

 Полажу се следећи каблови: 
- PP00 - 4 x 6 мм2 /ПВЦ цев фи 36мм м 124 
- PP00-2 x 1.5mm2 /ПВЦ цев фи 16мм м 124 
 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА 

  

3 Израда завршетка напојног кабла у новој кабловској 
прикључној кутији (KPK) са израдом свих веза и 
спојева за кабл PP00-А 4 x 150мм2 - 1кV, комплет са 
потребним прибором за монтажу.  

 Све комплет за повезивање у KPK 12. ком 1 
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  УКУПНО 1.          
  

2. ЗАШТИТА КАБЛОВА ОД ПОЖАРА 
  

1 Заштита од ширења пожара посредством изолације 
каблова код пролаза каблова кроз противпожарне 
зидове и таванице: као што су зидови који деле 
електро просторије, лифтовско постројење, гаражу, 
машинске сале од осталог дела објекта а на основу ПП 
елабората. 

 Затварање отвора након постављања каблова изводи 
се противпожарном масом отпорности према пожару у 
трајању од 100мин. 

 Заштитном пожарном масом такође извршити 
премазивање каблова, најмање у два слоја, у дужини 
од 2м са обе стране противпожарног зида.  

 За материјал који се примењује као заштита од 
ширења пожара посредством кабловске изолације 
потребно је прибавити атест надлежне, овлашћене 
установе којим се показује његова отпорност према 
пожару. 

 Плаћа се по килограму заштитне пожарне масе сличне 
типу "ПЛАМАЛ" - "ПЛАМАСТИK". кг 25 

            
  УКУПНО 2.         

  

3. РАЗВОДНИ ОРМАНИ, ТАБЛЕ И КУТИЈЕ 
     
 Испорука, транспорт и уградња КПК и мерног 

разводног ормана. КПК и МРО треба да буду израђено 
од пластичног материјала (полиестер или сл.), 
уграђени у бетонско постоље на огради плаца, са 
бравом и кључем. Уз сваки орман испоручити 
једнополну шему изведеног стања са свим потребним 
ознакама. На вратима ормана поставити опоменске 
таблице и ознаке ормана. Од МРО полжити ПВЦ цеви 
фи36мм и фи 16мм за пролаз напојних и сигналних 
каблова до станских разводних табли. Димензије 
ормана (уколико није посебно наведено) одредити 
према опреми.  
Позицијом је обухваћена испорука и уградња све 
потребне помоћне опреме и прибора, као што су 
вертикалне и хоризонталне шине за ношење опреме  
(ДИН шине симетичне и асиметричне), мини 
сабирнице, "чешљеви", трополне и једнополне за 
повезивање модуларних осигурача, бакарне 
четворополе сабирнице , изоловани проводници за 
шемирање, стопице, завршнице за проводнике и 
прикључне стезаљке, пластичне каналице са 
поклопцима и прорезима на боковима а за вођење 
проводника за шемирање, ознаке за трајно 
обележавање проводника за шемирање као и сав 
други неопходан прибор. 
У даљем тексту дати су подаци о уграђеној опреми. 
 

1 КАБЛОВСКA ПРИКЉУЧНA КУТИЈA (KPK) 
 Испорука, монтажа, уграђивање и повезивање  

кабловских прикључних кутија, израђених од два пута 
декапираног лима, заптивене израде са вратима и 
бравицом са стандардним троугластим кључем. 
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 Сви прикључни ормани са унутрашње стране на 
вратима имају натпис заштите од електричног удара: 
СИСТЕМ ТНЦ-С. У кутије су уграђене шине неутралног 
и заштитног проводника. 

  
1 Кутија означена са: KPK 12 са следећом уграђеном 

опремом: 
- 2 ком. кабловских увидница 
- 3 ком. високоучинских ножастих осигурача НВО 

250/125А 
- 3 ком. постоља од 250А за високоучинске ножасте 

осигураче ниског напона.  
 Све комплет плаћа се по кутији. ком. 1 

  

2 ОРМАНИ СА БРОЈИЛИМА 
 Ормани су састављени из три одвојена дела. У доњем 

делу сместити шински развод, у средњем делу су 
бројила, а у горњем сабирнице заштитних водова. 

 Шемирање ормана се изводи у свему према 
једнополној шеми. За свако бројило се поставља табла 
од тврдог ПВЦ материјала (бакелита), пертинакса или 
декапираног лима са обавезним петим завртњем у  
средини за осигурање бројила од скидања кад је оно 
пломбирано. 

 Сабирнице се уграђују у посебан одељак покривен 
посебном плочом са могућношћу осигурања 
пломбирањем. У овом делу се монтира и главни 
теретни прекидач.  

 Ормани са предње стране на вратима имају натпис 
заштите од електричног удара: СИСТЕМ ТТ, као и 
натпис са ознаком ормана. 

 Орман мора бити израђен у свему према прописима 
Електродистрибуције - Звечан, од произвођача који је 
усвојен од стручне групе.  

  

1 МРО-6 
  Главни разводни орман монтиран у бетонском кућишту 

на огради плаца, изнад КПК. Ормана је са  табли за 
бројила, са двокрилним вратима и типском ЕДБ 
бравом. У орман је уграђена следећа опрема: 

- 1 ком. главни теретни прекидач (Simens, ABB, 
Telemehanic, итд.) од 125А, Ik=15kA 

- 6 ком. дигитално трофазно двотарифно бројило 
активне енергије 3x380/220V, 5-60A, типа ST100, за 
систем AMI/MDM. 

- 18 ком. аутоматски једнополни осигурач прекидач 
ниског напона - лимитатор 25А,Ik=15kA, типа "Ц" 

- 3 ком. бакарна шина 25х4мм (фаза) 
- 1 ком. бакарна шина 25х4мм (нула) 

 Остали ситан материјал, клеме, ВС клеме, Пг 
уводнице, жица за шемирање, натписне плочице, итд. 

 Све комплет плаћа се по орману. ком 1 
  

2 БЕТОНСКО ПОСТОЉЕ 
  Бетонско постоље за смештај КПК и МРО које се 

поставља на огради плаца, комплет са полагањем 2 х 
ПВЦ цеви фи 110мм, 4 х ПВЦ фи36мм и 4 Х ПВЦ 
фи16мм, за улаз излаз напојног кабла од 
трафостанице и одлазак напојних и сигналних каблова 
до сваке станске разводне табле.  
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 Све комплет. ком 1 
  

3 Станска разводна табла РТ-С за станове 1 и 2 
 Испорука, монтажа, шемирање, уградња и повезивање 

станске разводне табле за монтажу у становима, за 
уградњу на зид. 

 У таблу се уграђује опрема реномираног произвођача 
(ABB, SIMENS, TELEMEHANIQUE, ЛЕГРАНД, итд.) и то: 

- 1 ком. Трополне струјне диференцијалне склопке 
25А/0,03А, са ручним погоном, за монтажу на ДИН 
шине, за називни напон Un=500V, и ударну струју 
кратког споја 15кА (макс)   

- 2 ком. једнополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=6А, 
радна карактеристика "Б"   

- 2 ком. једнополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=10А, 
радна карактеристика "Б"   

- 8 ком. једнополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=16А, 
радна карактеристика "Б" 

- 2 ком. трополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=16А, 
радна карактеристика "Б" 

- 1 ком. сигнална лампица црвене боје, за монтажу на 
ДИН шине, 0,5W, 220V, 50Hz 

 Остали ситан материјал, сабирнице, уводнице, жица за 
шемирање, итд. ком. 2 

  

4 Станска разводна табла РТ-С за станове 3, 4, 5 и 6 
 Испорука, монтажа, шемирање, уградња и повезивање 

станске разводне табле за монтажу у становима, за 
уградњу на зид. 

 У таблу се уграђује опрема реномираног произвођача 
(ABB, SIMENS, TELEMEHANIQUE, ЛЕГРАНД, итд.) и то: 

- 1 ком. Трополне струјне диференцијалне склопке 
25А/0,03А, са ручним погоном, за монтажу на ДИН 
шине, за називни напон Un=500V, и ударну струју 
кратког споја 15кА (макс)   

- 2 ком. једнополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=6А, 
радна карактеристика "Б"   

- 2 ком. једнополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=10А, 
радна карактеристика "Б"   

- 10 ком. једнополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=16А, 
радна карактеристика "Б" 

- 2 ком. трополни модуларни аутоматски осигурач 
прекидач, са магнето-термичком заштитом а за 
уградњу на ДИН шине, Un=230V, Ik=10кА, In=16А, 
радна карактеристика "Б" 

- 1 ком. сигнална лампица црвене боје, за монтажу на 
ДИН шине, 0,5W, 220V, 50Hz 
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 Остали ситан материјал, сабирнице, уводнице, жица за 
шемирање, итд. ком. 4 

  

  УКУПНО 3.          
  

4. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 

1 Испорука, израда и повезивање сијаличних места 
каблом типа PP-Y 3x1,5мм2. Кабл се полаже у зид 
испод малтера, и увлачи у већ припремљене ПВЦ цеви 
фи16мм положене код бетонирања зидова и таванице. 
Сва скретања и повезивања извести у инсталационим 
кутијама од ПВЦ. 

  Све комплет повезано и испитано без инсталационих 
кутија и ПВЦ цеви. 

 Обрачун по просечној дужини сијаличног места од 
5.5м, повезано и испитано. ком. 84 

  

2 Испорука, израда и повезивање прекидачких места, 
каблом типа PP-2x1,5мм2. Кабл се полаже у зид испод 
малтера, увлачи у већ припремљене ПВЦ цеви фи16мм 
положене код бетонирања зидова и таванице. Сва 
скретања и повезивања извести у инсталационим 
кутијама од ПВЦ. 

  Све комплет повезано и испитано без инсталационих 
кутија и ПВЦ цеви. 

 Обрачун по просечној дужини прекидачког места од 
3м, повезано и испитано. ком. 54 

  

3 Испорука, израда и повезивање серијских прекидачких 
места, каблом типа PP-3x1,5мм2. Кабл се полаже у зид 
испод малтера, увлачи у већ припремљене ПВЦ цеви 
фи16мм положене код бетонирања зидова и таванице. 
Сва скретања и повезивања извести у инсталационим 
кутијама од ПВЦ. 

  Све комплет повезано и испитано без инсталационих 
кутија и ПВЦ цеви. 

 Обрачун по просечној дужини сијаличног места од 5м, 
повезано и испитано. ком. 12 

  

 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА 

  УКУПНО 4.          

5. СВЕТИЉКЕ 
  

1 Испорука на градилиште, монтажа и повезивање  
светиљки према избору инвеститора и пројектанта 
ентеријера, комплет са свим расветним телима, 
предспојним уређајима, опремом за монтажу, клемама 
и осталим елементима који омогућују да се светиљка 
монтира и пусти у рад. 

 Светиљке су дате према типу и то: 
  

- Тип 1 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP20, 1x60W, 230V, Е27 (ходнички простор).  ком. 8 

- Тип 2 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP54, 1x60W, 230V, Е27 (купатило).  ком. 2 
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- Тип 3 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP54, 1x100W, 230V (кухиња).  ком. 6 

- Тип 4 Плафонска декоративна надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP20, 1x60W, 230V, Е27 (спаваћа соба).  ком. 10 

- Тип 5 Декоративни лустер са инкадесцентним или ЛЕД 
сијалицама, израђена у заштити IP20, 2x60W, 230V 
(дневна соба). Монтирати лустер куку.  ком. 6 

- Тип 6 Декоративни лустер, светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP20, 2x60W, 230V, (трпезарија). Монтирати 
лустер куку.  ком. 6 

- Тип 7 Зидна декоративна надградна светиљка са 
инкадесцентном или ЛЕД сијалицом, израђена у 
заштити IP54, 60W, 230V, Е27 (терасе). Извод 
завршити са порцуланским клемама и сијаличним 
грлом Е27. ком. 8 

- Тип 8 Зидна надградна светиљка са инкадесцентном 
или ЛЕД сијалицом, израђена у заштити IP54, 60W, 
230V, Е27 (купатила). Извод завршити са 
порцуланским клемама и сијаличним грлом Е27. ком. 6 

- Тип 9 Зидна украсна светиљка са инкадесцентним или 
ЛЕД сијалицом, израђена у заштити IP20, 2х36W, 230V 
(спаваће собе) ком. 20 

- Тип 10 Зидна светиљка са инкадесцентним или ЛЕД 
сијалицама, израђена у заштити IP65, 10W, 230V 
(осветљење степеништа испод степеништа на улаза у 
стан) ком. 4 

- Тип 11 Плафонска надградна светиљка са 
инкадесцентним или ЛЕД сијалицама, израђена у 
заштити IP20, 1x60W, 230V, Е27 (остава).  ком. 4 

            
  УКУПНО 5.         

  

6. УТИЧНИЦЕ И КАБЛОВСКИ ИЗВОДИ 
  

1 Испорука, израда и повезивање монофазних 
прикључних места опште намене, технолошких 
потрошача и прикључних места у купатилима, каблом 
типа PP-Y 3x2,5мм2. Кабл се полаже у зид испод 
малтера и увлачи у већ припремљене ПВЦ цеви 
фи23мм положене код бетонирања зидова и таванице. 
Сва скретања и повезивања извести у инсталационим 
кутијама од ПВЦ. 

 Све комплет повезано и испитано без инсталационих 
кутија и ПВЦ цеви. m 930 

  

2 Испорука, израда и повезивање трофазних 
прикључних места (шпорет и ел. котао), каблом типа 
PP-Y 5x2,5мм2. Кабл се полаже у зид испод малтера и 
увлачи у већ припремљене ПВЦ цеви фи29мм 
положене код бетонирања зидова и таванице. Сва 
скретања и повезивања извести у инсталационим 
кутијама од ПВЦ. 

 Све комплет повезано и испитано без инсталационих 
кутија и ПВЦ цеви. м 55 
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3 Испорука, израда и повезивање КИП прекидача, 
каблом типа PP 2x2,5мм2. Кабл се полаже у зид испод 
малтера и увлачи у већ припремљене ПВЦ цеви 
фи16мм положене код бетонирања зидова и таванице. 
Сва скретања и повезивања извести у инсталационим 
кутијама од ПВЦ. 

 Све комплет повезано и испитано без инсталационих 
кутија и ПВЦ цеви. m 140 

  

  УКУПНО 6.         
  

7. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
  

1 Испорука, монтажа и повезивање утичница, прекидача 
и инсталационих кутија из увозног програма 
реномираног произвођача, у боји по избору 
инвеститора, и то:  

  

- Једнополни блок прекидач 10A, 250V, са кутијом 2М, 
носачем елемената и маском боје по избору 
инвеститора, ознаке на цртежима 02.1 ком. 50 

- Једнополни блок прекидач 10A, 250V,са 2 прекидача, 
са кутијом 2М, носачем елемената и маском боје по 
избору инвеститора, ознаке на цртежима 02.6 ком. 6 

- Блок прекидача 16A, 250V, опремљен са дозном 4М, 
носачима елемената, три прекодача 16А са 
индикацијом укључености и маском боје по избору 
инвеститора, означен на цртежима са OI3.6 ком. 6 

- Наизменични блок прекидач 10A, 250V, са кутијом 2М, 
носачем елемената и маском по избору инвеститора, 
означен на цретжиа са 02.2 ком. 8 

- Блок утичница опремљен са дозном фи 60мм, носачем 
елемента, маском боје по избору инвеститора и 1 ком. 
утичнице 2П+Е, 16A, 250V, 2М, ознаке на цртежма М-
2.1  ком. 50 

- Блок утичница опремљен са дозном фи 60мм, носачем 
елемента, маском боје по избору инвеститора и 1 ком. 
утичнице 2П+Е, 16A, 250V, ИП55 2М, ознаке на 
цртежма М-2.2  ком. 20 

- Блок утичница опремљен са дозном 7М, носачем 
елемента, маском боје по избору инвеститора, 2 ком. 
утичнице 2П+Е, 16A, 250V, 2М, 1 ком ТВ утичнице, 1 
ком рачунарске утичнице и 1 ком интернетске 
утичнице, ознаке на цртежма М-7.2  ком. 15 

2 Трофазна шуко прикључница 16A, 380/220V за 
уградњу у зид, са инсталационом кутијом и свим 
потребним прибором за монтажу. ком. 6 

- Трофазна "шуко" OГ прикључница за стални 
прикључак, са заштитним контактом 16A, 250V, 50Hz, 
1P+N+E, за уградњу у зид, комплет са PVC дозном 
Ø60мм и поклопцем IP54. ком. 6 

3 Ситан неспецифициран материјал компл 1     
  УКУПНО 7.         

  

8 УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
  

1 Испорука уградња и повезивање кутије сабирног 
уземљења -  сабирнице за изједначење потенцијала 
објекта (СИП) у металном орману са вратима, који се 
уграђује у зид поред МРО.   
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 Опремљена је сабирницом 30х5х650 са потребним 
бројем одвода. Повезује се према једнополној шеми 
помоћу одговарајућих папучица и завртњева. Сваки 
извод означити тачно на коју се инсталацију води. ком.  2 

  

2 Кутија за изједначење потенцијала РS-49 за 
изједначавање потенцијала у мокрим чворовима и 
кухињама, и повезивање свих металних делова према 
приложеној принципијелној шеми проводником R/F-Y 
1x4мм2 на шиницу у самој кутији РS-49.    

 Сабирница у РS-49 се везује на заштитну сабирницу у 
најближем РО проводником R-Y 1х6мм2. ком 6 

  

3 Испорука и постављање  у зиду испод малтера 
инсталационих водова за изједначење потенцијала 
(водовода, канализације, грејање, тт орман, врата, 
кабловски регали, металне масе итд). Позиција 
обухвата израду завршетака водова, и кабла: 

- P-Y 1x16мм2 м 90 
- P-Y 1x6мм2 м 280 
- P/F-Y 1x4мм2 м 230 
 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА 

4 Извршити премошћење водомера бакарном 
плетеницом дужине 1м, пресека 25мм2 или траком 
Fе/Zn (25x4)мм са израдом бакарних обујмица за цеви 
одговарајућег пречника укључујући оловне подметаче. ком. 1 

  

5 Испорука и постављање укрсног комада за пролазне 
траке са три плоче, димензије (90х90)мм, типа ЈУС 
Н.Б4.936/III 90x90, за повезивање траке уземљивача 
или извода са уземљивача, комплет са заливањем 
битуменом, битулитом или неким сличним 
хидроизолациним материјалом. Све комплет. ком. 20 

  

6 Испорука и полагање у темељ траке Fe/Zn (25x4)мм. 
Све комплет са изводима  ка вентилационим каналима, 
ка сабирници СИП, ка мерним спојевима громобранске 
инсталације. м 102 

            
  УКУПНО 8.         
  

9 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
  

1 Испорука и постављање мерног споја на фасади 
објекта. ком. 4 

  

2 Испорука, полагање и повезивање громобранског 
спуста Fe/Zn траке 20х3мм  у зиду испод фасаде 
објекта, од прихватног система громобранске 
инсталације до мерног споја на висини 1,8м од 
површине тла или подлоге. м 38 

  

3 Испорука, полагање и повезивање прихватног система 
громобранске инсталације Fe/Zn трака 20х3мм 
положеном на носачима за кров од црепа. Носачи се 
постављају на међусобном растојању од 0.6-0.8m. м 130 
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4 Испорука и постављање кровних носача на кров 
објекта за траку FeZn 20x3mm. Носачи се постављају 
на међусобном растојању од 0.6-0.8m. ком. 210 

  

5 Остали ситни непредвиђени радови, поправке 
оштећених места. паушално 1 

            
  УКУПНО 9.         

  

10 КАБЛОВСКЕ ПОЛИЦЕ, ОБУЈМИЦЕ ЧЕЛИЧНЕ И 
ПВЦ ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ   

  

 Испорука, транспорт и уградња доле наведеног 
материјала. 

  

1 Испорука и уградња  тврдих ПВЦ цеви које се уграђују 
у фасадни зид и у под или кроз земљу за  главне 
напојне каблове.   

- фи110мм м 4 
- фи50мм м 66 
2 Испорука и уградња ПВЦ савитљивих цеви које се 

уграђују у току бетонирања подова, зидова и 
таваница. Плаћа се по метру дужном уграђене цеви. 
Цеви су следећих унутрашњих пречника: 

- фи23мм м 460 
- фи16мм м 750 
 УКУПНО 10.         

11 ЗАВРШНИ РАДОВИ 
1 Мерење прелазног отпора уземљивача и издавање 

атеста. паушално 1 
2 Мерење прелазног отпора на СИП и кутијама за 

изједначење потенцијала, са издавањем потребних 
атеста. паушално 1 

3 Мерење отпора петље нуловања од напојне ТС са 
издавањем потребних атеста. паушално 1 

4 Преглед громобранске инсталације, провера 
непрекидности и издавање атеста. паушално 1 

5 Мерење отпора изолације инсталационих каблова и 
давања потребних атеста. паушално 1 

6 Уношење у пројекат свих измена и допуна електричних 
инсталација насталих у току извођења ел. 
инсталатерских радова. паушално 1 

            
  УКУПНО 11.         

  

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
  

1 ГЛАВНИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ 
2 ЗАШТИТА КАБЛОВА ОД ПОЖАРА 
3 РАЗВОДНИ ОРМАНИ, ТАБЛЕ И КУТИЈЕ 
4 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 
5 СВЕТИЉКЕ 
6 УТИЧНИЦЕ И КАБЛОВСКИ ИЗВОДИ 
7 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
8 УЗЕМЉЕЊЕ 
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9 ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА 
10 ПВЦ ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ 
11 ЗАВРШНИ РАДОВИ         

 

  УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:         
 

 

 

  

 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ОБЈЕКТИ ТИПА  Т 12 
  

Предмер радова за израду телекомуникационих инсталација 
  

Поз. Опис 
Јед. 
мере Кол. Јед. цена Ук. Цена 

  

 Овај предмер и предрачун обухвата :                        
  

а) Испорука свог материјала наведног у појединим 
позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала 
потребног за квалитетну израду инсталација. 

б) Уградња у свему како је наведено у појединим 
позицијама а у складу са важећим прописима и 
стандардима.  

ц) Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене 
инсталације. 

д) Довођење у исправно стање свих евентуално 
оштећених места на већ изведеним радовима. 

е) Сав употребљен материјал мора одговарати важећим 
стандардима и бити високог квалитета. 

ф) Сви радови морају бити изведени стручном радном 
снагом и у потпуности према важећим прописима за 
предметне врсте радова. 

г) У цену се урачунава поред вредности свог потребног 
материјала и потребне радне снаге и порези на рад и 
материјал. 

  

1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА 
  

1 Испорука и монтажа станског телекомуникационог 
ормана (ТКО) следећих карактеристика са уграђеном 
следећом опремом: 

 1 ком. завршне оптичке кутије за четири оптичке нити  
 1 ком  преспојни оптички Patsh кабл од ЗОК-а до медија 

конвертора 
 1 ком медија конвертора 
 1 ком трограног РТВ дитрибутера - разделника 
 1 ком комплета 10 x RJ45  
 1 ком блока енергетских електро утичница 16А са 

четири утичнице 
 Комплет ком 6 
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2 Испорука и полагање ПВЦ цеви испод малтера за 
пролаз и заштиту телекомуникационих каблова 

- ПВЦ цев фи 13,5мм м 180 
 ТАЧНУ ДУЖИНУ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА 

  

3 Испорука и полагање телекомуникационих каблова и то:                                         
 коаксијални кабл RG6 категорије 6 м 220 

 инсталациони кабл STP 4x2x0,5/24AWG cat 7 м 220 
  

 Напомена: Утичнице означене на цртежима са М-7.2 
обухваћене су пројектом електроенергетских 
инсталација. Спољни оптички каблови као и тел. Орман 
на огради плаца је обавеза Телекома Србије - Косовска 
Митровица, као и израда завршница у завршној 
оптичкој кутији (ЗОК) у стану. 

  

  УКУПНО 1.          
  

2 АУДИО ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
     
 Испорука, транспорт и уградња свог потребног 

материјала и опреме: 
1 Позивна станица са једним тастером која се поставља 

на капији плаца са: модулом за приватност разговора, 
са микрозвучном комбинацијом са сопственим 
појачавачем, алуминијумска, за спољну монтажу, 
слична типу B01-EN TCS Немачка 
 

2 Уређај за напајање са интегрисаним временским релеом 
за активацију електричне браве, сличног типу BVS20-SG 
прoизводње TCS Немачка 

  
3 Инерфонски аудио телефон сличан типу ISH3022 

прoизводње TCS Немачка 
  

4 Електрични прихватник 12V AC сличан типу 33P.1.04.B 
прoизводње TCS Немачка 

  

 Све комплет поз 1 до 4 ком. 6 
  

5 ПВЦ цев фи 16мм м 120 
  

6 Кабл J-Y(St)Y 2x2x0,8mm м 130 
  

  УКУПНО 2.          
  

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И 
ИНТЕРФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА 
2 АУДИО ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

  УКУПНО ТЕЛЕКОМ. И ИНТЕФОНСКА         
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ИНСТАЛАЦИЈA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  PREDMER  
  uz Projekat Mašinskih Instalacija 
    
  Stambeni objekat - Tip 12 
  Naselje "Sunčana dolina" u Zvečanu 
            

Poz. OPIS Jed. Mere KOLIČINA CENA 
IZNOS 

(Dinara) 

            

I PODNO GREJANJE         
            
1 OPREMA U KOTLARNICI         
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1,1 Isporuka i montaža električnog kotla, proizvod "Vailant" 
Nemačka ili sličan samo sa istim parametrima, u okviru 
koga se nalazi i cirkulaciona pumpa i ekspanzioni sud, 
komplet sa automatikom za kontrolu i upravljanje, sa 
sledećim parametrima 

        
            

1.1.1 Tip: eloBLOCK/2         
  Model: VE 9         
  Toplotna snaga kotla  9,0 kW         
  Temperaturni režim rada  80/60 оС         
  Priključci na cevnu mrežu  DN 20, NP 6         
  Dimenzije (VxŠxD)  740x410x310 mm         
  Nominalna jačina osigurača  16 A         
  Električni priključak  3 N/PE; 400 V; 50 Hz         
    kompl. 4     
            

1.1.2 Tip: eloBLOCK/2         
  Model: VE 6         
  Toplotna snaga kotla  6,0 kW         
  Temperaturni režim rada  80/60 оС         
  Priključci na cevnu mrežu  DN 20, NP 6         
  Dimenzije (VxŠxD)  740x410x310 mm         
  Nominalna jačina osigurača  10 A         
  Električni priključak  3 N/PE; 400 V; 50 Hz         
    kompl. 2     
            

1.2 Isporuka i montaža cirkulacione pumpe podnog grejanja, 
proizvod " Grundfos " ili " Wilo "   - Nemačka, ili slična 
samo sa istim kvalitetom i sa sledećim karakteristikama: 

        
            
  Tip : UPS 25 – 120         
  Protok pumpe  0,99  m3/h         
  Napor pumpe  50,8  kPa         
  Maks.napor pumpe 98.0 kPa (pri max.brzini)         
  Elek.snaga motora  120-235 W         
    kompl. 6     
            

1.3 Automatika za sistem podnog grejanja         
  Klizna regulacija temperature vode na grani podnog 

grejanja prema spoljnoj temperature         
   - trokraki ventil sa motornim pogonom         
      DN15  Kvs=4,0  m³/h kom. 1     
   - elektromotorni pogon za ventil kom. 1     
   - elektronski regulator za centralno grejanje kom. 1     
   - senzor spoljne temperature (u okviru el.regulatora) kom. 1     
   - senzor temperature vode (u okviru hidr.proširenja 

VR61/2) kom. 1     
    kompl. 6     
            

1.4 Isporuka i montaža kuglastih ventila sa slavinicom za 
ispuštanje, za nazivni pritisak od 6 bara, proizvod 
"DANFOSS" - Danska, ili slično sledećih dimenzija:         

  DN 20 sa unutrašnjim navojem kom. 18      
  DN 25 sa unutrašnjim navojem kom. 18      
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1.5 Isporuka i montaža kosih regulacionih ventila sa 
slavinicom za ispuštanje koji se montira na povratnoj 
grani, proizvod "DANFOSS" - Danska, ili slično sledećih 
dimenzija:         

  DN 25 sa unutrašnjim navojem kom. 6      
            

1.6 Isporuka i montaža kosih odvajača nečistoće u kompletu 
sa kontraprirubnicama, zaptivačima i vijcima (fiting) za 
nazivni pritisak 6 bara, sledećih dimenzija: 

        
  DN 20 kom. 6     

            
1.7 Isporuka i montaža termometara u zaštitnim čaurama 

opsega 0-150oC prema Opštim uslovima         
    kompl. 12     
            
1.8 Isporuka i montaža manometara klase 2,5 prečnika 

skale od 160 mm sa priključkom od 1/2" i trokrakom 
manometarskom slavinom za pritisak od 6 bara.         

    kompl. 12     
            
1.9 Isporuka i montaža protivpožarnih aparata         

  S – 9 kompl. 6     
            
2 PODNI PANELI I PRIPADAJUĆA ARMATURA         
            

2,1 

Isporuka i montaža podnog toplovodnog grejanja od  
CEVI PEX (polietilen umrežen), prečnika ø16mm.          

  

Cevna mreža se postavlja u betonski sloj za izravnavanje 
i pričvršćuje se ili originalnom podlogom za podne panale 
ili žicom za armaturnu mrežu ø6mm sa okcima od 
15х15cm ilil 20х20cm. Betonska masa je izrađena od 
frakcija šljunka maks. veličine 4mm. Nakon hidraulične 
probe cevovodna mreža se ostavlja pod pritiskom čitavo 
vreme zalivanja cementnim estrihom. 

        

  

Prilikom montaže, ispitivanja i puštanja u rad podnih 
panela pridržavati se svih uputstava proizvođača.         

  proizvod "HENCO"- Austrija ili slično samo sa istim 
karakteristikama,  sledećih dimenzija:         

   Tip  ALPEX 16x2,0         
            
  Dužina cevi Ø16x2,0 mm         

2.1.1 u panelu je cca   40 m kom. 6     
2.1.2 u panelu je cca   50 m kom. 4     
2.1.3 u panelu je cca   60 m kom. 2     
2.1.4 u panelu je cca   80 m kom. 6     
2.1.5 u panelu je cca   90 m kom. 6     
2.1.6 u panelu je cca 100 m kom. 10     

            

2,2 

Profilisana podloga sa termičkom izolacijom (polistirolska 
pena bez fenola). Sa gornje strane nalazi se polistirolska 
folija profilisana, za postavljanje cevi ø17mm u podne 
panele sa međuosovinskim razmakom od 15х15cm ili 
20х20cm. 

        

  

Ploča je debljine 23,0 mm. za pečurku - za cevi, a 
debljine 23,0 za izolaciju.         
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    m2 298     
            

2,3 Izrada i montaža ormarića podnog grejanja sa 
sabirnikom i razdelnikom tople vode sa šest priključaka 
za cevne vodove i priključcima za termometar i 
manometer         

  (ormarići - suteren)         
  - dim. Ø42.4x3.25, L=500mm  sa priključcima:         
  - DN25 NP6     kom.1         
  - DN15 NP6     kom.5         
  - R 1/2" - za termometar     kom.1         
  - R 1/2" - za manometar      kom.1         

  

U cenu je uračunata i noseća konstrukcija sabirnika i 
razdelnika. kom. 2     

            
2,4 Izrada i montaža ormarića podnog grejanja sa 

sabirnikom i razdelnikom tople vode sa osam priključaka 
za cevne vodove i priključcima za termometar i 
manometer         

  (ormarići - prizemlje i sprat)         
  - dim. Ø48.3x3.25, L=500mm  sa priključcima:         
  - DN25 NP6     kom.1         
  - DN15 NP6     kom.7         
  - R 1/2" - za termometar     kom.1         
  - R 1/2" - za manometar      kom.1         

  

U cenu je uračunata i noseća konstrukcija sabirnika i 
razdelnika. kom. 4     

            
2,5 Isporuka i montaža radijatorskih duploregulirajućih 

ventila, koji se montiraju na razdelniku i sabirniku, sa 
reducirom za bakarne cevi, proizvod "Danfoss" ili slično, 
sledećih dimenzija:         

  DN 10 kom. 68      
            
3 CEVNA MREŽA         
            

3.1 Isporuka i izrada  mreže za RAZVOD TOPLE VODE 
podnog grejanja po objektu i kotlarnici, izrađene  od 
bešavnih ili šavnih čeličnih cevi po JUS C.B5.221 ili DIN-
u 2440, sledećih dimenzija:         

            
   Ø  21.3 x 2.65 m 8     
   Ø  26.9 x 2.65 m 16     
   Ø  33.7 x 3.25 m 16     
            

3.2 Isporuka i montaža spojnog i zaptivnog materijala, 
dvodelne cevne obujmice, konzole i vešalice za cevi, 
klizne tačke i čvrsti  oslonci, oslonci, kolena i hamburški  
lukovi, metalne rozetne, zidne čaure, protivprirubnice za 
cevi, acetilen, kiseonik  i ostali materijal potreban za 
montažu, usvaja se 50% od pozicije 1 i iznosi: 

        
      0,50     
            

3.3 Čišćenje cevi od rđe i maltera, miniziranje dva puta cevi, 
držača, armature bojom postojanom na radnoj 
temperaturi: 

  

      
    m2 4      
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3.4 Premazivanje svih cevi koje se NE izoluju dva puta 

bojom postojanom na radnoj temperaturi.         
    m2 4      
            

3,5 Za sve zidarske radove neposredno vezane za montažu 
cevnog razvoda, kanala i opreme i cevne mreže u 
objektu i van njega, predviđa se paušalni iznos: 

        
    paušalno       

            

I PODNO GREJANJE         

            

            

II VENTILACIJA         
            
1 Isporuka i montaža aksijalnih ventilatora sa nepovratnom 

klapnom, za ugradnju u zid vertikalnog ventilacionog 
kanala za izvlačenje vazduha iz sanitarnih prostorija, sa 
fleksibilnim vezama i samopodiznom klapnom 
odgovarajućeg prečnika, 

        

  

proizvod: "S & P", Španija ili slično sa istim 
karakteristikama.         

            
  Tip: SILENT 100         

  L       = 80 m3/h         
  Hekst = 50 Pa         
  N       = 0.08 kW         
  n        = 1800 o/min         
  za montažu u otvor na zidu ø100mm         
    kom. 6     

            
2 Za sve zidarske radove neposredno vezane za montažu 

cevnog razvoda, kanala i opreme u objektu i van, 
predviđa se paušalni iznos:         

    paušalno       

            

II VENTILACIJA         

            

III PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI         
            
1 PRIPREMNI RADOVI         
            

1.1 Pripremni radovi obuhvataju:         
     - Upoznavanje sa izvedenim stanjem na objektu          
     - Upoznavanje sa projektom i ostalom         
       dokumentacijom          
     - Otvaranje gradilišta         
     - Upoređivanje projekta sa stvarnim izvedenim         
       stanjem na objektu         
     - potrebna razmeravanja i usaglašavanja         
  U slučaju da ima neslaganja u  projektu, predmeru ili 

poteškoća  u realizaciji projekta, izvođač je 
    

    
  obavezan da odmah ukaže na date probleme nadzornom  

ili projektantu. U protivnom sve izmene idu na idu na 
njegov teret. 
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    paušalno       
            
2 ZAVRŠNI RADOVI         
            

2.1 Ispitivanje instalacije na hladan hidraulični pritisak u 
svemu prema uslovima iz ovog projekta. uz prethodno 
ispiranje instalacije i probe na zaptivenost. 

  

      
    paušalno       
            

2.2 Topla hidraulična proba sa sledećim radovima:         
     - Hidraulično uregulisavanje protoka vode kroz         
       grejna tela - grejne krugove         
    kom. 44      
            

2.3 Završno ispitivanje instalacije,  probni pogon, potrebno 
doregulisavanje prilikom probnog pogona na vruće uz  
svu potrebnu toplotnu i električnu energiju.         

    paušalno       
            

2.4 Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka 
od kojih jedan primerak upustva treba zastakliti i okačiti 
na vidno mesto u kotlarnici. Obeležavanje instalacije 
(natpisi, simboli i pozicije) 

  

      
  Raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju 

osposobljavanja instalacije za rad, tehnički prijem i 
primopredaja iste krajnjem korisniku (Investitoru) 

  

      
    paušalno       
            

2.5 Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka koji se 
predaju  Investitoru (tri kopije grafičke dokumentacije I 
dva CD-a sa elektronskom verzijom projekta). 

  

      
  Isporuka celokupne dokumentacije  o opremi i radovima 

potrebne za tehnički  prijem i dobijanje upotrebne 
dozvole, učešće u tehničkom prijemu  i otklanjanje 
primedbi. 

  

      
    paušalno       

            

III PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI     UKUPNO:   
            

            

REKAPITULACIJA RADOVA 

I PODNO GREJANJE     
dinar
a 

II VENTILACIJA     
dinar
a 

III PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI     
dinar
a 

  
SVE   UKUPNO     

dinar
a 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА Т12 

I 
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ 

  Динара 

II 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

  Динара 

III 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  Динара 

IV 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  Динара 

V МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   Динара 

  СВЕ   УКУПНО  Динара 
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Уређење терена за једну типску кућу 
POZICIJ

A  
OPIS  Jed. 

mere  
Količin

a  
Cena po jed. 

mere  
Ukupno  

1,1 

Iskop zemlje III kategorije sa odvozom na 
deponiju(Mašinski 70% i ručno 30%).  Iskop izvesti 
prema situaciji na 
terenu u dogovoru sa nadzornim organom. Deo 
iskopane zemlje utovariti na 
kolica, prevesti i nasuti na predviđeni deo(plato 
ispred kuce). Zemlju nabiti i grubo nivelisati. 

m3  346,13     

  (17.6x22.2)x1-(9.8x9.1)x0.5=346,13         

1,2 

Nasipanje tampon sloja d=10cm i mašinsko 
zbijanje podtla do tačke zbijenosti po nalogu 
nadzornog organa ispod platoa izrađenog od 
behaton kocki.   

m2  35     

  (6.4*3.5)+(1.4*9)         

1,3  Nabavka ,transport i popločavaje parkinga i staze 
"Behaton" pločama d=6cm m2  35     

  (6.4*3.5)+(1.4*9)         

1,4 
Nabavka materijala transport I izrada betonskih 
potpornih zidova d=25cm od betonskih žardinjera 
prema terenu u dogovoru sa nadzornim 
organom.dimenzije (0.40*0.25) kom 252     

  18*1.4=25.2m2  25.2/0.1=252komada       
  

1,5 

Nabavka materijala i postavljanje klupa izrađenih 
od drvenih talpi dimenzija 8x5cm u čeličnom 
ramu. Talpe postavljati na rastojanju od 2cm. 
Poziciju klupa odrediti u dogovoru sa nadzornim 
organom. kom 1     

1,6 
Nabavka, transport i ugradnja humusne zemlje za 
zatravnjivanje površina previdjenih projektom 

m3  71,3     

1,7 
Nabavka, transport i ugradnja sadnica starosti od 
8-10god sa busenom(Maglonia,tuje...) 

kom 10     
Ukupno dinara 
po komadu:   

OBJEKAT  kom 9 
   
 Х __________dinara 

                                  UKUPNO ____________________dinara 
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УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

ПОЗИЦИЈА ОПИС 
Јед. 

Мере Количина 
Цена по 

јединици 
мере 

Укупно 

1.1 

Машински ископ глиновитог материјала у широком ископу 
(машинским путем 90%, ручним путем 10%) са одвозом на 
градилишну депонију.Обрачун по м3 комплет изведене 
позиције 

m3 3500 
  

      

1.2 

Набавка материјала, транспорт и насипање терена природним 
шљунком.Насипање терена вршити машинским путем са 
збијањем до пројектованог модула збијености Обрачун по м3 
комплет изведене позиције 

m3 1200 
  

      

1.3 
Планирање терена испод стаза, рампи и степеништа у оквиру 
стаза са тачношћу +3,0 см.Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције 

m2 4600   

      

 
Завршно планирање, нивелација и равнање терена m2 9500 

  
      

1.4 Утовар и одвоз на депонију вишка земље, отпадног 
материјала, ломљеног и стеновитог материјала са разбијањем. 

m3 870 
  

      

1.5 
Набавка материјала, транспорт и постављање "Бехатон" плоча 
на стазама и платоима предвиђених у новонасталој ситуацији 
на терену д=8см 

m2 2900   

      

1.6 
Набавка материјала, транспорт и постављање "Бехатон" плоча 
за ираду 50 паркинг места испред Вртића и цркве у 
новонасталој ситуацији на терену д=8см 

m2 1700   

      

1.7 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање степеништа 
између платоа и саобраћајница .Армирано бетонска коса 
степенишна плоча дебљине д= 12цм заједно са степенишним 
газиштима димензије 19,7*29 см бетон МБ30 у потребној 
оплати. 

m2 510   

      

1.8 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано 
бетонског потпорног зида између Вртића и Цркве д= 25. 
Висине 4м.Дужина зида 80м. У цену урацунато и бетонирање 
темеља за зид. 

m3 198.5 
  

      

1.9 
Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано 
бетонских жардоњера у функцији обезбеђенја косина (замена 
за габеоне) 

m3 73 
  

      

1.10 Набавка материјала, транспорт и бетонирање 
армиранобетонских степенастих трибина у зини Вртића 

m3 175 
  

      

1.11 

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано 
бетонског потпорног зида испред пракинга за Вртић и Цркву 
д= 25.Бисина зида 2м.дужина 150м.У цену урацунато и 
бетонирање темеља за зид. 

m3 205 
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1.12 

Набавка материјала и постављање клупа израђених од 
дрвених талпи димензија 8x5цм у челичном раму. Талпе 
постављати на растојању од 2цм. Позицију клупа одредити у 
договору са надзорним органом.  

koм 55 
  

      

1.13 
Израда армирано бетонских приступних стаза са припадајућом 
оградом и граничницима за лица са посебним потребама. 
Ширине 1,6 м, завршне абразивне обраде против клизања.  

m 115   

      

1.14 Набавка, транспорт и уградња хумусне земље за 
затравњивање површина предвиђених пројектом 

m3 4500 
  

      
1.15 Набавка, транспорт и уградња садница старости од 3-5год са 

бусеном(Маглониа,тује...) 
koм 350 

  

      

1.16 
Набавка, транспорт и уградња садница старости 3-5 година 
(Јавор, Храст Лужњак, Липа или еквивалент према понуди на 
тржишту) 

koм 140   

      

1.17 
Kорпе за смеће дуж пешачких стаза и у зони јавних површина, 
амбиентално прилагођене по узорку усвојеног од стране 
надзорног органа 

koм 29   

      

1.18 

Израда сеника П=80 м2, у зони црквеног платоа за одмор и 
јавна окупљања. Сеник извести на АБ подној плочи d=20 цм са 
завршнoм обрадом поплочавањем. Монтажна конструкција у 
масивној јеловој грађи са заштитом, покривен црeпом у складу 
са амбиjентом, опремљен столовима, клупама и расветом.  

kпл. 1   

      

1.19 
Набавка и постављање меке подлоге и опреме за дечије 
игралиште према пројекту. кпл. 1   

 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

1.2 

Набавка и монтажа темељних лед светиљки h=5м за 
амбијенталну уличну расвету на сегментним стубовима са 
украсним елементима и фотоћелијским сензорима уз 
полагање напојних каблова са мерно командним орманима.  

koм 55 
  

      

2.2 
Набавка и монтажа амбијенталних лед светиљки hmax=55цм, 
дуж пешачких стаза. Полагање напојних каблова са мерно 
командним орманима.  

koм 44   

      

2.3 
Набавка и монтажа лед рефлектора. Полагање напојних 
каблова са мерно командним орманима.  koм 25   

    Укупно:  

      
      
*Напомена: Дата је претпостављена количина , права количина ће бити установљена по стварно извршеним 
радовима на терену 

      
 

 

ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 
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 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - Faza 1 
        

I ZEMLJANI RADOVI       

        

1. Iskop rova u zemlji III kategorije za 
polaganje cevovoda. Prilikom iskopa 
bočne strane pravilno odsecati, a svu 
zemlju iz iskopa odbaciti od ivice rova 
najmanje 1 m. Pridržavati se propisa o 
bezbednosti na radu. 
Obračunava se i plaća po m3. 

      

2-4m m3 24.00 x    
        

2. Iskop prostora za sadnicu u zemlji III 
kategorije. Prilikom iskopa bočne strane 
pravilno odsecati, a svu zemlju iz iskopa 
odbaciti od ivice iskopa najmanje 1 m. 
Pridržavati se propisa o bezbednosti na 
radu. Obračunava 

se i plaća po m3. 

 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 

100.00 

 
 
 
 
 
 
 
x 

   

        

3. Fino planiranje dna rova prema kotama 
iz projekta.Sva prekopana mesta 
ispuniti peskom i nabiti. 

Obračunava se i plaća po m2. 

 

 
m2 

 
 
 

25.00 

 
 
 
x 

   

        

4. Nabavka, transport i ugradnja peska, 
ispod, iznad i sa strane cevi. Posle 
postavljanja cevi na posteljicu, cev 
delimično zatrpati peskom i izvršiti 
ispitivanje na pritisak, zatim izvršiti 
nasipanje u sloju od 10 cm iznad 
temena cevi. Nasipanje peska izvršiti 
ručno sa podbijanjem peska ispod i oko 
cevi ručnim nabijačima. Najveće zrno 
peska ne sme biti veće od 3mm. 

Obračunava se i plaća po m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

        

5. Zatrpavanje prostora za sadnicu 
šljunkom do projektovane kote. 
Zatrpavanje početi tek po odobrenju 
nadzornog organa. 
Obračunava se i plaća po m3. 

 
 

 
m3 

 
 
 
 

10.13 

 
 
 
 
x 
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6. Zatrpavanje prostora za sadnicu 
malčom do projektovane kote. 
Zatrpavanje početi tek po odobrenju 
nadzornog organa. 

Obračunava se i plaća po m3. 

 
 
 

 
m3 

 
 
 
 
 

56.70 

 
 
 
 
 
x 

   

        

7. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. 
Zatrpavanje se vrši zemlјom iz iskopa, u 
slojevima od 20-30cm, uz nabijanje i 
istovremeno vađenje podgrade, ukoliko 
je ima. Nabijanje izvršiti do zbijenosti 
90% zbijenosti po Proktoru . Do na 1,0 
m od temena cevi zbijanje vršiti samo 
ručno. Preko 1,0 m od temena cevi, 
zbijanje je moguće i mašinski, prema 
upustvima i preporukama proizvođača 
cevi. Prilikom ubacivanja zemlјe 
neposredno iznad cevi voditi računa da 
materijal za nasipanje ne sadrži krupne i 
oštre komade (preko 30 mm), koji bi 
oštetili cevi. 

 
Obračunava se i plaća po m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

        

8. Odvoz viška materijala na deponiju koju 

odredi Investitor daljine do 5 km. U cenu 

ulazi utovar, prevoz, istovar i grubo 

planiranje materijala na deponiji. 

Obračunava se i plaća po m3. 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

2.00 

 
 
 
 

x 

   

        

  ZEMLJANI RADOVI faza 1      . 
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II MONTERSKI RADOVI faza 1       

        

1. Nabavka, transport i montaža 
kanalizacionih cevi i fazonskih komada 
od tvrdog PVC -a Pod montažom se 
podrazumeva prenos potrebnog 
materijala i elemenata do mesta 
ugrađivanja, pregled i kontrola 
elemenata za montažu, spajanje istih u 
rovu.  

      

Ø150 mm m' 15.00 x    
 

       
        

2. Izrada kanala za linijsko odvodnjavanje  
Kanal se zbog specifičnog V-poprečnog 
preseka odlikuje većom brzinom oticanja 
vode i boljim efektom. Elementi su 
dužine 100cm i 50 cm, nominalne širine 
30cm, građevinske širine 35cm, 

      

građevinske visine 38,5cm dužine 100 kom 29 x    
građevinske visine 38,5cm dužine 50 kom 2 x    

        
        

3. Izrada sabirnog okna sa integrisanim 
zaštitnim rubom od pocinkovanog 
čelika, sa preklopom i žljebom za 
jednostavno zaptivanje na mestu spoja 
sa kanalom.  

      

Građevinska visina 86,0cm sa 
horizontalnim priključkom sa 
integrisanom gumenom spojnicom za 
cev DN/OD160 

 
 
 
kom 

 
 
 

4 

 
 
 
x 
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4. Nabavka rešetki za kanale za linijsko 
odvodnjavanje napravljenih od 
pocinkovanog ili nerđajućeg čelika, 
širina otvora 16x22mm, tip Mrežasta. 
Rešetka je širine 338 mm, dužine 50 
cm, upojne površine 2139 cm²/m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

        
        

5. Nabavka, transport i montaža posuda za 
kišnicu. Obračunava 
se i plaća po komadu. 

      

 kom 33 x    
        

6. Izrada niskoprofilnog kanala za linijsko 
odvodnjavanje. Elementi su dužine 
100cm, nominalne širine 15cm, 
građevinske širine 18,5cm, građevinske 
visine 12cm. Priključak na kanalizaciju 
izvesti uz pomoć tela kanala sa 
vertikalnim priključkom sa integrisanom 
gumenom spojnicom za cev DN/OD100. 

      

       
V150 niskopr. L=1m kom 24 x    

        
        

7. Nabavka rešetki za kanale za linijsko 
odvodnjavanje Rešetka je širine 173 
mm, dužine 50cm, upojne površine 578 
cm²/m. Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,591.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 

 

  MONTERSKI RADOVI faza 1       
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 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - Faza 2 
        

I ZEMLJANI RADOVI       

        

1. Pre početka radova izvršiti 
rekognosciranje i obeležavanje trase sa 
svim potrebnim elementima 
(horizontalni prelomi, odvojci.) u svemu 
prema projektu. 
Obračunava se i plaća po m dužnom 
trase. 

 
 
 
 
 
 

m' 

 
 
 
 
 
 

126.53 

 
 
 
 
 
 
x 

   

        

2. Iskop rova u zemlji III kategorije za 
polaganje cevovoda. Prilikom iskopa 
bočne strane pravilno odsecati, a svu 
zemlju iz iskopa odbaciti od ivice rova 
najmanje 1 m. Pridržavati se propisa o 
bezbednosti na radu. 
Obračunava se i plaća po m3. 

      

0-2m m3 9.24 x    
        

3. Iskop prostora za bioretenzije u zemlji III 
kategorije. Prilikom iskopa bočne strane 
odsecati pod kosinom, a svu zemlju iz 
iskopa odbaciti od ivice iskopa najmanje 
1 m. Pridržavati se propisa o 
bezbednosti na radu. 

Obračunava se i plaća po m3. 

 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 

442.60 

 
 
 
 
 
 
 
x 

   

        

4. Fino planiranje dna rova prema kotama 
iz projekta.Sva prekopana mesta 
ispuniti peskom i nabiti. 

Obračunava se i plaća po m2. 

 

 
m2 

 
 
 

13.20 

 
 
 
x 

   

        

5. Nabavka, transport i ugradnja peska, 
ispod, iznad i sa strane cevi. Posle 
postavljanja cevi na posteljicu, cev 
delimično zatrpati peskom i izvršiti 
ispitivanje na pritisak, zatim izvršiti 
nasipanje u sloju od 10 cm iznad 
temena cevi. Nasipanje peska izvršiti 
ručno sa podbijanjem peska ispod i oko 
cevi ručnim nabijačima. Najveće zrno 
peska ne sme biti veće od 3mm. 

Obračunava se i plaća po m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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6. Zatrpavanje prostora za bioretenzije 
šljunkom do projektovane kote. 
Zatrpavanje početi tek po odobrenju 
nadzornog organa. 
Obračunava se i plaća po m3. 

 
 

 
m3 

 
 
 
 

177.04 

 
 
 
 
x 

   

        

7. Zatrpavanje prostora za bioretenzije 
malčom do projektovane kote. 
Zatrpavanje početi tek po odobrenju 
nadzornog organa. 

Obračunava se i plaća po m3. 

 
 
 

 
m3 

 
 
 
 
 

265.56 

 
 
 
 
 
x 

   

        

8. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. 
Zatrpavanje se vrši zemlјom iz iskopa, u 
slojevima od 20-30cm, uz nabijanje i 
istovremeno vađenje podgrade, ukoliko 
je ima. Nabijanje izvršiti do zbijenosti 
90% zbijenosti po Proktoru . Do na 1,0 
m od temena cevi zbijanje vršiti samo 
ručno. Preko 1,0 m od temena cevi, 
zbijanje je moguće i mašinski, prema 
upustvima i preporukama proizvođača 
cevi. Prilikom ubacivanja zemlјe 
neposredno iznad cevi voditi računa da 
materijal za nasipanje ne sadrži krupne i 
oštre komade (preko 30 mm), koji bi 
oštetili cevi. 
 
 
Obračunava se i plaća po m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

        

9. Odvoz viška materijala na deponiju koju 

odredi Investitor daljine do 5 km. U cenu 

ulazi utovar, prevoz, istovar i grubo 

planiranje materijala na deponiji. 

Obračunava se i plaća po m3. 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

436.86 

 
 
 
 

x 

   

        

 ZEMLJANI RADOVI faza 2       
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II MONTERSKI RADOVI faza 2       

        

1. Nabavka, transport i montaža 
kanalizacionih cevi i fazonskih komada 
od tvrdog PVC -a. Pod montažom se 
podrazumeva prenos potrebnog 
materijala i elemenata do mesta 
ugrađivanja, pregled i kontrola 
elemenata za montažu, spajanje istih u 
rovu. Obračunava se i plaća po m’ 
gotovog cevovoda. 

      

Ø150 mm m' 33.00 x    
        

2. Nabavka, transport i montaža posuda za 
kišnicu . 
Obračunava se i plaća po komadu. 

      

       
Green Basic Rainbarrel kom 49 x    

        

3. Uzrada niskoprofilnog kanala za linijsko 
odvodnjavanje. Elementi su dužine 
100cm, nominalne širine 15cm, 
građevinske širine 18,5cm, građevinske 
visine 12cm  

      

       
V150 L=1m kom 26 x   . 

        
        

4. Nabavka rešetki za kanale za linijsko 
odvodnjavanje Rešetka je širine 173 
mm, dužine 50cm, upojne površine 578 
cm²/m. Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

   

        

 MONTERSKI RADOVI faza 2       
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 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - Faza 3 
        

I ZEMLJANI RADOVI       

        

1. Pre početka radova izvršiti 
rekognosciranje i obeležavanje trase sa 
svim potrebnim elementima 
(horizontalni prelomi, odvojci.) u svemu 
prema projektu. 
Obračunava se i plaća po m dužnom 
trase. 

 
 
 
 
 
 

m' 

 
 
 
 
 
 

122.47 

 
 
 
 
 
 
x 

   

        

2. Iskop rova u zemlji III kategorije za 
polaganje cevovoda. Prilikom iskopa 
bočne strane pravilno odsecati, a svu 
zemlju iz iskopa odbaciti od ivice rova 
najmanje 1 m. Pridržavati se propisa o 
bezbednosti na radu. 
Obračunava se i plaća po m3. 

      

0-2m m3 12.00 x    
        

3. Iskop prostora za bioretenzije i kružnu 
retenziju u zemlji III kategorije. Prilikom 
iskopa bočne strane odsecati pod 
kosinom, a svu zemlju iz iskopa odbaciti 
od ivice iskopa najmanje 1 m. 
Pridržavati se propisa o bezbednosti na 
radu. Obračunava 

se i plaća po m3. 

 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 

678.13 

 
 
 
 
 
 
 
x 

   

        

4. Fino planiranje dna rova prema kotama 
iz projekta.Sva prekopana mesta 
ispuniti peskom i nabiti. 

Obračunava se i plaća po m2. 

 

 
m2 

 
 
 

11.60 

 
 
 
x 

   

        

5. Nabavka, transport i ugradnja peska, 
ispod, iznad i sa strane cevi. Posle 
postavljanja cevi na posteljicu, cev 
delimično zatrpati peskom i izvršiti 
ispitivanje na pritisak, zatim izvršiti 
nasipanje u sloju od 10 cm iznad 
temena cevi. Nasipanje peska izvršiti 
ručno sa podbijanjem peska ispod i oko 
cevi ručnim nabijačima. Najveće zrno 
peska ne sme biti veće od 3mm. 

Obračunava se i plaća po m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

        



 

Општина Звечан, јавна набавка број 07-О/2020 

 

 

6. Zatrpavanje prostora za bioretenzije i 
kružne retenzije šljunkom do 
projektovane kote. Zatrpavanje početi 
tek po odobrenju nadzornog organa. 

Obračunava se i plaća po m3. 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

219.47 

 
 
 
 
 
x 

   

        

7. Zatrpavanje prostora za bioretenzije i 
kružne retenzije malčom do 
projektovane kote. Zatrpavanje početi 
tek po odobrenju nadzornog organa. 

Obračunava se i plaća po m3. 

      

Bioretenzije m3 240.49 x    
Kružna retenzija m3 7.00 x    

        

8. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. 
Zatrpavanje se vrši zemlјom iz iskopa, u 
slojevima od 20-30cm, uz nabijanje i 
istovremeno vađenje podgrade, ukoliko 
je ima. Nabijanje izvršiti do zbijenosti 
90% zbijenosti po Proktoru . Do na 1,0 
m od temena cevi zbijanje vršiti samo 
ručno. Preko 1,0 m od temena cevi, 
zbijanje je moguće i mašinski, prema 
upustvima i preporukama proizvođača 
cevi. Prilikom ubacivanja zemlјe 
neposredno iznad cevi voditi računa da 
materijal za nasipanje ne sadrži krupne i 
oštre komade (preko 30 mm), koji bi 
oštetili cevi. 
 
 
Obračunava se i plaća po m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

        

9. Odvoz viška materijala na deponiju koju 

odredi Investitor daljine do 5 km. U cenu 

ulazi utovar, prevoz, istovar i grubo 

planiranje materijala na deponiji. 

Obračunava se i plaća po m3. 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

211.17 

 
 
 
 

x 

   

        

 ZEMLJANI RADOVI faza 3       
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II MONTERSKI RADOVI faza 3       

        

1. Nabavka, transport i montaža 
kanalizacionih cevi i fazonskih komada 
od tvrdog PVC – a. Pod montažom se 
podrazumeva prenos potrebnog 
materijala i elemenata do mesta 
ugrađivanja, pregled i kontrola 
elemenata za montažu, spajanje istih u 
rovu. Po završetku montaže mreže 
izvršiti ispitivanje na 
vodonepropustljivost. Obračunava se i 
plaća po m’ gotovog cevovoda. 

      

Ø150 mm m' 29.00 x    
        

2. Nabavka, transport i montaža posuda za 
kišnicu . 
Obračunava se i plaća po komadu. 

      

 kom 67 x    
        

3. Izrada niskoprofilnog kanala za linijsko 
odvodnjavanje Elementi su dužine 
100cm, nominalne širine 15cm, 
građevinske širine 18,5cm, građevinske 
visine 12cm.  

      

       
V150  L=1m kom 16 x    

        
        

4. Nabavka rešetki za kanale za linijsko 
odvodnjavanje, širina otvora 12mm, tip 
Rebrasta. Rešetka je širine 173 mm, 
dužine 50cm, upojne površine 578 
cm²/m. Obračun po 
komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

        

 MONTERSKI RADOVI faza 3       
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗГРАДЊЕ И ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА 
ПРЕДВИЂЕНИХ ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ 

Р.Б
. 

ОБЈЕКАТ КОМ 
појединачно 

(динара) 
УКУПНО (динара) 

I ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА Т10 4   

II ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА Т11 3   

III ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА Т12 2   

VI СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ  9   

V 
УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА И ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА 

1кпл  
 

 

VI 
ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ 
ВОДА 

1кпл   

  СВЕ   УКУПНО  дин. 

 

 
 
        Датум   
  ЗА ПОНУЂАЧА 
   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

   

                                         (мп) (потпис овлашћеног лица) 

 

 
 

 VRADNOST RADOVA       

        

 ZEMLJANI RADOVI faza 1,2 i 3       
 MONTERSKI RADOVI faza 1,2, i 3       

        

 UKUPNO (din.)      


