
 

  

       

 Oбразац 1 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 

ПОДАЦИ О  ПОДНОСИОЦУ  ПОНУДЕ 

За набавку број 19У/2021- Вршење стручног надзора на ИЗГРАДЊИ ПЛАНИНАРСКОГ 

ДОМА У МИТРОВОМ ПОЉУ, БЗЕНИЦЕ, ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ 

 

 
•  Назив подносиоца понуде 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Адреса и седиште 
_________________________________________________________________________________ 
 
•  Матични број 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Лице овлашћено  за потписивање уговора 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Одговорно лице за вршење услуга 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Особа за контакт 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Телефон – телефакс 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Електронска пошта 
__________________________________________________________________________________ 
 
•  Порески број понуђача 
_________________________________________________________________________________ 
 
•  Текући рачун и назив банке________________________________________________________ 
 
 
 Место и датум                                           Понуђач 
 



 

  

______________2021.                                       __________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Образац  2 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив и седиште __________________________________________________________________ 

Адреса ________________________________________________________________________ 

Контакт особа__________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

Текући рачун и назив банке________________________________________________________ 

Лице овлашћено за потписивање уговора__________________________________________ 

Понуду подносим:  а)самостално / б) са подизвођачем / в)као заједничку понуду  

(заокружити) 

 

 

П О Н У Д А 

За набавку број 19У/2021- Вршење стручног надзора на ИЗГРАДЊИ ПЛАНИНАРСКОГ 

ДОМА У МИТРОВОМ ПОЉУ, БЗЕНИЦЕ, ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ 

 

 

 Понуда број ___________________ од __.__. 2021.године за набавку услуга 19У/2021- 

Вршење стручног надзора на ИЗГРАДЊИ ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА У МИТРОВОМ 

ПОЉУ, БЗЕНИЦЕ, ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ : 

 

 

-укупна понуђена цена без  ПДВ-а:.............................................. ____________________ динара; 

-ПДВ износ 20%:...............................................................................____________________ динара;  

-укупна понуђена цена са ПДВ-ом:.............................................._____________________динара 

 и словима:_______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

1.Рок  и начин плаћања:  Плаћање за извршене услуге је најкасније до 45  дана по   

испостављеној фактури  а по претходној контроли извршених услуга.  

 

2.Рок за извршење услуга: Извршилац услуге је дужан да услугу која је предмет набавке  врши 

континуирано  током извођења радова и да свакодневно присуствује на градилишту. Стручни 

надзор  је дужан да приступи вршењу  услуге која је предмет набавке  од почетка грађења,  

односно извођења радова и услуга који су предмет набавке, а све у складу са Законом и  

Подзаконским актима.  Пружање услуге траје  до завршетка грађења, односно извођења радова, 

односно пружања услуге. 

3.Опције понуде_________________________________________________________________ 
                                ( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место  и датум                                                                                        Понуђач 

 

_______________                                                                      _________________________    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 О П И С   И   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А    УСЛУГА       

Предмет набавке: Услуге вршења стручног надзора на изградњи планинарског дома у 

Митровом пољу, Бзенице, општина Александровац. 

Детаљан опис радова који су предмет вршења стручног надзора дат је у оквиру 

Спецификације услуга (Предмер). 

Услуга подразумева ангажовање стручног надзора на извођењу радова на ’’ Изградњи 

планинарског дома у Митровом пољу, Бзенице, општина Александровац. 

 Извршилац услуге је дужан да услугу која је предмет набавке  врши континуирано током 

извођења радова и да свaкодневно присуствује на градилишту. Стручни надзор је дужан да 

приступи вршењу  услуге која је предмет набавке  од почетка грађења, односно извођења радова 

и услуга који су предмет набавке, а све у складу са Законом и подзаконским актима.  Пружање 

услуге траје  до завршетка грађења, односно извођења радова, односно пружања услуге . 

Надзорни орган  у складу са одредбама позитивних прописа који се односе на извођење  

радова, предузима све радње које се тичу вршења услуга које су предмет набавке, а нарочито: 

− врши контролу извођења радова према пројектној и осталој техничкој документацији, 

− прати одржавање уговореног рока извођења радова и пружања услуге , 

− врши контролу квалитета изведених радова и материјала. Приликом вршења контроле 

квалитета, надзорни орган од извођача, обезбеђује доказе да је квалитет свих извршених 

радова и уграђеног материјала у складу са понудом и да захтева сертификате/атесте 

односно одговарајућа писмена о извршеној контроли квалитета издате од стране 

акредитоване контролне организације, према стандардима из понуде и техничке 

документације,   

− врши контролу трошења средстава по намени, динамици и висини, 

− врши контролу уношења података у грађевински дневник, 

− оверава ситуације, 

− непосредно учествује у изради коначног обрачуна и у поступку примопредаје радова. 

     Поред посла из претходног става овог члана, надзорни орган ће обављати и следеће послове 

који су у функцији вршења надзора: 

− контролу уношења података у грађевинску књигу 

− оверавање привремених односно окончане ситуације, 

− израду извештаја и анализа и др. 

Рок  и начин плаћања:  Плаћање за извршене услуге је најкасније до 45  дана по   

испостављеној фактури  а по претходној контроли извршених услуга.  

Опције понуде: најмање 30 дана од дана подношења понуде. 

 

 

 

 

 



 

  

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВA 

- грађевинско-занатски радови - 

Изградња планинарског дома у насељу Митрово поље у Александровцу 

НАПОМЕНА:  

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 

транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 

наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, 

како би израда позиције била комплетна. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Локална самоуправа обезбеђује депонију- 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од 

градилишта до депоније (кат. парцела бр. ______, КО _______). Ценом обухватити комплетан утовар, 

транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније. 

ИЛИ 

Локална самоуправа не обезбеђује депонију. 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  

прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 

првокласног квалитета.   

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема 

или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 

условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 

време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. 

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 

евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 

обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 

исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 

градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену 

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене укупна вредност 

1 

Скидање хумуса масинским 

путем д=20цм са утоваром 

хумуса у транспортно 

средство и одвозом на 

депонију. Обрацун по м2. m2 200.43     



 

  

2 

Ископ земље ИИИ 

категорије за темељне траке 

и темељне греде  објекта. 

Ископ земље радити 70% 

масинским путем и 30% 

руцним путем са тачношћу 

дна ископа од 5цм. Обрацун 

по м3 самоникле земље. m3 56.35     

3 

Насипање и набијање 

сљунка испод темељних 

трака и темељних греда и 

тротоара у слоју од д=10 

цм.Набијање се врси 

масинским путем до 

потребне збијености 50 МПа. 

Обрацун по м2. m2 116.67     

4 

Насипање  и набијање 

сљунка испод подне плоце и 

око  темељних греда  

приземља на делу 

планираног објекта просецне 

дебљине 20цм. Набијање се 

врси масинским путем до 

потребне збијености  50 

Мпа. Обрацун по м3 

набијеног шљунка. m3 60.80     

5 

Одвоз виска земље из ископа 

ван градилиста са утоваром у 

транспортно средство и 

истоваром на депонију . 

Обрацун по м3 земље у 

растреситом стању са 

утоваром, истоваром и 

грубим планирањем. m3 56.35     

  УКУПНО   

    
        

2. БЕТОНСКИ РАДОВИ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 



 

  

1 

Бетонирање неармираног бетона 

испод темељних трака и темељних 

греда  објекта просецне дебљине 10 

цм бетоном МБ 15. Бетонирање 

извести у свему према пројекту, 

статицком прорацуну, плану оплате и 

прописима за бетонске радове. 

Обрачун по м2. m2 116.67     

2 

Бетонирање армирано-бетонских 

темељних трака и темељних греда 

армираним бетоном МБ 25, са 

употребом потребне оплате. 

Бетонирање извести у свему према 

пројекту, статицком прорацуну, 

детаљима арматуре, плану оплате и 

прописима за бетонске радове. 

Арматура се посебно обрацунава. 

Обрацун по м3. m3 45.25     

3 

Бетонирање армирано-бетонске 

подне плоце приземља, дп=15 цм, 

армираним бетоном МБ 25, са 

употребом потребне оплате. 

Бетонирање извести у свему према 

пројекту, статицком прорацуну, 

детаљима арматуре, плану оплате и 

прописима за бетонске радове. 

Арматура се посебно обрацунава. 

Обрацун по м2  m2 133.71     

4 

Бетонирање АБ стубова и 

вертикалних серклаза у одговарајуцој 

оплати, армираним бетоном МБ30. 

Бетонирање се врси у свему према 

пројекту, статицком прорацуну, 

детаљима арматуре, плану оплате и 

прописима за бетонске радове. 

Арматура се посебно обрацунава. 

Обрацун по м3. m3 6.81     

5 

Бетонирање темељних зидова  

степениста  у одговарајуцој оплати за 

натур бетон, армираним бетоном 

МБ25. Бетонирање се врси у свему 

према пројекту, статицком 

прорацуну, детаљима арматуре, 

плану оплате и прописима за 

бетонске радове. Арматура се 

посебно обрацунава. Обрацун по м3. m3 2.33     



 

  

6 

Бетонирање АБ греда у одговарајуцој 

оплати, армираним бетоном МБ30. 

Бетонирање се врсИ у свему према 

пројекту, статицком прорацуну, 

детаљима арматуре, плану оплате и 

прописима за бетонске радове. 

Арматура се посебно обрацунава. 

Обрацун по м3. m3 7.43     

7 

Бетонирање  хоризонталних и косих 

серклаза, надвратника и 

надпрозорника у одговарајуцој 

оплати, армираним бетоном МБ20. 

Бетонирање се врси у свему према 

пројекту, статицком прорацуну, 

детаљима арматуре, плану оплате и 

прописима за бетонске радове. 

Арматура се посебно обрацунава. 

Обрацун по м3. 
m3 9.15     

8 

Бетонирање "ферт" медјуспратне 

конструкције изнад приземља, И  и 

ИИ спрата дп=16+4 цм, армираним 

бетоном МБ 25,  са употребом 

одговарајуце оплате. Бетонирање се 

врси у свему према пројекту, 

статицком прорацуну, детаљима 

арматуре, плану оплате и прописима 

за бетонске радове.Арматура се 

посебно обрацунава. Обрацун по м2. m2 234.12     

9 

Бетонирање пуне АБ плоце, дп=15 

цм,армираним бетоном МБ 30 у 

одговарајуцој оплати. Бетонирање 

врсити у свему према пројекту, 

статицком прорацуну, детаљима 

арматуре, плану оплате и прописима 

за бетонске радове. Арматура се 

посебно обрацунава. Обрацун по м2, 

комплет са истовременом израдом 

ободне греде дим попрецног пресека 

10x10цм, сто улази у цену коштања 

позиције. m2 13.56     



 

  

10 

Бетонирање  армирано-бетонске косе 

степенисне плоце армираним 

бетоном МБ25, заједно са 

степеницима, просецне дебљине косе 

плоце  д=13цм, са употребом 

одговарајуце оплате. Бетонирање се 

врси у свему према пројекту, 

статицком прорацуну, детаљима 

арматуре, плану оплате и прописима 

за бетонске радове.Арматура се 

посебно обрацунава. Обрацун по м3. m3 1.87     

11 

Бетонирање тротоара око објекта 

неармираним бетоном МБ 20, дп=10 

цм, са истовременом израдом 

цементне косуљице, пердасењем  и 

изливањем бетонског ивицњака дим 

10x20цм по ободу тротоара 

супротном од објекта. У цену улази и 

остављање фуга и уградња једног 

слоја тер-папира у фугама. Обрацун 

по м2. m2 60.50     

12 

Бетонирање прилазних платоа 

објекта  армираним бетоном МБ 25, 

д=15 цм, са употребом одговарајуце 

оплате  у свему према пројекту, 

статицком прорацуну, детаљима 

арматуре, плану оплате и прописима 

за бетонске радове. Арматура се 

посебно обрацунава. Обрацун по м3. m2 25.00     

13 

Набавка, сецење, цисцење, 

исправљање, савијање и уградња 

бетонске арматуре. Обрацун по 

килограму.         

  МАГ   500/560 кг  2,250.00     

  Б   500 б кг  5,892.96     

  УКУПНО   

    
        

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 



 

  

1 

Зидање зидова гитер блоковима д= 

25цм и 20цм, у продузном малтеру 

1:3:9.  Зидање радити у свему према 

пројекту и  постојецим прописима за 

зидарске радове. Обрацун по м3. 

    

    

д = 25cm m3 54.41     

д = 20cm m3 20.12     

2 

Зидање преградних зидова блоком 

д=12цм у продузном малтеру 1:3:9. У 

висини врата урадити армирано-

бетонски хоризонтални серклаз 

пресека 12x20цм армиран  са ± 2ø 10 

+ уø6/20, који улази у цену костања 

по м2. Зидање радити у свему према 

пројекту и постојећим прописима за 

зидарске радове. Обрачун по м2. 
m2 43.00     

3 

Зидање зидова терасе преградним 

блоком у продузном малтеру са 

израдом заврсне армиранобетонске 

греде дим 15 x 28цм бетоном МБ 

25.Обрацун по м2 зида. 
m2 8.65     

4 

Малтерисање унутрашњих зидова, 

плафона, и доње поврсине и образина 

степенисне плоце, продузним 

малтером 1:3:9 у два слоја са 

претходним прскањем свих 

површина ретким цементним 

малтером. Обрачун по м2. m2 914.92     

5 

Израда хоризонталне хидроизолације  

од 2x Кондор 4 и 1x вруци битумен. 

На претходно битулитом 

припремљену бетонску подлогу 

премазати слој вруцег битумена и 

поставити Кондор4 траке које варити 

на спојевима. Обрачун по м2. m2 133.71     

6 

Израда хоризонталне хидроизолације 

у санитарним цворовима од 1x 

Кондор4 И 1x вруци битумен. На 

претходно битулитом припремљену 

бетонску подлогу премазати слој 

вруцег битумена и поставити 

Кондор4 траке које варити на 

спојевима. Изолацију подигнути уз 

зидове 10-15цм. Обрацун по м2 m2 40.42     



 

  

7 

Израда вертикалне хидро-изолације 

од 2x Кондор4 И 1x вруцИ битумен. 

На претходно битулитом 

припремљену бетонску подлогу 

премазати слој вруцег битумена И 

поставити Кондор4 траке које варити 

на спојевима.Обрачун по м2 
m2 25.00     

8 

Израда лакоармиране цементне 

косуљице од цементног малтера 1:3 

просецне дебљине 5-7 цм  као 

подлоге за израду подова .Обрацун 

по м2. m2 242.41     

9 

Израда цементне косуљице од 

цементног малтера 1:3 као застите  

термоизолације на таваници просецне 

дебљине 4-6 цм.Обрацун по м2. 

m2 108.70     

  УКУПНО   

    
        

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Израда кровне конструкције 

двоводног крова, од цамове градје 

ИИ класе, за покривање крова у  

свему према пројекту, статицком 

прорацуну и прописима за тесарске 

радове. Обрацун по м2 хоризонталне 

пројекције. m2 187.50     

2 

Набавка материјала и уградња  летава 

од дрвене кровне конструкције  дим 

50 x 30 мм у  свему према пројекту и 

прописима за тесарске радове. 

Обрацун по м2 поврсине за 

покривање. m2 216.50     

  УКУПНО   

    
        

5. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 



 

  

1 

Покривање крова фалцованим 

црепом Континентал ЛУX -натура 

или слицно са свим потребним 

предрдњама у свему према 

прописима за ову врсту 

радова.Обрачун по м2 m2 194.15     

2 

Покривање крова целицним 

поцинкованим пластифицираним 

лимом ПАН - Т 40 дебљине 0.70мм са   

структуром материјала полиестерска 

боја 20 µ, основна боја/прајмер/ 7µ, 

цинк  140 гр/м2, целик  ДX 51 

(0.50мм).Дузина  лима рема сливној 

равни (из једног комада без наставка 

и преклапања низ сливну раван) Боја 

рал 9006, лим срафити у претходно 

постављене дрвене стафне. Спајање 

врсити дихтунг вијцима са 

неопренском херметизујуцом 

одлоском скривеном у преклопу 

"фалцу" на медјусобном растојању 

30-50 цм.У цену је урацунат и типски 

елемент за слеме истог производјаца 

као и кровни покривац.Слемена, 

увале и грбине потребно је адекватно 

обрадити у свему према правилима за 

ову врсту радова.Обрацун по м2 косе 

површине крова. 
m2 22.35     

3 

Израда и постављање тацкастих 

снегобрана од готових фазонских 

елемената у цик-цак распореду на 

приблизно 60 цм размака у два реда. 
m 48.00     

4 

Набавка и уградња слемењака са 

поступком суво слеме  са свим 

потребним елементима за уградњу 

.Обрачун по м 
m 15.95     

5 

Покривање крова равним 

поцинкованим лимом д=0.55мм, 

преко готове дасцане подлоге, са 

истовременом израдом састава овог 

крова и зида објекта Планинарског 

дома у свему према пројекту и 

прописима за покривацке радове. 

Обрацун по м2 поврсине за 

покривање. m2 10.00     

  УКУПНО   



 

  

            

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Уградња тврдих плоца мин вуне  

д=7+5 цм са 2 слоја ПВЦ фолије, 

преко плоце изнад поткровља. 

Обрацун по м2. 
m2 108.70     

2 

Израда  термоизолације фасадних зидова 

од камене вуне дебљине 10 цм. 

Постављање термоизолације (камене 

вуне мин 120 кг/м3). Лепак се наноси 

руцно или масински ,тако да повсина 

која је лепљена буде покривена са 

најмање 40%.Ово се постизе са ивицно-

тракастом методом(ако се ради 

масински)или ивицно -тацкастом 

методом (ако се ради руцно).Сирина 

трака треба бити 5 цм, а висина 2 

цм.Лепљење вуне врсити Рофиx Унистар 

Лигх-ом,лепком за лепљење и 

армирање.Лепак се наноси ручно, лепак 

је системски и испитан је према ЕТАГ-у 

04.Плоче се постављају у равнини и 

тесно приљубљене и повезане уздузно 

изменицном везом. Препусти плоца 

морају бити минимално 25 цм. Због 

допустених одступања у мерама 

изолацијског материјала фуге сирине до 

4 мм (Хупфас) или >2мм морају се 

испунити истим изолацијским 

материјалом а фуге мање од наведених 

одступања одговарајуцом пеном која је 

рописана од производјаца. За смањивање 

могуцности појаве хладних мостова 

лепак не сме бити у фугама. Код отвора 

плоце се морају тако поставити да се 

фуга код спојева не наставља на ивици 

отвора .Типловање се врсине минимално 

6 типлова/м2. У подруцју ивица  објекта 

мозе се повецати број типлова. 

    

    



 

  

Дузина типлова се одредјује дебљина 

лепка+дебљина ТИ плоце.РофиxСТР8З-

утапајуци типли са срафом,категорија 

употребеА/Б/Ц/Д/Е.Два до три дана 

након лепљења вуне наноси се РОФИX 

Унистар Лигхт-системски лепак и маса 

за армиање и то РОФИX зупцастим 

глетером.У свезу масу за армирање се 

поставља мрезица за армирање 

вертикално или хоризонтлано са 

преклопима до 10 цм. Целицна мрезица 

се поставља до висине од 2 м због 

ојацања дела фасаде док се остатак ради 

стакленом мрезицом РОФИX 

П50>145Г/м2 за армирање би требала 

бити у спољној трецини армирајуцег 

слоја. Арматурни слој се обавезно 

наноси у једном радном кораку.  

    

    
Потребно је изврсити претпремаз за 

пастозне  заврсне малтере на основним 

малтерима и масама за изравнавање 

РОФИX Путзгрунд Премиум у белој 

боји. Минимална дебљина заврсног слоја 

код пуне структуре  је 1.5мм а код 

рајбоване структуре је 

2мм.Водоодбојни,паропропусни 

структурисани заврсни малтер  РОФИX 

СИСИ, силиконско-силикатни,отпоран 

на времнске утицаје за фасаде на ТИС и 

основним малтерима. Минимално пре 

наносења заврсног малтера,подлогу 

добропремазати предпремазомиз тацке 

4.РОФИX АПЛ 3 Д прикљуцни профил 

иза прозоре,изолациона летвица са 

мрезицом,заптивајуцом траком за фугне, 

скрибеном фугном и заститном ламелом 

за спој малтера и прозора,врата и 

слицних елемената,са трајном заститом 

од удара кисе.   

    

    

Обрацун по м2 уградјене фасаде по 

опису са вертикалним и 

хоризонтланим транспортом и 

потребном скелом. m2 224.58     

3 

Набавка материјала и уградња 

стиродура дебљине 15 цм као 

термоизолације на поду поткровља 

испод слоја цементонг естриха  са 

свим потребним 

предрадњама.Обрацун по м2 m2 108.70     



 

  

4 

Набавка материјала и уградња камене 

вуне дебљине 7+5 цм преко слоја ТМ 

- 3 конструкције изнад плоце 

магацина .Обрацун по м2 
m2 16.72     

5 

Набавка материјала и уградња камане 

вуне за подове дебљине 7+5 цм на 

подној плоци као 

термоизолације.Обрацун по м2 m2 133.71     

  УКУПНО   

            

7. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Израда и уградња хоризонталних 

олука квадратног пресека од 

поцинкованог лима д=0.55мм РАЛ 

9006, РС 50 цм, са свим потребним 

материјалом. Све спојеве нитовати и 

летовати. Обрацун по м1. m1 27.40     

2 

Израда и уградња самплеха од 

пластифицираног лима - ветар лајсне 

лима д=0.55мм, РС 50 цм, са свим 

потребним материјалом. Све спојеве 

нитовати и летовати. Обрацун по м1. 
m1 26.40     

3 

Израда и уградња  олуцних вертикала 

квадратног пресека  од поцинкованог 

лима д=0.55мм РАЛ 9006 са свим 

потребним материјалом РС 33цм. Све 

спојеве нитовати и летовати. Обрачун 

по м1. 
m1 25.50     

4 

Опсивање надзида поцинкованим 

лимом д=0.55мм са свим потребним 

материјалом РС 66цм. Све спојеве 

нитовати и летовати. Обрацун по м1. 
m1 26.40     

5 

Израда увала од поцинкованог лима 

д=0.55мм са свим потребним 

материјалом РС 33цм. Све спојеве 

нитовати и летовати. Обрацун по м1. m1 7.00     



 

  

6 

Израда састава кровног покриваца 

магацина  и зида, од поцинкованог 

лима д=0.55мм са свим потребним 

материјалом РС 33цм. Све спојеве 

нитовати И летовати. Обрацун по м1. 
m1 4.80     

  УКУПНО   

            

8. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Набавка, транспорт и уградња 

унутрасњих полузастакљених 

дуплосперованих врата, дим 

140x210цм, крило фурнирано 

буковим фурниром, сток цамов, у 

свему према пројекту и семи, БУ 88 

буква. Обрачун по комаду.  kom 1.00     

2 

Набавка, транспорт и уградња 

унутрасњих полузастакљених 

дуплосперованих врата, дим 

100x210цм, крило фурнирано 

буковим фурниром, шток цамов, у 

свему према пројекту и семи, БУ 88 

буква. Обрацун по комаду.  kom 1.00     

3 

Набавка и уградња дводелних ПВЦ 

хармоника врата од тврдог пвц 

профила дим 240 x 220 цм боје рал 

8008 . Обрачун по комаду  kom 2.00     

4 

Набавка, транспорт и уградња 

унутрасњих дуплосперованих врата 

застакљеним једноструким 

провидним стаклом д=4мм, дим 

80/210цм, крило фурнирано буковим 

фурниром, сток цамов, у свему према 

пројекту и семи, БУ 88 буква. 

Обрачун по комаду.  kom 2.00     

5 

Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих дуплошперованих 

собних врата дим 80/210цм, крило 

фурнирано буковим фурниром, шток 

чамов, у свему према пројекту и 

семи, БУ 88 буква. Обрачун по 

комаду.  kom 1.00     



 

  

6 

Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих дуплошперованих 

собних врата дим 90/210цм, крило 

фурнирано буковим фурниром, шток 

чамов, у свему према пројекту и 

семи, БУ 88 буква.Обрачун по 

комаду.  kom 4.00     

7 

Набавка, транспорт и уградња 

шалтера у приземљу дим 120/100 

застакљених стаклом д= 4мм, крило 

фурнирано буковим фурниром, шток 

чамов, у свему према пројекту и 

шеми, боје БУ 88 буква .Обрачун по 

комаду.  kom 1.00     

8 

Набавка, транспорт и уградња 

парапетних дасака од медијапана у 

боји столарије РАЛ  8008 дебљине 

20мм.Обрачун по м m 22.60     

  УКУПНО   

    
        

9. БРАВАРСКИ РАДОВИ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Израда и монтаза  ресетке за канал за 

скупљање атмосферске воде, од 

пљосте гвоздја 25x3мм, укупне 

сирине 25цм. Обрацун по м1, 

комплет са минизирањем основном 

бојом за метал 2 пута и заврсним 

фарбањем масном бојом 2 пута. m1 3.00     

2 

Израда и монтаза ограде унутрасњег 

степениста, од црних кутијастих 

профила, х=110 цм, у свему према 

пројекту и детаљу пројектанта. 

Обрацун по м1, комплет са 

минизирањем основном бојом за 

метал 2 пута и заврсним фарбањем 

масном бојом 2 пута. m1 6.20     

3 

Набавка материјала и израда 

двокрилног прозора  од црних 

кутијастих цеви на магацину од 

армираног стакла д= 8 мм 0.80мм. 

Обрацун по комаду    
kom 1.00     



 

  

4 

Набавка материјала и израда клизне 

капије од  од црних кутијастих цеви 

дим 400/140 цм са испуном од 

кутијастих цеви 40x30x2.5мм и сином 

за клизање /руцно отварање / поред 

клизне капије израдити и монтирати 

и песацку паију  дим 100/140 цм од 

истог профила цеви са рамовима дим 

60x40x2.5мм/.У цену урацунати и 

материјал и радну снагу.Обрацун по 

комаду    kom 1.00     

5 

Набавка материјала и израда врата од 

црних кутијастих цеви на котларници 

и магацину са дуплим лимом 

д=0.80мм и испуном од камене вуне д 

= 100мм. У оквиру врата урадити 

стаклени део од армираног стакла 

према графицком прилогу. Дим 

100/220 цм. Обрацун по комаду 
kom 2.00     

  УКУПНО   

            

10. УНУТРАШЊА И СПОЉАШЊА БРАВАРИЈА 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Унутрашња врата од АЛУ профила 

(без термичког прекида), 

пластифицирана у белој боји дим 

70/210 цм на улазу у мокре цворове. 

Монтажа сувим поступком на 

претходно уграђени "слепи шток" (од 

челицних кутија 30 x 20 -са 

анкерима).  По обиму са унутрашње и 

спољне стране предвидети 

алуминијумску лајсну за везу са 

обимним конструкцијама (боје  

столарије) и херметизациони 

структурални кит. Отварање врата по 

скици. kom 9.00     



 

  

2 

Израда и уградња спољних врата од 

ПВЦ шестокоморних профила (са 

термичким прекидом), 

пластифицирана у браон боју са 

тектуром дрвета дим 150/220цм или у 

договору са инвеститором. 

Коефицијент пролаза топлоте целе 

конструкције (сходно ЕЕ 

правилнику) максимално 1.2wК/м2. 

Стаклена испуна врата 6+10+4 = 

20мм : (двоструко стакло, са 

унутрасње стране панплекс 3+3мм а 

спољно 4мм), (стакло пакет испуњен 

хелијумом). Врата снабдевена 

(урачунато у позицију) 

алуминијумским прагом-профилом за 

под, бравом "буренце" (са 5 кључа), 

гуменим одбојником поља отварања, 

стопером (за фиксирање једног 

крила), стандардним оковом, 

шаркама (мин три шарке). Отварање 

врата по скици. Прагови врата морају 

се утопити у под како би се омогућио 

приступ особама са инвалидитетом. kom 2.00     

3 

Унутрашња врата од АЛУ профила 

(без термичког прекида), 

пластифицирана у белој боји дим 

90/210 цм на улазу у магацин из 

котларнице. Монтажа сувим 

поступком на претходно уграђени 

"слепи шток" (од челицних кутија 30 

x 20 -са анкерима).  По обиму са 

унутрашње и спољне стране 

предвидети алуминијумску лајсну за 

везу са обимним конструкцијама 

(боје  столарије) и херметизациони 

структурални кит. Отварање врата по 

скици. kom 1.00     



 

  

4 

Набавка материјала израда и уградња 

прозора дим 100/80цм у конструкцији од 

шестокоморних, квалитетних ПВЦ 

профила, отпорних на УВ зрачење, 

прскање, увијање и друге деформације, 

пластифицирана у браон боју у текстури 

дрвета или у договору са инвеститором, 

са уметнутим поцинкованим профилима 

и најмање три заптивне гумене траке по 

обиму рамова и крила.Обезбедити 

природно струјање ваздуха потпуно 

затвореним крилима преко два ваздушна 

канала, прозора типа "Регел Аир" 

(регулишући механизам омогућава 

минималну вентилацију  просторије  и 

спречава кондензацију и појаву влаге). 

Прозор је снабдевен квалитетним оковом 

и системом за учвршћивање за основне 

ПВЦ профиле за дуготрајно кориашћење  

(најмање 10000 узастопног отварања и 

затварања).Оков је за класично и 

"Вентус"  отварање али са ручком за 

ПВЦ столарију са кључем (због 

безбедности-препорука).Застакљивање је 

термопан пакетом, херметички 

затвореним и испуњеним хелијумом у 

међупростору, дебљина стакла по 

таблицама производјача, зависно од 

димензије рама, принципијално 

д=4+8+4+8+4мм (једно стакло обавезно 

нискоемисионо). Укупни коефицијент 

пролаза топлоте "к", за целу 

конструкцију мора бити максимално 

1.2wК/м2 (сходно правилнику ЕЕ). 

Споља окапницу-солкбанк израдити од 

челичног пластифицираног лима 

дебљине 0.70 мм, ширине до 25 цм, 

причврстити је котвама и 

хемретизацијом онемогућити продор 

воде  између дна прозора и зида. kom 9.00      

5 

 Прозор дим 140/120 цм у конструкцији 

од шестокоморних, квалитетних ПВЦ 

профила, отпорних на УВ зрачење, 

прскање, увијање и друге деформације, 

пластифицран у браон боји у тектури 

дрвета или  у договору са инвеститором, 

са уметнутим поцинкованим профилима 

и најмање три заптивне гумене траке по 

обиму рамова и крила.Обезбедити 

природно струјање ваздуха потпуно 

затвореним крилима преко два ваздушна kom 9.00     

 



 

  

канала, прозора типа "Регел Аир" 

(регулишући механизам омогућава 

минималну вентилацију  просторије  и 

спречава кондензацију и појаву влаге). 

Прозор је снабдевен квалитетним оковом 

и системом за учвршћивање за основне 

ПВЦ профиле за дуготрајно кориашћење  

(најмање 10000 узастопног отварања и 

затварања).Оков је за класично и 

"Вентус"  отварање али са ручком за 

ПВЦ столарију са кључем (због 

безбедности-препорука).Застакљивање је 

термопан пакетом, херметички 

затвореним и испуњеним хелијумом у 

међупростору, дебљина стакла по 

таблицама производјача, зависно од 

димензије рама, принципијално 

д=4+8+4+8+4мм (једно стакло обавезно 

нискоемисионо). Укупни коефицијент 

пролаза топлоте "к", за целу 

конструкцију мора бити максимално 

1.2wК/м2 (сходно правилнику ЕЕ). 

Споља окапницу-солкбанк израдити од 

челичног пластифицираног лима 

дебљине 0.70 мм, ширине до 25 цм, 

причврстити је котвама и 

хемретизацијом онемогућити продор 

воде  између дна прозора и зида.  

6 

Прозор дим 120/120 цм у конструкцији 

од шестокоморних, квалитетних ПВЦ 

профила, отпорних на УВ зрачење, 
kom 5.00     

 



 

  

прскање, увијање и друге деформације, 

пластифицран у браон боји у тектури 

дрвета или  у договору са инвеститором, 

са уметнутим поцинкованим профилима 

и најмање три заптивне гумене траке по 

обиму рамова и крила.Обезбедити 

природно струјање ваздуха потпуно 

затвореним крилима преко два ваздушна 

канала, прозора типа "Регел Аир" 

(регулишући механизам омогућава 

минималну вентилацију  просторије  и 

спречава кондензацију и појаву влаге). 

Прозор је снабдевен квалитетним оковом 

и системом за учвршћивање за основне 

ПВЦ профиле за дуготрајно кориашћење  

(најмање 10000 узастопног отварања и 

затварања).Оков је за класично и 

"Вентус"  отварање али са ручком за 

ПВЦ столарију са кључем (због 

безбедности-препорука).Застакљивање је 

термопан пакетом, херметички 

затвореним и испуњеним хелијумом у 

међупростору, дебљина стакла по 

таблицама производјача, зависно од 

димензије рама, принципијално 

д=4+8+4+8+4мм (једно стакло обавезно 

нискоемисионо). Укупни коефицијент 

пролаза топлоте "к", за целу 

конструкцију мора бити максимално 

1.2wК/м2 (сходно правилнику ЕЕ). 

Споља окапницу-солкбанк израдити од 

челичног пластифицираног лима 

дебљине 0.70 мм, ширине до 25 цм, 

причврстити је котвама и 

хемретизацијом онемогућити продор 

воде  између дна прозора и зида.  



 

  

7 

 Prozor dim 60/80 cm u konstrukciji od 

šestokomornih, kvalitetnih PVC profila, 

otpornih na UV zračenje, prskanje, 

uvijanje i druge deformacije, plastificran 

u braon boji u tekturi drveta ili  u 

dogovoru sa investitorom, sa umetnutim 

pocinkovanim profilima i najmanje tri 

zaptivne gumene trake po obimu 

ramova i krila.Obezbediti prirodno 

strujanje vazduha potpuno zatvorenim 

krilima preko dva vazdušna kanala, 

prozora tipa "Regel Air" (regulišući 

mehanizam omogućava minimalnu 

ventilaciju  prostorije  i sprečava 

kondenzaciju i pojavu vlage). Prozor je 

snabdeven kvalitetnim okovom i 

sistemom za učvršćivanje za osnovne 

PVC profile za dugotrajno koriašćenje  

(najmanje 10000 uzastopnog otvaranja i 

zatvaranja).Okov je za klasično i 

"Ventus"  otvaranje ali sa ručkom za 

PVC stolariju sa ključem (zbog 

bezbednosti-preporuka).Zastakljivanje 

je termopan paketom, hermetički 

zatvorenim i ispunjenim helijumom u 

međuprostoru, debljina stakla po 

tablicama proizvodjača, zavisno od 

dimenzije rama, principijalno 

d=4+8+4+8+4mm (jedno staklo 

obavezno niskoemisiono). Ukupni 

koeficijent prolaza toplote "k", za celu 

konstrukciju mora biti maksimalno 

1.2wK/m2 (shodno pravilniku EE). 

Spolja okapnicu-solkbank izraditi od 

čeličnog plastificiranog lima debljine 

0.70 mm, širine do 25 cm, pričvrstiti je 

kotvama i hemretizacijom onemogućiti 

prodor vode  između dna prozora i zida. kom 7.00     

 

 

8 

Прозор дим 60/80 цм у конструкцији од 

шестокоморних, квалитетних ПВЦ 

профила, отпорних на УВ зрачење, 
kom 1.00     

 



 

  

прскање, увијање и друге деформације, 

пластифицран у браон боји у тектури 

дрвета или  у договору са инвеститором, 

са уметнутим поцинкованим профилима 

и најмање три заптивне гумене траке по 

обиму рамова и крила.Обезбедити 

природно струјање ваздуха потпуно 

затвореним крилима преко два ваздушна 

канала, прозора типа "Регел Аир" 

(регулишући механизам омогућава 

минималну вентилацију  просторије  и 

спречава кондензацију и појаву влаге). 

Прозор је снабдевен квалитетним оковом 

и системом за учвршћивање за основне 

ПВЦ профиле за дуготрајно кориашћење  

(најмање 10000 узастопног отварања и 

затварања).Оков је за класично и 

"Вентус"  отварање али са ручком за 

ПВЦ столарију са кључем (због 

безбедности-препорука).Застакљивање је 

термопан пакетом, херметички 

затвореним и испуњеним хелијумом у 

међупростору, дебљина стакла по 

таблицама производјача, зависно од 

димензије рама, принципијално 

д=4+8+4+8+4мм (једно стакло обавезно 

нискоемисионо). Укупни коефицијент 

пролаза топлоте "к", за целу 

конструкцију мора бити максимално 

1.2wК/м2 (сходно правилнику ЕЕ). 

Споља окапницу-солкбанк израдити од 

челичног пластифицираног лима 

дебљине 0.70 мм, ширине до 25 цм, 

причврстити је котвама и 

хемретизацијом онемогућити продор 

воде  између дна прозора и зида.  



 

  

9 

Набавка материјала израда и уградња  

светларника дим 200/160цм у 

конструкцији од шестокоморних, 

квалитетних ПВЦ профила, отпорних на 

УВ зрачење, прскање, увијање и друге 

деформације,у браон боји текстуре 

дрвета или у договору са инвеститором, 

са уметнутим поцинкованим профилима 

и најмање три заптивне гумене траке по 

обиму рамова и крила.Обезбедити 

природно струјање ваздуха потпуно 

затвореним крилима преко два ваздушна 

канала, прозора типа "Регел Аир" 

(регулишући механизам омогућава 

минималну вентилацију  просторије  и 

спречава кондензацију и појаву влаге). 

Прозор је снабдевен квалитетним оковом 

и системом за учвршћивање за основне 

ПВЦ профиле за дуготрајно кориашћење  

(најмање 10000 узастопног отварања и 

затварања).Оков је за класично и 

"Вентус"  отварање али са ручком за 

ПВЦ столарију са кључем (због 

безбедности-препорука).Застакљивање је 

термопан пакетом, херметички 

затвореним и испуњеним хелијумом у 

међупростору, дебљина стакла по 

таблицама производјача, зависно од 

димензије рама, принципијално 

д=4+8+4+8+4мм (једно стакло обавезно 

нискоемисионо). Укупни коефицијент 

пролаза топлоте "к", за целу 

конструкцију мора бити максимално 

1.2wК/м2 (сходно правилнику ЕЕ). 

Споља окапницу-солкбанк израдити од 

челичног пластифицираног лима 

дебљине 0.70 мм, ширине до 25 цм, 

причврстити је котвама и 

хемретизацијом онемогућити продор 

воде  између дна прозора и зида. kom 1.00     

 

 

  УКУПНО    

    
        

 

11. МОЛЕРСКИ РАДОВИ  

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 
 



 

  

1 

Глетовање 3 пута глет-масом и 

бојење 2 пута полу-дисперзионом 

белом бојом унутрасњих зидова, 

плафона дневног боравка и 

трпезарије е  образина унутрасњег 

степениста, у тону по избору 

наруциоца, са предходном 

импрегнацијом свих поврсина 

подлогом "А". Обрацун по м2. m2 145.00     

 

2 

Обрада унутрасњих зидова 

декоративним материјалом абриб 

домацег производјаца. Подлога мора 

да буде цврста и циста без прасине и 

масноце. Подлогу импрегнирати 

подлогом.Припремљен материјал 

нанети на зид у дебљини до 

5мм.Нанету масу декоративно 

обрадити гуменим или сундјерастим 

ваљком.Структуре 1.5 фулл, беле боје 

Обрацун по м2 m2 275.00     

 

3 

Бојење фино малтерисаних зидова и 

плафона објекта без глетовања 

полудисперзијом.Све површине 

брусити, гипсовати, неутрализовати и 

импрегнирати. Предбојити 

полудисперзионом бојом први пут и 

исправити тонираним дисперзионим 

китом. Бојити полудисперзивном 

белом бојом први и други пут. 
m2 494.92     

 

  УКУПНО 0.00  

             

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 
 

1 

Облагање подова приземља и 

поткровља гранитном керамиком 

прве  класе,  у цементном малтеру 

1:3, димензија  30 x 60 цм боје Греј  

мат (сива). Плочице постављати фуга 

на фугу беле боје  , а фуге заливати 

масом за фуговање. Обрачун по м2. m2 217.82     

 



 

  

2 

Облагање зидова санитарних цворова 

зидним керамицким  плоцицама прве  

класе х = 180 цм,  у цементном 

малтеру 1:3, димензија 25 x 50 цм, и 

боје "Травертино Лигхт". Плочице 

постављати фуга на фугу беле боје  , 

а фуге заливати масом за фуговање. 

Обрачун по м2. 

m2 91.73     

 

3 

Облагање зидова кухиње  зидним 

керамицким  плоцицама И класе х = 

140 цм,  у цементном малтеру 1:3, 

димензијадимензија 25 x 50 цм, и боје 

"Травертино Лигхт". Плочице 

постављати фуга на фугу беле боје  , 

а фуге заливати масом  за фуговање 

антибактеријском . Обрацун по м2. 

m2 10.68     

 

4 

Израда праве сокле х=10цм од подне 

гранитне керамике И класе, у 

цементном малтеру 1:3 , димензија И 

боје по избору пројектанта. Плоцице 

постављати фуга на фугу , а фуге 

заливати масом за фуговање. 

Обрацун по м1. m1 115.00     

 

5 

Облагање унутрашњег степеништа 

(цела и газишта)  подном гранитном 

керамиком прве класе у цементном 

малтеру 1:3, димензија 30/60 цм, боје 

Греј (сива - мат боја). Плоцице 

постављати фуга на фугу  беле боје , 

а фуге заливати масом за фуговање. 

Обрацун по м2. m2 8.76     

 

  УКУПНО    

    
        

 

13. ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ  

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 
 

1 

Израда сокле од праног 

тераца,"коулијер", терацо смешом 

гранулације 1.5 мм ,  мозаик од 

структуре беле и сиве гранулације  . 

Обрацун по м2. m2 36.00     

 

  УКУПНО    



 

  

    
        

 

14. РАЗНИ РАДОВИ  

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а 
јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 
 

1 

Израда ограде парцеле у укупној 

дузини од 115.89 метара. Ограду 

фундирати на темељним стопама дим 

50x 50x 60 цм  МБ 20.У цену 

урацунати и масински ископ 

темељних стопа, насипање стопа 

слојем сљунка са сабијањем до  

збијености  50 МПа .Набавку и 

уградњу ограде од дрвене борове 

градје са стубовима дим 10x 8 цм и 

хоризонталама 5/8 цм бојени у тамно 

браон боју са претходном одрадом 

дрвета и заштитом од спољних 

утицаја.Дрвени стубови се 

постављају на поциноване цасе 

постављене у темељним стопама 

према димензији стуба . m 115.89     

 

2 

Набавка материјала и уградња 

излетничког сета дим 

2365ммx1680мм   према графицком 

прилогу са столом и две клупе 

.Обрачун по комаду сета  kom 2.00     

 

3 

Набавка и уградња корпи за смеће од 

дрвета са металним улоском који се 

вади, корпа типа КЗО 10 или слична 

димензија 60 x 45 цм просечне 

тежине око 20кг боје  Рал 8008 или 

слично . Обрацун по комаду  kom 6.00     

 

  УКУПНО    

             

             

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВA 

- довод водоводне мреже до парцеле - 

Изградња планинарског дома у насељу Митрово поље у Александровцу 



 

  

НАПОМЕНА:  

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 

транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 

наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, 

како би израда позиције била комплетна. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Локална самоуправа обезбеђује депонију- 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од 

градилишта до депоније (кат. парцела бр. ______, КО _______). Ценом обухватити комплетан утовар, 

транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније. 

ИЛИ 

Локална самоуправа не обезбеђује депонију. 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  

прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 

првокласног квалитета.   

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема 

или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 

условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 

време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. 

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 

евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 

обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 

исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 

градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену 

1. ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 

Количин

а 
јед. цене 

укупна 

вреднос

т 

1 

Obeležavanje trase 

Pre početka radova na iskopu potrebno je 

obeležiti trasu sa svim potrebnim 

elementima. Obračun je po m obeležene 

trase. 
m 182.00     

  УКУПНО   

  
  

        

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 

Количин

а 
јед. цене 

укупна 

вреднос

т 



 

  

1 

Ископ  ровова за полагање 

цевоводаИзвршити машински и ручни  

ископ ровова у земљи 3 категорије са 

правилним одсецањем бочних страна и 

дна рова, а према датом пројекту. 

Одбацивање ископаног материјала 

обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова са 

једне стране, док се друга страна 

користи за транспорт цеви и материјала. 

Дно рова мора бити ископано и 

поравнато према котама датим у 

пројекту.  Потребно је стриктно 

остваривање пада између задатих 

тачака. Дуж трасе урадити проширења 

на вези са постојећом водоводном 

мрежом. У случају прекопа вишак се 

мора попунити набијеним шљунком. 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 

ископане земље.         

a) машински  ископ 90% дубина од 0-2 

m 
m3 88.45     

b) ручни ископ 10% дубина од  0-2 m m3 9.83     

2 

Планирање дна рова  

По завршеном ископу извршити 

планирање дна рова према котама 

датим у пројекту. Сва прекопана места 

испунити набијеним шљунком.  

Орачунава се по м2 испланираног дна 

рова. m2 109.20     



 

  

3 

Насипање песка 

Извршити набавку и полагање песка на 

дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. 

дебљине 10 цм. Прво убацити слој 

дебљине 10цм за постељицу цеви и 

набити до мин. 90% збијености по 

стандардном Прокторовом опиту. 

После завршене монтаже цеви песак 

пежљиво набијати испод и уз бокове 

цеви са истовременим подизање оплате 

тако да се оствари контакт песка и 

земље терена. Насипање вршити у 

слојевима од 10 - 20 цм са набијањем од 

90% по Проктору до темена цеви. 

Укупна висина слоја песка износи 10 

цм изнад темена цеви. Песак не сме 

бити од трошне стене нити имати 

крупне комаде камена ни грудве земље 

у себи. Песак мора бити чист 

уједначене гранулације, без примеса 

органских материја. Радове извести у 

свему према условима за изградњу  

канализационих цеви. 

Обрачунава се и плаћа по м3 песка у 

набијеном стању према општим 

условима и овом опису. 
m3 32.12     

4 

Затрпавање ровова шљунком 

Набавка, транспорт и уградња шљунка 

у преостали део рова до површине 

терена на местима где се траса рова 

укршта са саобраћајницом. Затрпавање 

вршити природним шљунком 

максимално зрно 31.50 мм у слојевима 

од 30цм. Набијање вршити до 98% 

збијености по Проктор-у.  

Обрачун је по м3 уграђеног шљунка. 

m3 32.22     



 

  

5 

Затрпавање ровова земљом из ископа 

У зонама зеленог појаса после 

завршетка монтаже, испитивања и 

премеравања цеви, извршити 

затрпавање ровова материјалом из 

ископа уз набијање у слојевима по 20 

цм дебљине до збијености 30 МПа. При 

затрпавању водити рачуна да први слој 

буде ситна земља без крупних комада 

који би могли да оштете цев.  

Обрачунава се и плаћа по м3 земље у 

набијеном стању. 
m3 32.22     

6 

Транспорт преостале земље 

Извршити транспорт преостале земље 

од ископа, после затрпавања ровова, на 

депонију . Ценом обухваћено: утовар, 

транспорт, истовар и грубо планирање 

на депонији.   

Плаћа се по м3 транспортоване земље. 

m3 66.07     

  УКУПНО   

            

3. МОНТЕРСКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 

Количин

а 
јед. цене 

укупна 

вреднос

т 

1 

Полиетиленске водоводне цеви 

Набавка, транспорт и уградња ХДПЕ 

ПЕ-100 цеви НП 10 бара.  

Обрачун је по м уграђене цеви. 

СДР17 (С 8) 110x6,6 мм 

m 182.00     

2 

ПЕ фазонски комади 

Набавка, транспорт и уградња 

фазонских комада од ПЕ према 

детаљима из пројекта.  

Обрачун је по комаду монтираног 

фазонског дела. 

Туљак Ø 110 са летећом прирубницом 

ДН 100 мм kom 3.00     



 

  

3 

ЛГ  фазонски комади 

Набавка, транспорт и уградња 

фазонских комада од ливеног гвожђа 

према детаљима из пројекта. Обрачун је 

по комаду монтираног фазонског дела. 

Т комад ДН 100/100 мм 

kom 1.00     

4 

Монтажа затварача 

Набавка, транспорт, разношење и 

монтажа затварача са прирубницама на 

оба краја. Затварачи се уграђују у 

ревизиони силаз или земљу. Када се 

уграђују у земљу испоручују се са 

уградбеном гарнитуром, телескопском 

шипком и уличном капок са 

подлошком.  Ценом је обухваћена и 

набавка материјала за спајање: завртњи, 

навртке, подлошке, заптивке и 

изаптивни прстенови са металним 

улошком.  

Обрачун по комаду. 

овални ОКЗ затварач Ø100 мм са 

уградбеном гарнитуром  kom 1.00     

  УКУПНО   

  
  

        

4. ОСТАЛИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 

Количин

а 
јед. цене 

укупна 

вреднос

т 

1 

Испитивање на вододрживост 

Извршити испитивање монтиране 

водоводне мреже на вододрживост 

према датим упутствима. Потребну 

количину воде за испитивање 

обезбеђује извођач.  

Обрачунава се и плаћа по метру 

дужном цевовода. 
m 182.00     

2 

Дезинфекција водоводне мреже 

Извршити дезинфекцију монтиране и 

испитане водоводне мреже у објекту 

према важећим прописима.  

Обрачунава се и плаћа по метру 

дужном цевовода. 

m 182.00     



 

  

3 

Испитивање квалитета воде 

Posle izvršene dezinfekcije izvršiti 

ispitivanje uzoraka vode iz novomontirane 

vodovodne mraže u higijenskom zavodu - 

na ispravnost za piće.  

Plaća se po ispostavljenom računu. пау

ш 1.00     

  УКУПНО   

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВA 

- санитарна водоводна мрежа - 

Изградња планинарског дома у насељу Митрово поље у Александровцу 

НАПОМЕНА:  

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 

транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени 

у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда 

позиције била комплетна. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Локална самоуправа обезбеђује депонију- 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 

депоније (кат. парцела бр. ______, КО _______). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, 

потребно планирање и трошкове депоније. 

ИЛИ 

Локална самоуправа не обезбеђује депонију. 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 

важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.   

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 

предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 

на евентуална одступања од постојећих прописа. 

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 

евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 

обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 

радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 

сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену 

1. ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 



 

  

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Обележавање трасе 

 

Пре почетка радова на ископу потребно је 

обележити трасу са свим потребним 

елементима. Обрачун је по м обележене трасе. 
m 13.50 60.00 810.00 

  УКУПНО 810.00 

            

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Ископ ровова за полагање цевовода 

 

Извршити машински и ручни  ископ ровова у 

земљи 3 категорије са правилним отсецањем 

бочних страна и дна рова, а према датом 

пројекту. Одбацивање ископаног материјала 

обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова са једне 

стране, док се друга страна користи за транспорт 

цеви и материјала. Дно рова мора бити ископано 

и поравнато према котама датим у пројекту.  

Потребно је стриктно остваривање пада између 

задатих тачака. Дуж трасе урадити проширења 

на вези са постојећом водоводном мрежом. У 

случају прекопа вишак се мора попунити 

набијеним шљунком. 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 ископане земље. 

        

a) машински  ископ 90% дубина od 0-2 м m3 6.56     

b) ручни ископ 10% дубина  од  0-2 m m3 0.73     

2 

Планирање дна рова 

 

По завршеном ископу према котама датим у 

пројекту. Сва прекопана места  испунити  

набијеним  шљунком    

 

Орачунава се по м2 испланираног дна рова. m2 8.10     



 

  

3 

Насипање песка  

 

Извршити набавку и полагање песка на дно 

рова, око 

 

и изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 цм. Прво 

 

убацити слој дебљине 10цм за постељицу цеви и 

набити 

 

до мин.  90% збијености  по  стандардном 

 

Прокторовом опиту. После завршене монтаже 

цеви 

 

песак пежљиво набијати испод и уз бокове цеви 

са 

 

истовременим подизање оплате тако да се 

оствари 

 

контакт песка и земље терена. Насипање вршити 

у 

 

слојевима од 10 - 20 цм са набијањем од 90% по 

 

Проктору до темена цеви. Укупна висина слоја 

 

песка износи 10 цм изнад темена цеви. Песак не 

 

сме бити од трошне стене нити имати крупне 

комаде 

 

камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити 

 

чист уједначене гранулације, без примеса 

органских 

 

материја. Радове извести у свему према 

условима 

 

за изградњу  канализационих 

 

Обрачунава се и плаћа по м3 песка у набијеном 

стању m3 1.87     



 

  

4 

Затрпавање рововоа шљунком 

Набавка, транспорт и уградња шљунка у 

преостали део рова до површине терена на 

местима где се траса рова укршта са 

саобраћајницом. Затрпавање вршити природним 

шљунком у слојевима по 30 цм. Набијање 

вршити до 98 % збијености по Прокто-

у.Обрачун по м3 уграђеног шљунка 

m3 2.71     

5 

Затрпавање ровова земљом из ископа 

У зонама зеленог појаса после завршетка 

монтаже, испитивања и премеравања цеви, 

извршити затрпавање ровова материјалом из 

ископа уз набијање у слојевима по 20 цм 

дебљине до збијености 30 МПа. При затрпавању 

водити рачуна да први слој буде ситна земља без 

крупних комада који би могли да оштете цев. 

Обрачунава се и плаћа по м3 земље у набијеном 

стању. 

m3 2.71     

6 

Транспорт  преостале земље 

Извршити транспорт преостале земље од 

ископа, после затрпавања ровова, на депонију 

која је за то одређена. Ценом обухваћено: 

утовар, транспорт, истовар и грубо планирање 

на депонији. Даљина транспорта до 5 км. 

Плаћа се по м3 транспортоване земље. 

m3 4.59     

  УКУПНО   

            

3. МОНТЕРСКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Полиетиленске водоводне цеви 

Набавка, транспорт и уградња ХПЕ ПЕ-100 цеви 

НП 10 бара.  

Обрачун је по м уграђене цеви. 

СДР17 (С 8)32x2,4 мм 

m 15.00     



 

  

2 

ПП фазонски комади за ПЕ водоводне цеви  

Набавка, транспорт и уградња уградња ПП 

фазонских комада за ХДПЕ ПЕ-100 цеви НП 10 

бара. 

Обрачун је по комаду. 
        

ПП колено дупло Ø32 mm ПП kom 2.00     

полуспојка   СН Ø32mm/1" kom 1.00     

3 

Флуидтерм  водоводне  цеви 

Набавка транспорт и монтажа водоводних цеви 

од полипропилена типа "ФЛУИДТЕРМ" или 

(сличан или одговарајући) и фазонских комада, 

за топлу и хладну воду, са давањем спојивог 

материјала. Цеви које се воде спуштеним 

плафоном морају бити изоловане термичком 

изолацијом "армафлекс" или сл. Цеви које се 

монтирају у зиду изолују се филцом. Разводна 

мрежа мора бити тако фиксирана да розетне 

вентила и батерија буду потпуно равне са 

фиксном површином зида. Сви отвори на мрежи 

морају бити прописним чеповима до уградње 

арматуре. Плаћа се по м дужном цеви мерено по 

осовини цеви (са потребним материјалом), а 

према пречнику и то: 

        

ПП-Р Ø32x2,9 mm NP 10 бара m 10.00     

ПП-Р Ø25x2,3 mm NP 10 бара m 17.00     

ПП-Р Ø20x1,9 mm NP 10 бара m 130.00     

4 

Равни  пропусни  вентили 

Набавка, транспорт и монтажа пропусних 

вентила за уградњу у санитарне цворове. 

Уложак вентила је месингани, а тело у складу са 

врстом цеви (флуидтерм) са капом и розетом. 

Плаћа се комплет уграђен вентил а према 

пречнику и то: 
        

Ø32 mm (ДН 25 mm)-пропусни са капом и 

розетом 
kom 2.00     

Ø25 mm (ДН 20 mm)-пропусни са капом и 

розетом 
kom 2.00     

Ø20 mm (ДН 16 mm)-пропусни са капом и 

розетом 
kom 3.00     



 

  

5 

Угаони   "EK" са капом 

Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" 

вентила са капом. Вентил мора одговарати 

прописаним стандардима. 

Плаћа се по комаду монтираног вентила. 

Ø1/2" 

kom 36.00     

  УКУПНО   

  
  

        

4. ОСТАЛИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Испитивање на вододрживост 

Извршити испитивање монтиране хидрантске 

мреже на вододрживост према датим 

упутствима. Потребну количину воде за 

испитивање обезбеђује извођач.  

Обрачунава се и плаћа по метру дужном 

цевовода. 

m' 157.30     

2 

Дезинфекција хидрантске мреже 

Извршити дезинфекцију монтиране и испитане 

хидрантске мреже у објекту према важећим 

прописима.  

Обрачунава се и плаћа по метру дужном 

цевовода. 

m 157.30     

3 

Испитивање квалитета воде  

После извршене дезинфекције извршити 

испитивање узорака воде из новомонтиране 

водоводне мраже у хигијенском заводу - на 

исправност за пиће.  

Плаћа се по испостављеном рачуну. 
пауш 4.00     

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВA 

- хидрантска мрежа - 

Изградња планинарског дома у насељу Митрово поље у Александровцу 



 

  

НАПОМЕНА:  

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 

транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени 

у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда 

позиције била комплетна. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Локална самоуправа обезбеђује депонију- 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 

депоније (кат. парцела бр. ______, КО _______). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, 

потребно планирање и трошкове депоније. 

ИЛИ 

Локална самоуправа не обезбеђује депонију. 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 

важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.   

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 

предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 

на евентуална одступања од постојећих прописа. 

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 

евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 

обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 

радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 

сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену 

1. ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Obeležavanje trase 

Pre početka radova na iskopu potrebno je 

obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima. 

Obračun je po m obeležene trase. 

m 77.15     

  УКУПНО   

            

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 



 

  

1 

Ископ ровова за полагање цевовода 

 

Извршити машински и ручни  ископ ровова 

у земљи 3 категорије са правилним 

отсецањем бочних страна и дна рова, а 

према датом пројекту. Одбацивање 

ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 

м од ивице рова са једне стране, док се 

друга страна користи за транспорт цеви и 

материјала. Дно рова мора бити ископано и 

поравнато према котама датим у пројекту. 

Потребно је стриктно остваривање пада 

између задатих тачака. Дуж трасе урадити 

проширења на вези са постојећом 

водоводном мрежом. У случају прекопа 

вишак се мора попунити набијеним 

шљунком. 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 ископане 

земље.         

a) машински ископ 90% дубина  od 0-2 m m3 48.61 350.00 17,013.50 

b) ручни ископ 10% dubina od 0-2 m m3 5.40 900.00 4,860.00 

2 

Ископ за водомерни шахт 

 

Извршити машински и ручни  ископ ровова 

у земљи 3 категорије са правилним 

отсецањем бочних страна и дна рова, а 

према датом пројекту. Одбацивање 

ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 

м од ивице шахта. Дно рова мора бити 

ископано и поравнато према котама датим 

у пројекту. У случају прекопа вишак се 

мора попунити набијеним шљунком  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 ископане 

земље.         

  m3 13.77     

b) ручни ископ 10% дудина od 0-2 m m3 1.53     



 

  

3 

Проширење ровова за монтажу 

хидраната 

Позиција обухвата ручни ископ за 

проширење рова приликом монтаже 

хидраната  на предвиђеним местима. 

Обрачун по м3 ископаног материјала m3 1.90     

4 

Планирање дна рова 

 

По завршеном ископу извршити планирање 

дна рова према котама датим у пројекту. 

Сва прекопана места испунити набијеним 

шљунком  

 

Орачунава се по м2 испланираног дна рова. 

m2 54.01     

5 

Насипање песка 

 

Извршити набавку и полагање песка на дно 

рова, око и изнад цеви у слоју мин. 

дебљине 10 цм. Прво убацити слој дебљине 

10цм за постељицу цеви и набити до мин. 

90% збијености по стандардном 

Прокторовом опиту. После завршене 

монтаже цеви песак пежљиво набијати 

испод и уз бокове цеви са истовременим 

подизање оплате тако да се оствари контакт 

песка и земље терена. Насипање вршити у 

слојевима од 10 - 20 цм са набијањем од 

90% по Проктору до темена цеви. Укупна 

висина слоја песка износи 10 цм изнад 

темена цеви. Песак не сме бити од трошне 

стене нити имати крупне комаде камена ни 

грудве земље у себи. Песак мора бити чист 

уједначене гранулације, без примеса 

органских материја. Радове извести у свему 

према условима за изградњу  

канализационих цеви. Обрачунава се и 

плаћа по м3 песка у набијеном стању према 

општим условима и овом опису. 

m3 15.90     



 

  

6 

Zatrpavanje rovova šljunkom 

Nabavka, transport i ugradnja šljunka u 

preostali deo rova do površine terena na 

mestima gde se trasa rova ukršta sa 

saobraćajnicom. Zatrpavanje vršiti prirodnim 

šljunkom u slojevima od 30cm. Zatrpavanje 

rova početi tek po odobrenju nadzornog 

organa. Nabijanje vršiti do 98% zbijenosti po 

Proktor-u. Pozicijom je obuhvaćeno i 

zatrpavanje oko vodomernog šahta. Obračun je 

po m3 ugrađenog šljunka. 
m3 23.60     

7 

Затрпавање ровова земљом из ископа 

 

У зонама зеленог појаса после завршетка 

монтаже, испитивања и премеравања цеви, 

извршити затрпавање ровова материјалом 

из ископа уз набијање у слојевима по 20 цм 

дебљине до збијености 30 МПа. При 

затрпавању водити рачуна да први слој 

буде ситна земља без крупних комада који 

би могли да оштете цев. Обрачунава се и 

плаћа по м3 земље у набијеном стању. 

m3 18.70     

8 

Транспорт преостале земље 

 

Извршити транспорт преостале земље од 

ископа, после затрпавања ровова, на 

депонију. Ценом обухваћено: утовар, 

транспорт, истовар и грубо планирање на 

депонији.  

 

Плаћа се по м3 транспортоване земље. m3 52.51     

  УКУПНО   

            

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 



 

  

1 

Израда анкер блокова 

 

Ова позиција обухвата цену свих радова и 

материјала потребног за извођење анкерних 

блокова од набијеног бетона МБ 20, за 

анкеровање Н и Т комада, према графичком 

прилогу из пројекта. Обрачун је по м3 

уграђеног бетона. 
m3 1.08     

2 

Израда водомерног шахта 

 

Бетонирање доње и горње плоче и зидова 

армираним водонепропусним бетоном МБ 

30, дебљине д=20 цм, у свему према 

графичком прилогу. У цену је урачуната 

једнострана оплата. Обрачун је по м3 

уграђеног бетона.         

доња плоча m3 1.63     

горња плоча m3 1.24     

зидови m3 2.06     

  УКУПНО   

            

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Уградња арматуре 

 

Набавка, транспорт и уградња мрежасте 

арматуре МАГ 500/560 , тип Q 188  и Q 325 

за бетонску подну плочу, зидове и горњу 

плочу  водомерног шахта, као и ГА 240/360 

пречника Ø14 мм, Ø10 мм и Ø6 мм. 

Обрачун по кг уграђеног бетонског гвожђа. 

        

- Q188 kg 194.59     

- Q335 kg 38.42     

- Ø14 mm kg 171.15     

- Ø10 mm kg 4.00     

- Ø6 mm kg 23.79     

  УКУПНО   

            



 

  

5. MОНТЕРСКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Полиетиленске водоводне цеви 

 

Набавка, транспорт и уградња ХПЕ ПЕ-100 

цеви НП 10 бара.  

 

Обрачун је по м уграђене цеви.         

SDR17 (S 8) 63x3,8 mm m 5.00     

SDR17 (S 8) 110x6,6 mm m 80.00     

2 

ПЕ фазонски комади 

 

Набавка, транспорт и уградња фазонских 

комада од ПЕ према детаљима из пројекта.  

 

Обрачун је по комаду монтираног 

фазонског дела.          

Туљак Ø 110 са летећом прирубницом ДН 

100 мм 
kom 23.00     

Туљак Ø 63 са летећом прирубницом ДН 50 

мм 
kom 1.00     

3 

ЛГ фазонски комади 

 

Набавка, транспорт и уградња фазонских 

комада од ливеног гвожђа према детаљима 

из пројекта. Обрачун је по комаду 

монтираног фазонског дела.         

Q komad DN 100 mm kom 1.00     

FFK 30° komad DN 100 mm kom 2.00     

FFK 45° komad DN 100 mm kom 2.00     

T komad DN 100/100 mm kom 3.00     

T komad DN 100/50 mm kom 1.00     

FFR komad DN 100/80 mm kom 2.00     

N komad DN 80 mm kom 2.00     

Hidrant Ø 80 nadzemni kom 2.00     



 

  

4 

Фазонски комади и арматура у водомерном 

шахту 

 

Набавка, транспорт и уградња фазонских 

комада, затварача, водомера и остале 

арматуре у водомерном шахту према 

детаљима из пројекта. Обрачун је по 

комаду монтираног фазонског дела. 
        

Tuljak Ø 110 sa letećom prirubnicom DN 100 

mm 
kom 2.00     

FF komad DN 100x400 mm kom 2.00     

FFR komad DN 100/80 mm kom 2.00     

T komad DN 80/50 mm kom 2.00     

ovalni zatvarač DN 80 mm kom 2.00     

hvatač nečistoća DN 80 mm kom 1.00     

FF komad DN 80x200 mm kom 1.00     

FF komad DN 80x300 mm kom 1.00     

X komad DN 50mm sa navojem Ø2" kom 1.00     

dupli nipli Ø 2" kom 1.00     

ravni propusni ventil Ø 2" kom 1.00     

PP poluspojka SN Ø 63 mm/2" kom 1.00     

X komad DN 50mm sa navojem Ø1" kom 1.00     

pocinkovana cev L= 15cm Ø1" kom 2.00     

koleno Ø 1" kom 1.00     

dupli nipli Ø 1" kom 2.00     

ravni propusni ventil Ø 1" kom 1.00     

ravni propusni ventil sa ispustom Ø 1" kom 1.00     

PP poluspojka SN Ø 32 mm/1" kom 1.00     

Vodomer DN 80 mm kom 1.00     

Vodomer Ø 1" kom 1.00     

5 

ПП фазонски комади 

 

Набавка, транспорт и уградња фазонских 

комада од ПП према детаљима из пројекта.  

 

Обрачун је по комаду монтираног 

фазонског дела. 

 

ПП полуспојка СН Ø63x2" kom 1.00     



 

  

6 

Поцинковане цеви и фазонски комади 

 

Набавка, транспорт и уградња 

поцинкованих цеви и фазонских комада за 

унутрашњу хидрантску мрежу према 

детаљима из пројекта.  

 

Обрачун је подужном метру цеви и по  

комаду монтираног фазонског дела.         

Pocinkovana cev Ø2" m 4.00     

Pocinkovani teštik Ø2" kom 1.00     

Pocinkovani luk Ø2" kom 3.00     

7 

Монтажа затварача 

 

Набавка, транспорт, разношење и монтажа 

затварача са прирубницама на оба краја. 

Затварачи се уграђују у ревизиони силаз 

или земљу. Када се уграђују у земљу 

испоручују се са уградбеном гарнитуром, 

телескопском шипком и уличном капок са 

подлошком.  Ценом је обухваћена и 

набавка материјала за спајање: завртњи, 

навртке, подлошке, заптивке и изаптивни 

прстенови са металним улошком.  

 

Обрачун по комаду. 

 

овални ОКЗ затварач Ø80 мм са уградбеном 

гарнитуром  kom 2.00     

8 

Орман са опремом за спољни надземни 

противпожарни хидрант 

 

Набавка и монтажа ормана са опремом за 

хидрант, са прикључком, пречника 2". 

Стојећи метални ормарић димензија 

1080*564*252 мм причврстити бетонски 

ослонац. У ормарићу испоручити 

хидрантски вентил, 4 комада црева 

пречника 52 мм тревира дужине 15 м са 

спојницама, 2 млазнице 52 мм, 1 кључ за 

надземни хидрант, 1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц.  
kom 2.00     



 

  

9 

Унутрашњи противпожарни хидрант 

 

Извршити набавку и монтажу зидног 

пожарног хидранта Ø52 мм са млазницом, 

два црева од тревире дужине 15м и 

вентилом уграђеног у металну кутију. 

Кутија мора бити видно обојена и са 

кључем.  

 

Плаћа се по комаду монтираног хидранта. kom 2.00     

10 

Ливено гвоздени поклопци 

 

ИНабавка, транспорт и монтажа лаких, 

равних ливеногвоздених шахт поклопаца, ф 

625 мм, са рупама, према СРПС 

ЕН124:2011, са рамом, за саобраћајно 

оптерећење. Поклопац са рамом се монтира 

на армирано бетонски прстен на врху 

шахта. 

 

Плаћа се по комаду монтираног шахт 

поклопца. 

 

 

 

носивост 15 КН kom 1.00     

11 

Пењалице 

 

Набавка, транспорт и уградња ливено 

гвоздених  пењалица према ДИН-у 1211 у 

шахтове, на сваких 30 цм висине, 

наизменично у два реда на међусобном 

растојању од 20 цм. Обрачун је по комаду. kom 6.00     

  УКУПНО   

  
  

        

6. ОСТАЛИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Испитивање на вододрживост 

 

Извршити испитивање монтиране 

хидрантске мреже на вододрживост према 

датим упутствима. Потребну количину 

воде за испитивање обезбеђује извођач.  

 

Обрачунава се и плаћа по метру дужном 
m' 77.00     



 

  

цевовода. 

2 

Дезинфекција хидрантске мреже 

 

Извршити дезинфекцију монтиране и 

испитане хидрантске мреже у објекту 

према важећим прописима.  

 

Обрачунава се и плаћа по метру дужном 

цевовода. m 77.00     

3 

Испитивање квалитета воде 

 

После извршене дезинфекције извршити 

испитивање узорака воде из новомонтиране 

водоводне мраже у хигијенском заводу - на 

исправност за пиће.  

 

Плаћа се по испостављеном рачуну. paušal 4.00     



 

  

4 

испитивање хидраната 

 

После извршене комплетне монтаже 

хидрантске мреже, извршеног испитивања 

мреже на вододрживост и извршене 

дезинфекције и узорковања воде, ради 

провере квалитета, потребно је извршити 

мерење притиска и протока на свим 

хидрантима. Испитивање треба да обави 

овлашћено предузеће у свему према 

Правилнику о техничким нормативима за 

инсталације хидрантске мреже за гашење 

пожара ("Сл. гласник РС", бр. 3/2018). 

Одржавање инсталације хидрантске мреже 

и спољних и унутрашњих хидраната врши 

се у складу са одредбама правилника, 

стандардом СРПС ЕН 671-3 и упутствима 

произвођача. потребни радови на поправци 

(ако су потребни) морају да се обаве одмах 

после контролисања на основу недостатака 

утврђених приликом контролисања, али се 

мора водити рачуна да хидрантска 

инсталација у току ових радова може да се 

користи за непосредно гашење пожара. 

 

Плаћа се по комплетном завршеном 

испитивању, после испостављеног рачуна. 

kom. 4.00     
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВA 

- фекална канализација - 

Изградња планинарског дома у насељу Митрово поље у Александровцу 



 

  

НАПОМЕНА:  

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 

транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 

наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 

израда позиције била комплетна. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Локална самоуправа обезбеђује депонију- 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 

депоније (кат. парцела бр. ______, КО _______). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, 

потребно планирање и трошкове депоније. 

ИЛИ 

Локална самоуправа не обезбеђује депонију. 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 

важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.   

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 

предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 

на евентуална одступања од постојећих прописа. 

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 

евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 

обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 

радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 

сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену 

1. ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Obeležavanje trase 

Pre početka radova na iskopu potrebno je 

obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima. 

Obračun je po m obeležene trase. 

m 9.00     

  УКУПНО   

            

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 



 

  

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Ископ ровова за полагање цевовода 

 

Извршити машински и ручни  ископ ровова 

у земљи 3 категорије са правилним 

отсецањем бочних страна и дна рова, а 

према датом пројекту. Одбацивање 

ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 м 

од ивице рова са једне стране, док се друга 

страна користи за транспорт цеви и 

материјала. Дно рова мора бити ископано и 

поравнато према котама датим у пројекту.  

Потребно је стриктно остваривање пада 

између задатих тачака. Дуж трасе урадити 

проширења на вези са постојећом 

водоводном мрежом. У случају прекопа 

вишак се мора попунити набијеним 

шљунком. 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 ископане 

земље.         

a) машински ископ 90% дубина od 0-2 m m3 7.35     

b) ручни ископ 10% дубина od 0-2 m m3 0.82     

2 

Ископ земље за ревизионе силазе 

 

Ручни ископ земље за ревизионе силазе. 

Позиција обухвата  ручни ископ за 

проширење рова приликом монтаже 

ревизионих силаза. 

 

Обрачун је по м3 ископаног материјала. m3 5.38     

3 

Планирање дна рова 

 

По завршеном ископу извршити планирање 

дна рова према котама датим у пројекту. Сва 

прекопана места испунити набијеним 

шљунком.  

 

Орачунава се по м2 испланираног дна рова. m2 7.20     



 

  

4 

Насипање песка 

 

Извршити набавку и полагање песка на дно 

рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 

10 цм. Прво убацити слој дебљине 10цм за 

постељицу цеви и набити до мин. 90% 

збијености по стандардном Прокторовом 

опиту. После завршене монтаже цеви песак 

пежљиво набијати испод и уз бокове цеви са 

истовременим подизање оплате тако да се 

оствари контакт песка и земље терена. 

Насипање вршити у слојевима од 10 - 20 цм 

са набијањем од 90% по Проктору до темена 

цеви. Укупна висина слоја песка износи 30 

цм изнад темена цеви. Песак не сме бити од 

трошне стене нити имати крупне комаде 

камена ни грудве земље у себи. Песак мора 

бити чист уједначене гранулације, без 

примеса органских материја. Радове извести 

у свему према условима за изградњу  

канализационих цеви. 

 

Обрачунава се и плаћа по м3 песка у 

набијеном стању према општим условима и 

овом опису. 

m3 3.85     

5 

Затрпавање ровова и шахтова шљунком 

 

Набавка, транспорт и уградња шљунка у 

преостали део рова и око шахтова до коте 

површине терена на местима где се траса 

рова укршта са саобраћајницом или  је 

испод ње. Затрпавање вршити природним 

шљунком у слојевима од 30цм, максимално 

зрно 63 мм. Затрпавање рова почети тек по 

одобрењу надзорног органа. Набијање 

вршити до 98% збијености по Проктор-у.  

 

Обрачун је по м3 уграђеног шљунка. 
m3 9.94 1,650.00 16,401.00 

6 

Транспорт преостале земље 

 

Извршити транспорт преостале земље од 

ископа, после затрпавања ровова, на 

депонију . Ценом обухваћено: утовар, 

транспорт, истовар и грубо планирање на 

депонији.   

 m3 13.55     



 

  

Плаћа се по м3 транспортоване земље. 

  УКУПНО   

            

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Израда кружних ревизионих окана 

 

Извршити израду кружних ревизионих 

окана пречника 1000 мм светли отвор ван 

објекта. Шахтови се израђују од 

префабрикованих бетонских прстенова 

дебљине зидова 10цм, са делом за свођење 

на пречник поклопца,  у свему према 

приложеним цртежима и прописима за ову 

врсту радова. Међусобно спајање прстенова 

са зубом. Спојеве између прстенова 

обрадити специјалним малтером на бази 

цемента тако да буду водонепропусни. На 

прописном растојању уградити пењалице 

које се посебно обрачунавају. Површина дна 

обухваћена ценом (израда бетонске подлоге 

и обрада кинете).  

 

Плаћа се по м дужном бетонских прстенова, 

укључујући део за свођење и дно шахта. 

 

Ø1000 мм m 1.56     

2 

Израда прстена од армираног бетона 

 

Израда прстена од армираног бетона МБ 30 

за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по 

комаду компет изведеног бетонског прстена. 
kom 1.00     

  УКУПНО   

  
  

        

3. МОНТЕРСКИ РАДОВИ 



 

  

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Монтажа ПВЦ канализационих цеви које се 

уграђују ван објекта 

 

Набавка, утовар, транспорт и истовар  ПВЦ  

цеви на привремену градилишну депонију - 

локални транспорт до трасе, развлачење дуж 

рова и монтажа ПВЦ канализационих цеви 

са муфом и гуменим дихтунгом, према 

упутству произвођача  цеви. Заптивање цеви 

врши се гуменим прстеном. Пре полагања 

прегледати изглед,  исправност цеви и 

полагати према пројектованој нивелети. У 

јединичну цену позиције улази сав потребан 

ситни материјал и  рад  укључујући  и 

потребна сечења. ПВЦ цеви задовољавају 

стандарде СРПС-ЕН 1401,  СРПС-ЕН 13476,  

ДИН 19531. 

 

Обрачун је по м дужном монтираног 

цевовода. 

 

ПВЦ цев С-20 СДР41 СН 4 Ø160мм m 9.00     

2 

Монтажа ПВЦ канализационих цеви које се 

уграђују ван објекта 

 

Набавка, утовар, транспорт и истовар  ПВЦ  

цеви на привремену градилишну депонију - 

локални транспорт до трасе, развлачење дуж 

рова и монтажа ПВЦ канализационих цеви 

са муфом и гуменим дихтунгом, према 

упутству произвођача  цеви. Заптивање цеви 

врши се гуменим прстеном. Пре полагања 

прегледати изглед,  исправност цеви и 

полагати према пројектованој нивелети. У 

јединичну цену позиције улази сав потребан 

ситни материјал и  рад  укључујући  и 

потребна сечења. ПВЦ цеви задовољавају 

стандарде СРПС-ЕН 1401,  СРПС-ЕН 13476,  

ДИН 19531. 

 

Обрачун је по м дужном монтираног 

цевовода. 

 

ПВЦ цев С-20 СДР41 СН 4 Ø160мм         

HT(PP)  SDR41 SN 4 Ø110 mm m 33.00     

HT(PP)  SDR41 SN 4 Ø75 mm m 27.00     



 

  

HT(PP)  SDR41 SN 4 Ø50 mm m 15.00     

  

Ливено гвоздени поклопци 

 

Набавка, транспорт и монтажа лаких, равних 

ливеногвоздених шахт поклопаца, ф 625 мм, 

са рупама, према СРПС ЕН124:2011, са 

рамом, за саобраћајно оптерећење. 

Поклопац са рамом се монтира на армирано 

бетонски прстен на врху шахта. 

 

Плаћа се по комаду монтираног шахт 

поклопца. 

 

носивост 15 КН ком 1.00     

  

Пењалице 

 

Набавка, транспорт и уградња ливено 

гвоздених  пењалица према ДИН-у 1211 у 

шахтове, на сваких 30 цм висине, 

наизменично у два реда на међусобном 

растојању од 20 цм. Обрачун је по комаду. 
ком 6.00     

  

Вентилационе главе 

 

Извршити набавку и монтажу ПВЦ 

вентилационих глава на крову објекта на 

крајевима фекалних вертикала. Приликом 

монтаже вентилационих глава посебну 

пажњу обратити на опшивање отвора на 

крову за пролаз фекалних вертикала.  

 

Плаћа се по комаду монтиране 

вентилационе главе. 

 

ПВЦ  СДР41 СН 4 Ø75 мм ком 1.00     

  УКУПНО   

  
  

        

5. ОСТАЛИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а 

јед. 

мере 
Количина јед. цене 

укупна 

вредност 



 

  

  

Хидрауличко испитивање 

 

Положену канализацију испитати на 

вододрживост у свему према упутствима и 

техничким условима за ту врсту радова, 

приложеним у пројекту. Све евентуалне 

недостатке обавезно отклонити пре 

затрпавања рова, уз обавезно присуство 

Надзорног органа. 

 

Обрачунава се и плаћа по м дужном 

цевовода. m 84.00     

  

Испирање канализације 

 

Испирање канализације извршити  према 

упутству  и техничким условима за ту врсту 

радова приложеним у пројекту уз присуство 

надзорног органа.   

 

Обрачунава се и плаћа по м дужном 

цевовода. 

 

- колектор m 84.00     
 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВA 

- септичка јама - 

Изградња планинарског дома у насељу Митрово поље у Александровцу 



 

  

НАПОМЕНА:  

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 

транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 

наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 

израда позиције била комплетна. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Локална самоуправа обезбеђује депонију- 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 

до депоније (кат. парцела бр. ______, КО _______). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт 

истовар, потребно планирање и трошкове депоније. 

ИЛИ 

Локална самоуправа не обезбеђује депонију. 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима 

и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног 

квалитета.   

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 

условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 

време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. 

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 

евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 

обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 

исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 

градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену 

1. ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Обележавање објекта 

 

Пре почетка радова на ископу 

потребно је обележити објекат са свим 

потребним елементима и извршити 

чрашчишћавање простора. Обрачун је 

паушално. паушално       

  УКУПНО   

            

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

укупна 

вредност 



 

  

1 

Ископ ровова за објекат 

 

Извршити машински и ручни  ископ за 

објекат септичке јаме у земљи 3 

категорије са правилним отсецањем 

бочних страна и дна, а према датом 

пројекту. Одбацивање ископаног 

материјала обавезно мин. на 1.0 м од 

ивицејаме. Дно рова мора бити 

ископано и поравнато према котама 

датим у пројекту.  Потребно је 

стриктно остваривање пада између 

задатих тачака. У случају прекопа 

вишак се мора попунити набијеним 

шљунком . У случају посебних услова, 

материјала и тешкоћа који изискују 

специјалан рад и оруђа, исти ће се 

накнадно обрачунавати у договору са 

Надзорним органом. Позицијом је 

обухваћено разупирање страница јаме. 

 

Обрачунава се и плаћа по м3 ископане 

земље.         

a) машински ископ 90% дубина od 0-2 

m 
m3 26.62     

b) ручни ископ 10% дубина od 0-2 m m3 2.96     

v) машински ископ 90% дубина od 2-5 

m 
m3 17.97     

g) ручни ископp 10% дубина od 2-5 m m3 2.00     

2 

Планирање дна рова 

 

По завршеном ископу извршити 

планирање дна јаме са тачношћу до 2 

цм, а све према котама датим у 

пројекту. Сва прекопана места 

испунити набијеним шљунком  

 

Орачунава се по м2 испланираног дна 

рова. m2 14.79     



 

  

3 

Затрпавање око објекта земљом из 

ископа 

 

После завршетка изградње објекта, 

извршити затрпавање око и  изнад 

објекта материјалом из ископа уз 

набијање у слојевима по 20 цм 

дебљине до збијености 30 МПа. При 

затрпавању водити рачуна да земља 

буде ситна без крупних комада.  

 

Обрачунава се и плаћа по м3 земље у 

набијеном стању. m3 12.14     

4 

Израда тампон слоја од шљунка 

 

Набавка, транспорт и уградња шљунка 

максимално зрно 31.5 мм испод 

септичке јаме. Дебљина слоја д=10 цм,  

а све према детаљу из пројекта. 

Набијање вршити до 98% збијености 

по Проктор-у.  

 

Обрачун је по м3 уграђеног шљунка. m3 1.48     

5 

Транспорт преостале земље 

 

Извршити транспорт преостале земље 

од ископа, после затрпавања ровова, на 

депонију . Ценом обухваћено: утовар, 

транспорт, истовар и грубо планирање 

на депонији.  

 

Плаћа се по м3 транспортоване земље. m3 37.41     

  УКУПНО   

  
  

        

3. BETONSKI RADOVI 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Израда септичке јаме 

 

Бетонирање доње и горње плоче и 

зидова армираним водонепропусним 

бетоном В-2, марке МБ 30, дебљине 

д=20 цм, у свему према графичком 

прилогу. У цену је урачуната 

једнострана оплата.  

         



 

  

Обрачун је по м3 уграђеног бетона. 

доња плоча m3 2.23     

горња плоча m3 2.11     

зидови m3 7.45     

  УКУПНО   

  
  

        

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Уградња арматуре 

 

Набавка, транспорт и уградња 

мрежасте арматуре МАГ 500/560 , тип 

Q 188  и Q 325 за бетонску подну 

плочу, зидове и горњу плочу  

водомерног шахта, као и ГА 240/360 

пречника Ø14 мм, Ø10 мм и Ø6 мм. 

Обрачун по кг уграђеног бетонског 

гвожђа.         

- Q188 kg 415.86     

- Q335 kg 69.88     

- Ø14 mm kg 310.41     

- Ø10 mm kg 5.43     

- Ø6 mm kg 45.54     

  УКУПНО   

            

5. МОНТЕРСКИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

укупна 

вредност 



 

  

  

Ливено гвоздени поклопци 

 

Набавка, транспорт и монтажа, равних 

ливеногвоздених шахт 

поклопаца,димензије светлог отвора 60 

x 60 цм,  према СРПС ЕН124:2011, са 

рамом, за пешачко оптерећење. 

Поклопац са рамом се монтира на 

армирано бетонски рам на врху шахта. 

 

Плаћа се по комаду монтираног шахт 

поклопца. 

 

а) носивост 15 КН kom 1.00     

  

Пењалице 

 

Набавка, транспорт и уградња ливено 

гвоздених  пењалица према ДИН-у 

1211 у шахтове, на сваких 30 цм 

висине, наизменично у два реда на 

међусобном растојању од 20 цм. 

Обрачун је по комаду. kom 10.00     

  

Вентилационе главе 

 

Извршити набавку и монтажу ЛГ 

вентилационих глава Ø150 мм са 

вентилационом цеви Ø100 мм, на крову 

објекта ради оваздушења.  

 

Плаћа се по комаду монтиране 

вентилационе главе. kom 1.00     
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВA 

- машинске инсталације - 

Изградња планинарског дома у насељу Митрово поље у Александровцу 



 

  

НАПОМЕНА:  

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 

транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 

наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како 

би израда позиције била комплетна. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Локална самоуправа обезбеђује депонију- 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 

до депоније (кат. парцела бр. ______, КО _______). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт 

истовар, потребно планирање и трошкове депоније. 

ИЛИ 

Локална самоуправа не обезбеђује депонију. 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  

прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 

првокласног квалитета.   

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема 

или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 

условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 

време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. 

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 

евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 

обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 

исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 

градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену 

1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а јед. мере 
Количин

а 
јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Испорука и уградња котла на пелет   

снаге 50 кW. (Радни притисак је 3 bar, 

запремина воде у котлу  око 125 l, маса 

котла  око 650 кg,  прикључци котла за 

напојни и повратни вод  су 5/4".  Котао 

се испоручује у комплету са телом 

котла, ложиштем, дозером, силосом за 

пелет, пепељаром, вентилом сигурности 

од 1/2", одзрачно лонче 1/2", Вентилом 

за термико осигурање и потпуном 

аутоматиком). Котао се испоручује у 

комплету са горионикон и спремником 

за пелет, транспортером за пелет и 

одговарајућом аутоматиком. kompl 1.00     



 

  

2 

Испорука и уградња диммњаче за 

пркључак котла на димњак 

Ø200 x 500 mm 

ком 1.00     

3 

Испорука и уградња соларног бојлера,  

запремине 280 l, са прикључцима од 3/4" 

за напојне и повратне водове котловског 

и соларног круга, маx радни притисак 6 

bar, снага електрогрејача  6000 W, 

димензије Ø660 x 1750 мм 

ком 1.00     

4 

Испорука и монтажа цевног вакумског 

колектора CVSKC - 10, са прикЉучцима 

на горњој страни колектора 3/4", 

димензија , висина 1645 mm, ширина 

1115 mm, дебЉина 107 mm, маса 

колектора 31 kg, површина апсорбера 

1.69 m2,  ком 5.00     

5 

Испорука и монтажа монтажног сета за 

пет цевних колектора или одговарајући 

(мора одговарати за коси кров и пет 

колектора 
ком 1.00     

6 
Isporuka i ugradnja solarnog lončića solar 

3/8"  ком 
1.00     

7 

Isporuka i ugradnja zaustavnog ventila 

solar za zaptivačem 

3/8"   

ком 1.00     

8 

Испорука и уградња  соларне пумпне 

групе DN 20, која садржи два кугласта 

вентила са гравитационом кочницом, 

два термометра, манометар, 

сигурностни вентил do 6 bar, 

циркулациона пумпа DN20, проток до 1 

m3/h, cнапора 6 m, вентил за пуњење и 

пражњење, регулатор протока 1-13 

l/min, ручни одзрачни вентил, 

прикључак за експанзиону посуду све 

спаковано у двојној изолацијској испуни  

ком 1.00     

9 Испорука и уградња дигиталне соларне 

регулације  ком 1.00     



 

  

10 

Испорука и уградња експанзионе посуде  

са мембраномза соларне системе,  

запремине 35 l, радни притисак 3 bar, 

прикључак 3/4" ком 1.00     

11 

Испорука и уградња експанзионе посуде 

са мембраном за потрошну топлу воду,  

запремине 35 l, радни притисак 3 bar, 

прикључак 3/4" ком 1.00     

12 

Испорука и уградња  затворене 

експанзионе посуде са мембраном за 

централно грејање, запремине 50 l, 

радни притисак 1,5bar, прикључак 3/4" ком 1.00     

13 
Испорука и уградња соларне течности, 

20 l,       до -30°C за заштиту од смзавање  
ком 1.00     

14 

Испорука и уградња циркулационе 

пумпе , комплет са холендерима и 

елементима за заптивање ком       

Циркулациона пумпа за заштиту 

хладног краја котла, односно пумпа за 

котловски круг, DN 25, проток до 2 

m3/h, напор 6 m, холендерски 

прикључак DN 25 ком 

1.00     

Циркулациона пумпа са електронском 

регулацијом за централно грејање, DN 

25, проток до 1 m3/h, напор 8 m, 

холендерски прикључак DN 25 ком 

1.00     

Циркулациона пумпа са електронском 

регулацијом за соларни бојлер, DN 25, 

проток до 1 m3/h, напор 6m, 

холендерски прикључак DN 25 ком 

1.00     

Циркулациона пумпа за редциркулацију 

потрошне топле воде DN 20, протока 0.4 

m3/h, напор 0.8 m ком 

1.00     

15 Троктаки мешни вентил DN 25 са 

моторним погоном ком 1.00     

16 

Неповратни вентил са унутрашњим 

навојем ком 
      

DN32 ком 1.00     

DN 25 ком 2.00     

17 
Термоманометар 

0 - 120º  i 0 - 6 bar 
ком 4.00     



 

  

18 
Термометар 

0 - 120º   
ком 4.00     

19 

Вентил кугла ком       

DN25 ком 6.00     

DN25 ком 14.00     

DN32 ком 5.00     

20 
Хватач нечистоће 

DN25 
ком 2.00     

21 

Одзрачно лонче  

1/2" 

ком 6.00     

22 
Славина за пуњење и пражњење 

1/2" 
ком 5.00     

23 
Аутоматски допуњач система са  

манометром  1/2" 
ком 1.00     

24 

Испорука и уградња разделника и 

сабирника 80x80x600 mm са једним 

прикључком DN32, два прикључка 

DN25 и два прикључка DN15 
ком 1.00     

25 

Испорука и монтажа бакарних цеви           

CuØ42x1,5 m 10.00     

CuØ35x1,5 m 10.00     

CuØ28x1,0 m 55.00     

CuØ22x1,0 m 30.00     

CuØ18x1,0 m 50.00     

CuØ15x1,0 m 80.00     

26 

Потрошни материјал (Ацетилен, 

кисеоник, жица за варење, колена, 

заптивни материјал и остали помоћни 

материјал) 

50% од поз. 25 
ком 0.50     



 

  

27 

 

Испорука и монтажа  цевне изолације за 

изолацију цеви централног грејања, 

топлотне проводљивости λ=0.034 W/mK, 

густине 50kg/m3, температурног опсега 

од -30 до +100°С, следећих димензија 

        

Ø42x19 mm m 10.00     

Ø35x19 mm m 10.00     

 

Испорука и монтажа  цевне изолације за 

изолацију цеви соларног система, 

топлотне проводљивости λ=0.036 W/mK, 

густине 45 -80kg/m3, температурног 

опсега од -30 до +150°С, мах до 175°С 

следећих димензија Ø28x19 mm 

m 30.00     

28 
Farbanje cevi radijator lakom uz prethodno 

čišćenje i farbanje osnovnim premazom 
m2 10.00     

29 

Isporuka i ugradnja holender spojke         

5/4" ком 8.00     

1" ком 10.00     

3/4" ком 8.00     

30 

Isporuka i ugradnja kosog balansnog 

ventila 

1" ком 1.00     

31 

Испорука и уградња преструјне решетке 

на улазним вратима котларнице са 

контра рамом 800x600, израђена од 

елоксираног алумијијума 

        

 800x600 ком 2.00     

32 

Испорука и уградња алуминијумских 

ливених  чланкастих радијатора, снага 

по чланку 185 W, осно растојање између 

прикључака 600 мм 
  

      

  ком 100.00     

  

  

      



 

  

33 

Испорука и уградња купатилских 

цевастих радијатора снаге 833 W, 

ширине 400 мм, висине 1490 мм. 

ком 5.00     

34 

Радијаторски угаони вентил са дуплом 

регулацијом   1/2" и термо главом 

ком 12.00     

35 
Радијаторски угаони навијак 

1/2" 
ком 12.00     

36 Испорука и монтажа конзола за Ал 

радијаторе  RKP Ø8 ком 24.00     

37 
Испорука и монтажа носача  NGR  за Al 

радијатора   ком 
24.00     

38 Испорука и монтажа одстојника  ROGL ком 12.00     

39 

Испорука и монтажа сетa за Al 

радијаторе (4x1-1/2"L-D+odz 

1/2"+чеп+кључ) ком 12.00     

40 

Испорука и монтажа радијаторских 

спојница за AL радијаторе 

R1” 

ком 10.00     

41 
Пуњење инсталације омекшаном водом 

са испитивањем на непропусност паушалн

о 1.00     

42 Топла проба 
паушалн

о 
1.00   

  

43 

Припремни радови обухватају:                                     

-  упознавање  са пројектом и осталом 

документацијом, отварање градилишта, 

упоређивање пројекта са стврним 

изведенним стањем на објекту, пробна 

размеравања и усаглашавања, 

унутрашњи транспорт материјала и 

алата.                                        Завршни 

радови обухватају: израда упутства за 

руковање и одржавање, рашчишћавање 

градилишта у циљу оспособљавање 

инсталације грејања за рад, 

примопредаја инсталације грејања 

кориснику 
паушалн

о 1.00     

  УКУПНО   



 

  

  
          

2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ КУХИЊЕ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а јед. мере 
Количин

а 
јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Испорука и уградња вентилатора за 

извлачење ваздуха из кухиње (проток 

1800m3/h, пад притиска 200Pa, број 

обртаја 1320 min-1, снага 280 W, радна 

температура до 250°С)  
ком 1.00     

2 

Испорука и уградња вентилатора за 

убацивање ваздуха у кухињу (проток 

3000m3/h, пад притиска 240Pa, број 

обртаја 2550 min-1, снага 370W)  

ком 1.00     

3 

Испорука и уградња лаколебдеће 

подпритисне жалузине 400x400 mm,  

ком 1.00     

4 

Испорука и уградња кухињске напе  

1000x1400x450-N, са 4 филтера, тип 

FM,, један прикључак 560x410 mm, 

протока 2100 m3/h,  

ком 1.00     

5 

Isporuka i ugradnja ventilaacionih kanala 

za kuhinjsku napu i ventilaciju kuhinje od 

pocinkovanog lima debljine 0.75 mm sa 

prirubnicama i elementima za vezu i 

vešanje 
m 12.00     

6 

Испорука и уградња потенциометра за 

регулацију броја обртаја вентилатора  за 

230V и до 2.5A 

ком 2.00     



 

  

7 

Припремни радови обухватају:                                     

-  упознавање  са пројектом и осталом 

документацијом, отварање градилишта, 

упоређивање пројекта са стврним 

изведенним стањем на објекту, пробна 

размеравања и усаглашавања, 

унутрашњи транспорт материјала и 

алата.                                        Завршни 

радови обухватају: израда упутства за 

руковање и одржавање, рашчишћавање 

градилишта у циљу оспособљавање 

инсталације вентилације кухиње за рад, 

примопредаја инсталације вентилације 

кухиње кориснику паушалн

о 1.00     

  УКУПНО   

  
          

3. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

ред 

бро

ј 

             В р с т а      р а д о в а јед. мере 
Количин

а 
јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Испорука и уградња спољне клима 

јединице MRV S, производ Haier  

Haier MRV II AU 482 FIERA (G), 

14.0/16.0 kW, R410A, инвертер, 

монофазна 230V, слична или 

одговарајућа: 1. COP преко 4; 2. 

енергетска класа A++/A+ ; 3. еколошки 

расхладни флуид kom 2.00     

2 

Испорука и уградња унутрашње клима 

јединице производ Haier  

Haier MRV II AB072MRERA, 4-касетна, 

2.2/2.5 kW-R410A, инвертер, сличан или 

одговарајући 1. COP преко 4; 2. 

енергетска класа A++/A+ ; 3. еколошки 

расхладни флуид 

kom 4.00     

Испорука и уградња унутрашње клима 

јединице Haier MRV II AS072MGERA, 

zidna, 2.2/2.5 kW-R410A, inverter сличан 

или одговарајући: 1. COP преко 4; 2. 

енергетска класа A++/A+ ; 3. еколошки 

расхладни флуид 
kom 5.00     

3 
Haier панел PB-950 KB сличан или 

одговарајући 
kom 4.00     



 

  

4 
Haier даљински управљачi YR - E17 

сличан или одговарајући 
kom 7.00     

5 

Испорука и уградња бакарних цеви за 

повезивање унутрашњих и спољашњих 

клима јединица         

Cu Ø6.35 m 30.00     

Cu Ø9.52 m 35.00     

Cu Ø12.07 m 20.00     

Cu Ø19.05 m 30.00     

6 

 

Испорука и монтажа  цевне изолације за 

изолацију бакарних цеви које спајају 

спољне и унутрашње јединице, дебљине 

20 мм, топлотне проводљивости λ=0.034 

W/mK, густине 50kg/m3, температурног 

опсега од -30 до +100°С, следећих 

димензија         

 Ø6 m 30.00     

 Ø10 m 35.00     

 Ø12 m 20.00     

 Ø20 m 30.00     

7 

Испорука и уградња црева за одвод 

кондензата од унутрашњих клима 

јединица 

 Ø20 m 65.00     

8 

Испорука и уградња расхладног 

средства за пуњење инсталације хлађења 

R410A 

kg 10.00     

9 

Испитивање, пуњење и пуштање у рад 

свих клима јединица 

Паушалн

о 1.00     
 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВA 

- телекомуникационе и сигналне инсталације - 

Изградња планинарског дома у насељу Митрово поље у Александровцу 



 

  

НАПОМЕНА:  

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 

испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру 

радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била 

комплетна. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Локална самоуправа обезбеђује депонију- 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 

депоније (кат. парцела бр. ______, КО _______). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно 

планирање и трошкове депоније. 

ИЛИ 

Локална самоуправа не обезбеђује депонију. 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 

важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.   

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 

предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 

евентуална одступања од постојећих прописа. 

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално 

нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по 

важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 

радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом 

у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену 

1. СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ 

ред број              В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 
укупна 

вредност 



 

  

1 

Рек орман 15U/19"  назидни - по два 

отвора за монтажу вентилатора на крову и 

на дну (вентилатори се купују посебно), 

флексибилна конструкција, све стране се 

могу скинути ради једноставног приступа 

опреми, стаклена врата са бравом, мобилне 

предње и задње шине 19" 

дим.(600х600х800)мм, улаз кабла на врху и 

дну, врхунски естетски изглед, уз рек се 

добијају Л држачи за подупирање опреме и 

М6 шрафови са кавез матицама (број 

зависи од величине река). 

У орман се монтира више врста 

инсталација : телефонија, рачунарска 

мрежа, телевизија 

Плаћа се по ком комплет по јединици мере 

:  

      

  

Rek 15U/19``  kom 1.00     

Полица фиксна за рек дубине kom 4.00     

Носачи каблова са поклопцем kom 4.00     

Напојни панел - 220В разводни панел 

19"/1.5У са 6 утичних места, прекидачем, 

аутоматским осигурачем 16А и каблом 2м 

са утикачеми пренапонском заштитом 

kom 1.00     

 Вентилатор панел  са 2 вентилатора и 

термостатом 

Нуђени тип или еквивалентног квалитета. 

kom 1.00     

-Приступни (аццесс) switch са 24x10/100 

порта. 
ком 1.00     

-Patch panel 19"/1U са 12 RJ-45 STP кат. 6 

Fully Shielded, dual Krone LSA & 110 IDC 

реглете, држач каблова са задње стране са 

уземљењем (SP6-12-10) 
ком 1.00     

-Patch panel 19"/1U са 25 RJ-45 kat. 

3,телефонски / ISDN, држач каблова са 

задње стране, Krone LSA реглете (фиксни 

портови) ком 1.00     

-Панел висине 1HU за монтажу у 19" rack 

орман за хоризонтално вођење каблова 

(patch guide). 

ком 4.00     



 

  

Монтажа, потребна функционална 

повезивања и пуштање у исправан рад. Све 

комплет горе описано.Потребни пратећи 

монтажни матерјал. 

ком 1.00     

UPS  од 600W Tower/ Рацк-моунт 19" - 

Лине интерацтиве, права синусоида на 

излазу, АВР, Рацк-моунт 19"/2U или 

Тоwер, Смарт - микропроцесорски 

контролисан, пратећи софтвер, РС-232 ДБ-

9 порт и УСБ порт према рачунару, 

батерије 4 x 12V-9Аh, дим. 

217x86(2У)x400мм, тежина 18.5кг, 

пренапонска заштита за модем, 

телефонску линију и мрежну линију 

(продаје га и немачки АЕГ под ознаком 

PROTECT B)Eaton  

Нуђени тип или еквивалентног квалитета. 
kom 1.00     

2 

Набавка, испорука и полагање доле 

специфицираних цеви , обележавање 

траса, дубљење канала и оправка зида до 

завршних радова после полагања црева.  

-Ребраста бужир црева савитљива LPFLEX 

2332 (Ø32/24,3mm), чврстоћа 125N / 5cm, 

самогасива за везу ка крову и reck орману 

м' 120.00     

3 

STP kabl kat. 6  - тестиран до 400MHz, без 

халогена (побољшани  FTP);  

сертификован 
м' 290.00     

4 

UTP patch cord кабл кат. 6 LS0H дужине. 

0,5m - безхалогени, фабрички направљен и 

тестиран, 100%  бакар 

kom 16.00     

5 

 UTP patch cord кабл кат. 6 LS0H дужине 

2м - безхалогени, фабрички направљен и 

тестиран, 100%  бакар 

kom 17.00     

6 
Испитивање S/FTP линкова, обележавање, 

издавање атеста. 
kom 

17.00     

7 Ситан потрошан материјал. паушално       



 

  

8 

Завршна електрична мерења, издавање 

атеста, обука корисника, израда техничке 

документације изведеног стања и пуштање 

система у рад. 

паушално       

9 
Израда документације изведеног стања, у 

три примерка.  паушално       

  УКУПНО   

      
      

2. СИСТЕМ ЗА ПРИЈЕМ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТВ СИГНАЛА 

ред број              В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 
укупна 

вредност 

1 

АНТЕНСКИ СИСТЕМ 

Набавка испорука и уградња по инст. 

плану и упуству произвођача доле 

специфицираног антенског система са 

потребним пратећим монтажним 

матерјалом из производног програма 

еквивалентно или бољег квалитета од 

производа Телевес , заступник ИЦП- Ниш: 

  

      

Антенско стуб сличан реф.3010 (дужине 

4м један метар за анкерисање у таванској 

конструкцији) са инсталационим сетом за 

анкерисање стуба , све комплет , који 

укључује и заштиту од прокишњава поред 

цеви стуба. 

Стуб носи једну UHF и једну сателитску 

антену. 

Стуб се поставља на јужној страни крова 

због бољег сателитског пријема .На делу 

стуба урадити лулу за излаз коаксијалних 

каблова према антенама како неби било 

прокишњавања ка тавану.  

У јединичну цену улазе и два типска 

носача који повезују антене о стуб. 

Све комплет , стуб антокорозионо 

заштићен. 

  

      

Антена V ZENIT LTE за UHF подручје  

ref.149201 

  

      

Сателитска антена реф.7901         

dLNB Televes за сател. Антену реф.747322         



 

  

Остали ситни потребни и 

неспецифицирани рад и матерјал а 

потребан за прописну монтажу и 

завршетак , усмеравање , умеравање и 

пуштање система  у исправан рад. 

Плаћа се комплет са специфицираном и 

потребном опремом. 
kom 1.00     

  

Набавка испорука и уградња по инст. 

плану и упуству произвођача опреме 

металне разводне табле са вратима и 

кључем за у зид дим (ш600хв600хд200)мм 

у називу ЗАС за потребе тв инсталације на 

поткровљу, реф 589303. 

У орман се набавља и уграђује доле 

специфицирана  опрема. Орман ПВЦ 

цревом повезати са  рецк орманом како је 

дато у документацији. До ормана се 

доводи напајање и уземљење дефинисано 

енергртским пројектом. 

У орман се набаљају и уграђују следеће 

компоненте еквивалентне или бољег 

квалитета од производа Телевес: 

        

Појачавач  Televes реф.5396.         

Разводна матрица 1/8 реф. 7406         

Монофазна ОГ шухо прикључница         

Остали потребни ситан прибор (инсертер 

напајања+ dLNB PSU + конектори + DC 

блокаде) комплет 

        

Остали ситни потребни и 

неспецифицирани рад и матерјал а 

потребан за прописну монтажу и 

завршетак , умеравање , програмирање и 

пуштање система  у исправан рад. 

Плаћа се комплет орман са 

специфицираном и потребном опремом. 

kom 1.00     



 

  

2 

Набавка испорука и уградња у 

одговарајућу модуларну прикључну кутију 

у зиду  еквивалентне или бољег квалитета 

од производа Телевес -  реф.5226. TV/FM-

SAT . 

Предвиђено у сету са енетгетским 

двоструким шухо прикључницама. 

Уколико не постоје за модуларну уградњу 

у договору са надзором набавити и 

монтирати самостално поред модуларних. kom 8.00     

3 

Набавка и полагање доле специфицираних 

црева у зиду испод малтера и кроз 

бетонске конструкције греда или стубова 

или бетонска платна. Црева прописно 

фиксирати о арматуру и присуствовати 

бетонирању како би се иста заштитила и 

сачувала. 

Плаћа се по м'. Тачну количину одредиће 

надзор увидом на лицу места. 

        

-Гибљиво црево Фи 32 за везе ормана ЗАС 

до рецк  ормана  за развод (довод) од 

евентуалног провајдера.2х 12м. 

м' 24.00     

-Гибљиво црево Фи 16 за у бетонске 

конструкције или укопавање у зид испод 

малтера. 

м' 90.00     

4 

Набавка и полагање коаксијалног кабла  у 

већ постављена гибљива црева из 

предходне позиције.У дистрибутивним 

кутијама оставити довољну резерву кабла 

за развод преко раделника. 

Плаћа се по м'. 

        

- Коаксијални кабл еквивалентног или 

бољег квалитета од производа Телевес T-

100 Plus PE ITED2 EN50117-6 Klasa A 

3GHz Televes Ref. 2155 за развод крз црева  

за спољну монтажу 
м' 30.00     

- Коаксијални кабл  еквивалентног или 

бољег квалитета од производа T-100 Plus 

PVC ITED2 EN50117-5 Klasa A 3GHz  

Televes Ref. 2141 за развод крз црева  за 

унутрашњу монтажу м' 130.00     



 

  

5 

Набавка и испорука TV пријемника са 

дигиталним тјунерима за DVB T2 i DVB 

S/S2 еквивалентан или бољи од типа 

PHILIPS 32PHS4503/12. 

Коначан број одредиће Инвеститор. 

kom 8.00     

6 Ситан потрошан материјал. паушално       

7 

Завршна електрична мерења, издавање 

атеста, обука корисника, израда техничке 

документације изведеног стања и пуштање 

система у рад. 

паушално       

8 
Израда документације изведеног стања, у 

три примерка  паушално       
 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВA 

- електроенергетске инсталације - 

Изградња планинарског дома у насељу Митрово поље у Александровцу 



 

  

НАПОМЕНА:  

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 

испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру 

радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била 

комплетна. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Локална самоуправа обезбеђује депонију- 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 

депоније (кат. парцела бр. ______, КО _______). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, 

потребно планирање и трошкове депоније. 

ИЛИ 

Локална самоуправа не обезбеђује депонију. 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 

важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.   

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 

предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 

евентуална одступања од постојећих прописа. 

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално 

нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по 

важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 

радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 

сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену 

1. ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ 

ред 

број 
      В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

Укупна 

вредно

ст 

1 

Набавка, испорука и уградња  у темељу 

армирано бетонске плоче и других 

бетонских конструкција, траке ФеЗн 

25x4мм изнад бетонског гвожђа водећи 

рачуна да трака буде покривена 

бетоном мин 30мм. 

Траку на сваки м' прописно заварити  

са арматуром положеном за 

армирање.Темељна плоча мора да има 

квалитетан контакт са земљом тј. мора 

бити испод хидроизолације. 

Траку из темељног уземљивача , по 

инст. плану извући до мерних спојева , 

олучних вертикала , ормана СИП-а ,  m 62.00     



 

  

или металних маса и других врста 

уземљивача. 

 Плаћа се  по м' положене траке.  

 УКУПНО   

      

2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗДЕЛНИЦИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

укупна 

вредно

ст 

1 

Набавка, монтажа и повезивање, 

разводног ормана. Орман се израђује 

од челичног два пута декапираног 

лима, дебљине 2мм, степене заштите 

ИП54, са вратима са цилиндар 

бравицом и кључем. Орман се монтира 

у зид. По завршеној изради орман се 

боји сивим ефектом лак. На 

унутрашњој страни врата се лепи 

једнополна шема ормара са свим 

потребним електричним подацима о 

разводу. На предњој плочи ормана 

монтира се предвиђена опрема, према 

једнополној шеми, обележена 

натписним плочицама са јасним 

ознакама елемената. Орман има пет 

сабирница Л1, Л2, Л3, ПЕ и Н при 

чему је на заштитној и нултој 

сабирници предвиђен потребан број 

прикључака за појединачни прикључак 

заштитног и неутралног проводника у 

сваком каблу. Врата ормана се 

премошћавају флексибилним 

проводником.  Ормани су следећи: 

      

  



 

  

Израда, испорука и уградња SIP 

ормана од атестиране пластичне масе, 

за на зид, потребних димензија, са 

вратима и кључем, у који се смешта 

следећа опрема:   

  

    

1ком. Cu сабирница (20x5x200)mm за 

"земљу" на којој прикључити 

уземљење за  "земљу" на коју 

прикључити уземљење и све металне 

масе објекта. 

  

      

1ком. -Изгравирана ознака "SIP"   

      

Орман монтирати на локацији испод 

РТ-При.з ормана.  

Плаћа се комплет са специфицираним 

и потребним материјалом за исправан 

рад. ком 1.00     

2 

Испорука и монтажа атестиране 

металне  табле од декапираног лима 

d=1mm, са вратима и кључем, за у зид . 

Мере по потреби, приближно 

димензија (ш600x v800x 180) mm. 

 Табла у називу РТ-Приземље. 

У табли по прописима и налогу 

надзора уградити следећу опрему:   

  

    

1ком. Заштитни уређај дифер. cтрује 

ЗУДС 40/0.03А , четворополна , тип 

AC прекидне моћи 10kA 

  

      

24ком. Једнополни аутоматски инст. 

прекидач са термичким и 

електромагнетним окидачем 230V, 

10kA, тип ''C'' или ''B'' по једнополној 

шеми. 

  

      

1ком. Изолована су сабирница за 63A 

једнополна  
        

1ком. типска сабирница уз таблу "нула 

"  
        

1ком. типска сабирница уз таблу 

"земља "  
        

4ком. Трополна редне стезаљке EC 20 

RSSN (4-16)mm2/3. 
        

6ком. Петополна редне стезаљке EC 20 

RSSN (1-6)mm2/5. 
        

1ком. Таблица опасности на NN 

постројењу. 
        

1ком. Изгравирана таблица система 

заштите "TТ"  и назива ормана  "РТ -

Приземље" са црвеном стрелицом и 

назнаком  "опасности од електричне 

  

      



 

  

струје". 

Остала опрема: квалитетне шлицоване  

каналице (40x60)mm, проводници за 

шемирање, ознаке струјних кругова 

изнад осигурача, завртњи и друга 

опрема потребна за прописну изградњу 

предметног ормана. 

 Плаћа се комплет описана табла са 

монтажом на лицу места. ком 1.00     

3 

Испорука и монтажа атестиране 

металне  табле од декапираног лима 

d=1mm, са вратима и кључем, за у зид . 

Мере по потреби, приближно 

димензија (ш600x v800x 180) mm. 

 Табла у називу РТ-Подк. 

У табли по прописима и налогу 

надзора уградити следећу опрему:   

  

    

1ком. Главни прекидач тип 4G40-10U  

са изгравираном ознаком на двослојној 

пластици испод себе  

``ГЛАВНИ ПРЕКИДАЧ`` 

  

      

21ком.Једнополни аутоматски инст. 

прекидач са термичким и 

електромагнетним окидачем 230V, 

10kA, тип ''C'' или ''B'' по једнополној 

шеми. 

  

      

1ком. Изолована су сабирница за 63A 

једнополна  
        

1ком. типска сабирница уз таблу "нула 

"  
        

1ком. типска сабирница уз таблу 

"земља "  
        

1ком. Трополна редне стезаљке EC 20 

RSSN (4-16)mm2/3. 
        

5ком. Петополна редне стезаљке EC 20 

RSSN (1-6)mm2/5. 
        

1ком. Таблица опасности на NN 

постројењу. 
        

1ком. Изгравирана таблица система 

заштите "TТ"  и назива ормана  "РТ -

Подк" са црвеном стрелицом и 

назнаком  "опасности од електричне 

струје". 

  

      



 

  

Остала опрема: квалитетне шлицоване  

каналице (40x60)mm, проводници за 

шемирање, ознаке струјних кругова 

изнад осигурача, завртњи и друга 

опрема потребна за прописну изградњу 

предметног ормана. 

 Плаћа се комплет описана табла са 

монтажом на лицу места. ком 1.00     

4 

Испорука и монтажа атестиране 

металне  табле од декапираног лима 

d=1mm, са вратима и кључем, за у зид . 

Мере по потреби, приближно 

димензија (ш600x v800x 180) mm. 

Табла у називу РТ-Котларница.У табли 

по прописима и налогу надзора 

уградити следећу опрему:   

  

    

1ком. Главни прекидач тип 4G40-10U  

са изгравираном ознаком на двослојној 

пластици испод себе  

``ГЛАВНИ ПРЕКИДАЧ`` 

  

      

18ком. Једнополни аутоматски инст. 

прекидач са термичким и 

електромагнетним окидачем 230V, 

10kA, тип ''C'' или ''B'' по једнополној 

шеми. 

  

      

4ком. Једнополни прекидач тип 4G10-

90U  са изгравираном ознаком на 

двослојној пластици испод себе чему 

служи 

  

      

2ком. Четворополни контактор за 10А 

за команду од 230В   

  

      

2ком. Биметал за горње контакторе са 

опсегом (1-1.6)А . 

Пре набавке проверити струјни опсег 

па потом купити , по потреби. 

  

      

2ком. Сигнална сијалица Фи22 са ЛЕД 

сијалицом за 230В , зелена са 

изгравираном ознаком , испод 

сијалице, на двослојној пластици испод 

себе чему служи нпр. ``РАД `` 

  

      

2ком. Сигнална сијалица Фи22 са ЛЕД 

сијалицом за 230В , црвена са 

изгравираном ознаком , испод 

сијалице, на двослојној пластици испод 

себе чему служи нпр. ``ИСПАД 

ПУМПЕ`` 

  

      

1ком. Изолована су сабирница за 63A 

једнополна  
        

1ком. типска сабирница уз таблу "нула         



 

  

"  

1ком. типска сабирница уз таблу 

"земља "  
        

1ком. Трополна редне стезаљке EC 20 

RSSN (4-16)mm2/3. 
        

6ком. Петополна редне стезаљке EC 20 

RSSN (1-6)mm2/5. 
        

1ком. Изгравирана таблица система 

заштите "TТ"  и назива ормана  "РТ -

Котларница" са црвеном стрелицом и 

назнаком  "опасности од електричне 

струје". 

  

      

Остала опрема: квалитетне шлицоване  

каналице (40x60)mm, проводници за 

шемирање, ознаке струјних кругова 

изнад осигурача, завртњи и друга 

опрема потребна за прописну изградњу 

предметног ормана. 

 Плаћа се комплет описана табла са 

монтажом на лицу места. ком 1.00     

5 

Испорука и монтажа атестиране 

металне  табле од декапираног лима 

d=1mm, са вратима и кључем, за у зид . 

Мере по потреби, приближно 

димензија (ш600x v800x 180) mm. 

 Табла у називу РТ-Кухиње. 

У табли по прописима и налогу 

надзора уградити следећу опрему:   

  

    

1ком.Главни прекидач тип 4G40-10U  

са изгравираном ознаком на двослојној 

пластици испод себе ``ГЛАВНИ 

ПРЕКИДАЧ`` 

  

      

21ком. Једнополни аутоматски инст. 

прекидач са термичким и 

електромагнетним окидачем 230V, 

10kA, тип ''C'' или ''B'' по једнополној 

шеми. 

  

      

3ком. Једнополни прекидач тип 4G10-

90U  са изгравираном ознаком на 

двослојној пластици испод себе чему 

служи 

  

      

2ком. Четворополни контактор за 10А 

за команду од 230В   

  

      

2ком. Биметал за горње контакторе са 

опсегом (1-1.6)А . 

Пре набавке проверити струјни опсег 

па потом купити , по потреби. 

  

      



 

  

2ком. Сигнална сијалица Фи22 са ЛЕД 

сијалицом за 230В , зелена са 

изгравираном ознаком , испод 

сијалице, на двослојној пластици испод 

себе чему служи нпр. ``РАД `` 

  

      

2ком. Сигнална сијалица Фи22 са ЛЕД 

сијалицом за 230В , црвена са 

изгравираном ознаком , испод 

сијалице, на двослојној пластици испод 

себе чему служи нпр. ``ИСПАД 

ВЕНТИЛАТОРА`` 

  

      

1ком. Изолована су сабирница за 63A 

једнополна 
        

1ком. типска сабирница уз таблу "нула 

"  
        

1ком. типска сабирница уз таблу 

"земља "  
        

1ком. Трополна редне стезаљке EC 20 

RSSN (4-16)mm2/3. 
        

6ком. Петополна редне стезаљке EC 20 

RSSN (1-6)mm2/5. 
        

1ком. Изгравирана таблица система 

заштите "TТ"  и назива ормана  "РТ -

Кухиње" са црвеном стрелицом и 

назнаком  "опасности од електричне 

струје". 

  

      

Остала опрема: квалитетне шлицоване  

каналице (40x60)mm, проводници за 

шемирање, ознаке струјних кругова 

изнад осигурача, завртњи и друга 

опрема потребна за прописну изградњу 

предметног ормана. 

 Плаћа се комплет описана табла са 

монтажом на лицу места. ком 1.00      

УКУПНО   
  

    

3. ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ 

3.1 ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Набавка испорука и уградња  доле 

специфицираног матерјала потребног 

за полагање или заштиту каблова. 

Плаћа се по м'  

    

    



 

  

-Метално САПА црево за кабли N2XH-

J 3x2.5mm² 
m 20.00     

-Метално САПА црево за кабли N2XH-

J 3x1.5mm² 
m 20.00     

2 

Набавка испорука и уградња  доле 

специфицираног ПНК регала  , за 

котларницу, потребног за полагање 

или заштиту каблова.У јединичну цену 

улазе сви потребни фабрички елементи 

потребни за ношење и израду 

регала.Саму трасу одредити на лицу 

места по постављању функционалне 

опреме. 

Плаћа се по м' а  

    

    

-ПНК 50 m 10.00     

-Поклопац регала за ПНК 50 m 10.00     

3 

Набавка испорука и уградња  претежно 

у зиду испод малтера а делимично кроз 

позиције 1 и 2  доле специфицираних 

проводника. У јединичну цену кабла 

улазе кабловске папучице на крајевима 

кабла за све пресеке више од 2.5mm2. 

Полагање, повезивање, испитивање и 

пуштање у исправан рад. За мање 

пресеке каблова разводне и прикључне 

кутије на траси каблова улазе у 

јединичну цену. Каблове купити тек 

после детаљног сагледавања потребних 

количина са надзором.Плаћа се по m' 

уграђеног кабла , комплет.   

  

    

- Кабл тип N2XH-J 5x6mm²  m 37.00     

- Кабл тип  N2XH-J 5x2.5mm² m 15.00     

- Кабл тип N2XH-J 3x2.5mm²   m 550.00     

- Кабл тип N2XH-J (3,4,5)x1.5mm² m 595.00     

- Кабл тип N2XH-J 1х6mm² m 60.00     

4 

Набавка, испорука и уградња  по 

одговарајућим прописима, са пратећим 

уградним материјалом доле 

специфициране опреме.У јединичну 

цену улазе потребне разводне и 

прикључне кутије. 

Коначан број утврдити пре куповине 

опреме , на лицу места у договору са 

надзором. 

Избор произвођача и дезен урадити са 

надзорним органима и представником 

      

  



 

  

инвеститора.  

Обични инсталациони прекидач 

10А/250V 
ком 16.00     

Серијског инсталационог прекидача 

10А/250V 
ком 9.00     

Наизменичног (или унакрсног) 

инсталационог прекидача 10А/250V 
ком 0.00     

ОГ  серијски прекидача 10А/250V, за у 

зид . Ван зида (или гипсане плоче) 

само полопац прекидача. 

ком 1.00     

Испорука и уградња полуукопаног ОГ 

једнополног инсталационог прекидача 

10A/250V, за у зид, комплет са 

пластичном инсталационом кутијом 

ø60. kom 3.00     

Монофазне шухо прикључнице са 

порцуланским улошком 16А/250V 
ком 33.00     

ОГ монофазне шухо прикључнице са 

порцуланским улошком 16А/250V 

укопана у зид или плочице до почетка 

поклопца . 

Пре набавке увид на лицу места 

обавезан. ком 5.00     

Набавка, испорука и уградња по 

инсталационом плану, по 

одговарајућим прописима , са 

пратећим уградним материјалом 

сушача руку  inox сјајни, погон на 

сензор , за 230V/1.6кW,  

 Висина монтаже на h=1.2m или по 

договору на лицу места 

Уз сушач испоручити ОГ 

прикључницу коју уградиту у зид до 

поклопца . Плаћа се комплет ком 2.00     

Набавка, испорука и уградња по 

инсталационом плану, по 

одговарајућим прописима , са 

пратећим уградним материјалом КИП 

кутије PS-49 у купатилу. Плаћа се 
ком 3.00     



 

  

комплет 

Трофазна шухо прикључница са 

порцуланским улошком 16А/500V, за у 

зид или за гипсану плочу (монтажни 

зид) комплет са одговарајућом 

пластичном инсталационом кутијом. 

Избор произвођача и дезен урадити са 

надзорним органима.  ком 1.00     

5 

Набавка, испорука, монтажа  и повезивање 

комбиноване модуларне утичнице модула 

7М (кутија , носачи , украсне маске и 

остало потребно за предметни модул) за у 

зид или за гипсану плочу (монтажни зид) 

комплет са одговарајућом пластичном 

инсталационом кутијом коју сачињавају 

следећи прикључци : 

- 2x шухо прикључница за 230V, 50Hz ,  4 

модула 

- 1xRЈ 45 Cат6 за рачунарску мрежу , 1 

модул 

- 1x RЈ 45 Cат  6 за телефонску мрежу, 1 

модул 

- 1x утичница за ТВ мрежу са сателитским 

пријемом, 1 модул 

Плаћа се све комплет са свим потребним 

елементима беле боје  

Монтажа на  местима по договору са 

надзором 
ком 8.00     

6 

Израда кабловског продора кроз 

противпожарни зид, полагањем кабла у 

метални регал, и испуна противпожарном 

заштитном масом (атестираном), према 

детаљу испоручиоца атестиране 

противпожарне масе за китовање; 

премазивање каблова у дузини од 1м, са 

обе стране          

- противпожарна маса за китовање кг 15.00     

- премаз за електричних кабл кг 15.00     

7 

Мерење отпора уземљења, импедансе 

петље квара, отпора изолованости и 

ефикасности спроведених мера 

изједначења потенцијала са издавањем 

одговарајућих атеста у оквиру Стручног 

налаза. комп 1.00      

УКУПНО 3.1   



 

  

 
 

    

3.2 СВЕТИЉКЕ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Надградна ЛЕД плафоњера 

еквивалентна типу, или бољег 

кваклитета,од  код: PLAF11/Z , 

HOROZ/TEB ELECTRIC/TURSKA sa 

senzorom pokreta 3600 ,радијус 1-6m,    

IP20, klasa II,  округла  

дим(300х97)мм.Извор чине два ЛЕД 

извора са грлом Е27 за 230V, снаге 

12W, 1050lm, 27000K.Динстанца 

детекције: 3-4m даљине што је под 

углом 120*max 6-8 метара у 

распону.Време рада : 10 sekundi - 7 м 

инута.Временско кашњење: 0.6-1.5ms. 

Амбијент осветљења : 3 - 2000 lux. 

Препорука за висину инсталације : 2.2-

3m. Мах влажност околине  <93% . 

Temp: -20-+750CГрла керамичка. 

Подешавање : дан/ноћ (2-240lux)+ 

време 10sec(+-5sec) до 6 минута (+-

2min). Гаранција 2 године.Комплет 

светиљка са изворима.Светиљка је на 

плану инсталације обележена са С1.  ком 7.00     

2 

Исто што и позиција С1 само се 

користе извори два ЛЕД извора са 

грлом Е27 за 230V, снаге 5W, 470lm, 

27000K 

Светиљка је на плану инсталације 

обележена са С1`.  ком 6.00     

3 

Надградна светиљка еквивалентна 

типу, или бољег квалитета од , тип 

EGLO 94535 са уградном ЛЕД извором 

2200lm 30000K , IP20, 22W, Фи 300мм, 

х=40мм, Certifikati CE, ENEC 

Уградња по ходницима  и улазима. 

Светиљка је на плану инсталације 

обележена са С2. ком 2.00     



 

  

4 

Надградна светиљка израђена у LED 

технологији предвиђена за монтажу на 

плафон/зид кружног облика пречника 

344мм, h=120mm, за осветљење 

санитарних чворова. Кућиште 

светиљке је од поликарбоната обојено 

у белу боју. Степен механичке заштите 

је ИП65, отпорност на удар је ИК10, 

струјна класа I. Светиљка се 

испоручује у комплету са LED 

модулима са бојом светлости 30000K, 

димабилним електронским 

предспојним уређајима и индексом 

репродукције боје Ra80. Ефикасност 

мин 67lm/W, укупан флукс система је 

1200lm.  Максимална снага система је 

18W. Време за које светлосни флукс 

падне на 90% иницијалног флукса је 

15.000 сати, док је време за које падне 

на 80% 30.000 сати. Светиљка треба да 

је усклађена са европским директивама 

које вазе за производе, да има CE знак. 

Светиљка је еквивалентна типу, или 

бољег квалитета ,тип Philips CoreLine 

WL120V LED12S/830 PSR WH. 

Уградња по санитарним чворовима . 

Светиљка је на плану инсталације 

обележена са С3.    4.00     



 

  

5 

Надградна светиљка израђена у LED 

технологији са са два светлосна извора 

предвиђена за монтажу на плафон 

димензија 600x600x47мм, за 

осветљење унутрашњих просторија. 

Кућиште и рефлектор светиљке је од 

челика, док је оптика светиљке 

направљена од поликарбоната са 

линеарним низовима распоређених 

LED диода. Светиљка је обојена у белу 

боју. Степен механичке заштите је 

ИП20, а отпорност на удар је ИК02, 

док је струјна класа I. Светиљка се 

испоручује у комплету са ЛЕД 

модулима са бојом светлости 30000К, 

електронским предспојним уређајима и 

индексом репродукције боје Ra80. 

Ефикасност мин 89lm/W, укупан флукс 

система је 2700lm.  Укупна снага 

система је 30.5W.  Уједначеност боје је 

(0.43, 0.40) SDCM <3. Време за који 

светлосни флукс падне на 90% 

иницијалног флукса је 15.000 сати, док 

је време док падне на 80% 30.000 сати. 

Максимално један посто драјвера ће 

бити неисправно после 5.000 сати. 

Температурни опсег рада светиљки је 

од +10 до +40 степени целзијуса. 

Испоручује се са push-in конектором. 

Светиљка треба да је усклађена са 

европским директивама који важе за 

производе, да има CE знак. Светиљка 

је еквивалентна типу, или бољег 

квалитета , тип Philips CoreLine Surface 

SM134V LED27S/830 PSU W60L60 

NOC. Уградња по канцеларијама. 

Светиљка је на плану инсталације 

обележена са С4.  ком 30.00     



 

  

6 

Надградна водонепропусна 

широкоснопна светиљка израђена у 

LED технологији са заобљеним 

крајевима предвиђена за монтажу на 

плафон димензија 1223x87мм, за 

осветљење техничких просторија. 

Кућиште светиљке је од поликарбоната 

обојено у сиву боју, као и оптички 

блок и протектор. Степен механичке 

заштите је ИП65, а отпорност на удар 

је ИК08, док је струјна класа I. 

Светиљка се испоручује у комплету са 

LED модулима са бојом светлости 

30000K, електронским предспојним 

уређајима и индексом репродукције 

боје Ra80. Ефикасност мин 111lm/W, 

укупан флукс система је 4000lm.   

36W.Светиљка треба да је усклађена са 

европским директивама који важе за 

производе, да има CE znak. Светиљка 

еквивалентна типу, или бољег 

квалитета ,  Philips CoreLIne Waterproof 

WT120C LED40S/840 PSU L1200. 

Уградња по техничким просторијама. 

Светиљка је на плану инсталације 

обележена са С5.  ком 6.00     

7 

Надградна светиљка за читање , изнад 

узглавља кревета, еквивалентна типу , 

или бољег квалитета , типа LED SPOT 

ZIDNA LAMPA NOVARIO GU10 

EGLO 94642,  30000K , IP20, са типом 

сијаличног грла GU10 и ЛЕД извором 

од 5W. Комплет светиљка са извором. 

Уградња на зиду уз кревет на 

потребној висини како би се могло 

лепо читати у кревету. 

Светиљка је на плану инсталације 

обележена са С6.  ком 13.00     

8 

Испорука и уградња пуњиве паник 

лампе  са 24 ЛЕД диоде за расвету у 

паници и нужди еквивалентна типу, 

или бољег квалитета , тип  ELS 858 , са 

аутономијом рада од 7 сата, производ  

"ELIT"  , комплет са одговарајућим 

натписом. Светиљка са две пуњиве 

батерије NiCd 3.6V 800mA, поседује 

ON/OF прекидач , индикатор пуњења и 

тест дугме. 

 Светиљка је на плану инсталације ком 16.00     



 

  

обележена са П. Коначан број утврдити 

пре набавке. 

 УКУПНО 3.1   

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ   
  

    

4. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Набавка, испорука и уградња за 

громобранску инсталацију доле 

специфицираног материјала.          

- Укрсни комади SRPS N.B4.936/III P,  ком 15.00     

- Набавка, испорука и монтажа у зиду 

по графичкој документацији  елемента 

: 

зидни мерни ормарић сличан типу или 

бољег квалитета  од ЗОН05 , 200 мм x 

150 мм x 100 мм (д x ш x в), ормарић и 

поклопац ормарића су израђени од 

нерђајућег лима (рф ) из једног 

дела.Код 20528 , производ 

``ХЕРМИ``.Комплет са одговарајућим 

елементом за формирање мерног споја 

и прелазом са спуста Ал пречника 8мм 

на траку ФеЗн 25х4мм 

Плаћа се по ком. све комплет ком 2.00     



 

  

2 

Набавка, испорука и уградња  по 

типским носачима по крову 

покривеном црепом  Al жице AX1 

пречника 8mm. 

Жицу спуст и прихват положити преко 

типских носача сличан типу или бољег 

квалитета  од типу ‚‚HERMI‚‚. 

Ал жицу положити од цеви која носи 

уређај па преко крова  ка оба мерна 

споја преко елемента кровни носач, 

примјерен за кровое са покривачем од 

црепа сличне производу ``ТРИМО``- 

ХЕРМИ. 

Када Ал жица прелазе преко 

хоризонталног олука искористити 

носач ‚‚HERMI‚ сличан СРПСУ 

Н.Б4.908 .Сви елементи ношења да су 

типски слични типу ‚‚HERMI‚‚ или 

болљег квалитета.. 

Потребне скеле за рад улазе у 

јединичну цену ужета. 

Плаћа се  по м' положног Ал ужета са 

свим фабричким елементима за 

ношење ужета за овај тип крова . 

Плаћа се мо м Ал жице са 

одговарајућим ХЕРМИ носачима (на 

сваки дужни метар Ал жице) . 

На лицу места узети тачне мере и 

количине. m 42.00     

3 

Набавка, испорука и монтажа по 

графичкој документацији   елемента за 

формирање механичке заштите (MZ)  

траке ужета од мерног споја до 

тротоара  тип 40x40x5 1500 SRPS N. 

B4.913 P  тип ‚‚HERMI‚‚. 

Плаћа се по ком. 
ком 2.00     



 

  

4 

Набавка, испорука и монтажа по 

графичкој документацији и  

поцинковане цеви N0 2" , корисне 

дужине изнад највише тачке крова 4 м. 

Укупна дужина са делом за фиксирање 

о кровну конструкцију је мин 6м 

зависно од могућности фиксирања. 

Врх траке редуцирати на навој М20 

како би се на исти завио уређај за рано 

стартовање из поз.10. 

На цев, до крова, поставити типску 

окапницу која спречава продор воде, 

поред цеви у поткровље. 

Потребни елементи за фиксирање цеви 

о конструкцију крова.Све фабричко и 

атестирано. 

Све елементе усагласити, на лицу 

места, са надзором. 

На цеви бочно на висини 30цм од 

крова наварити 2 ком. поцинковане 

навртке M10, дужине 5цм, за 

повезивање Ал ужета- спустева.  

Плаћа се по ком. комплет. ком 1.00     

5 

Набавка, испорука и монтажа , на цеви 

из поз.4, уређаја за рано стартовање 

сличног или бољег квалитета од тип 

SATELIT+ESE 2500 производ 

"DUVAL MESSIEN"- France,  са 

временом предњачења  

 Δ t=25 µ s .  

Плаћа се по ком. Комплет: испорука, 

монтажа са издавањем потребних 

атеста. ком 1.00     

6 

Мерење прелазног отпора здруженог 

уземљења и издавање атеста.  

Издавање писмене изјаве да су на 

објекту извршена преспајања свих 

металних маса а нарочито металне 

масе резервоара и аутомата. 

Атест издаје фирма која има лиценцу 

за ову врсту радова. комплет       

7 

Испорука и монтажа бројача удара 

грома. Монтира се на краћи 

громобрански спуст комплет       

8 

Остали ситан рад и материјал потребан 

за комплетан завршетак класичне 

громобранске заштите. комплет       

 УКУПНО   



 

  

  

    

5. ОСТАЛИ РАДОВИ 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере 

Количин

а 
јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Испорука материјала и израда везе од SIP-

a до РТ-Приз каблом  N2XH-J 1x10mm². 

У јединичну цену улазе папучице и 

прибор за шрафљење на крајевима кабла. 

Дужина кабла 3м. 
m       

2 

Испорука материјала и израда везе од SIP-

a до ИТО ормана и РЕЦ ормана каблом  

N2XH-J 1x6mm².Пре набавке матерјала 

провери дали се позиција ради.Дужина 

кабла 12м 

У јединичну цену улазе папучице и 

прибор за шрафљење на крајевима кабла. m       

3 

Свакодневно сакупљање шута са 

лагеровањем, утоваром и одвожењем на  

депонију. 
м3       

4 

Мерење отпора уземљења, импедансе 

петље квара, отпора изолованости и 

ефикасности спроведених мера 

изједначења потенцијала са издавањем 

одговарајућих атеста у оквиру Стручног 

налаза. комп       

 УКУПНО   
  

    

6. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ УНУТРАШЊЕГ НН ПРИКЉУЧКА 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина јед. цене 

укупна 

вредност 

1 

Набавка испорука и уградња ПЕ црева 

Н040 у зиду испод малтера за заштиту 

приводног снопа тип X00-Al - 4x16mm2. 

Плаћа се по м уграђеног снопа. 
м       

2 

Набавка, испорука и уградња НН привда 

снопом  

 X00-Al 4x16mm2  од  постојећег НН стуба 

број 005 до кровног носача објекта, по 

условима ЕД Крушевац. 

Пре набавке снопа на лицу места измерити 

потребну дужину. м'       



 

  

3 

Набавка испорука и уградња прибора за 

повезиванје снопа X00-Al 4x16mm2  на 

постојећу мрежу и на кућну инсталацију у 

орману РТ-Приз : 

- Кровни лимени носач за кровни покривач 

- фалцовани цреп 

- Затезне стезаљке за сноп на оба краја 

затезања снопа - 2ком 

- Струјне стезаљке за везу снопа на 

постојећу НН мрежу по увиду на лицу 

места - 4ком 

-Остали потребни рад и матерјал за 

реализацију НН прикључка 

Плаћа се све комплет. комп       
 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВA 

- видео надзор - 

Изградња планинарског дома у насељу Митрово поље у Александровцу 



 

  

НАПОМЕНА:  

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 

транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени 

у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда 

позиције била комплетна. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Локална самоуправа обезбеђује депонију- 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 

депоније (кат. парцела бр. ______, КО _______). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, 

потребно планирање и трошкове депоније. 

ИЛИ 

Локална самоуправа не обезбеђује депонију. 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 

важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.   

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 

предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 

на евентуална одступања од постојећих прописа. 

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 

евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 

обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 

радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 

сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену 

1. СИСТЕМ ВИДЕО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ред 

број 
             В р с т а      р а д о в а јед. мере Количина 

јед. 

цене 

укупна 

вредност 



 

  

1 

Испорука и уградња  DVR снимача а за до 8 

камера резолуција /фрамерате за снимање 

по камери: 

4K(1~7fps);6MP(1~10fps);5MP(1~12fps);4M

P/3MP(1~15fps); 4M-

N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps); 

Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 

3840×2160(HDMI); Dualstream; 1SATAport-

HDDdo10TB; Network port 

10/100/1000Mbps; CMS software(SmartPSS); 

Web приступ; Software za iOS i Android 

platforme; P2P podrška; Напајња камере 

укупне снаге до 48W- дo 8 PoC камера.Web 

приступ. Напајање  110-240VAc преко 

прикључног адаптера 53VDc који улази у 

јединичну цену уређаја. Поседује простор 

за смештај у себи једног hard disk 

максималног капацитета до 10TB. 

Димензије Mini 1U, 325mm ×255mm ×55mm 

(W×D×H) 

Снимач се уграђује у РЕК орману 

портирнице или по жељи надзора. 

До снимача се мора довести интернет 

мрежа како би надзор могао да се врши са 

даљине преко изабраног мобилног 

телефона и бесплатног програма. 

ком 1.00     

2 

Испорука и уградња  hard diskа 4TB HDD у 

уређај из позиције 1 за видео обезбеђење  

Архивирање снимљеног материјала је на 

интерном HDD kapaciteta 4TB чиме је 

пружена могућност 24 часовног 

архивирања у дугом временском периоду 

од неколико недеља. 

ком 1.00     

3 

Испорука и уградња  доме камере  ½.7” 

4MP; 2.8mm objektiv, vidni ugao 95°; 

Осетљивост 0.03Lux/F12.0(AGCUključ.); 

True day/night(ICR); SmartIC LE diode 

домета cca.30m; DWDR; 2DDNR; BLC; 

OSD; IP67; Радна температура -

40°C~+60°C; Напајање POC/12VDc ±25%, 

4.6W; CE (EN55032, EN55024, EN50130-4 

Камере уградити тако да покривају 

планирани простор заштите. 

Плаћа се по ком предметне камере  

,намонтиране и пуштене у исправан рад. 

ком 6.00     



 

  

4 

Набавка испорука и уградња адаптер за 

монтажу - ношење доме камере на зид тип 

PFA230W или еквивалантан ,са свим 

потребним радом и матерјалом за монтажу. 

ком 4.00     

5 

Набавка испорука и уградња кутија за 

прихват нсталације за монтажу - ношење 

доме камере на плафон  ,са свим потребним 

радом и матерјалом за монтажу. 

ком 2.00     

6 

Набавка и полагање доле специфицираних 

црева у зиду испод малтера и кроз бетонске 

конструкције греда или стубова или 

бетонска платна.Црева прописно фиксирати 

о арматуру и присуствовати бетонирању 

како би се иста заштитила и сачувала. 

Плаћа се по м'. Тачну количину одредиће 

надзор увидом на лицу места. 

        

Гибљиво црево Фи 16 за у бетонске 

конструкције или укопавање у зид испод 

малтера. 

м' 90.00     

Коаксијални кабл тип РГ59 за уградњу у 

црево  Фи 16  

м' 120.00     

7 

Ситан потрошан инсталациони и монтажни 

материјал.Све потребно за повезивање и 

пуштање у исправан рад. 

паушално       

8 

Монтажа, повезивање, обука корисника и 

пуштање у рад. 

Тражење од Инвеститора да дају бројеве 

мобилног телефона на које ће ићи 

информације о видео надзору објекта . 

Инсталирање бесплатних апликација на 

мобилним телефонима (које одреди 

Инвеститор) са кога се може пратити видео 

надзор објекта. 

паушално       



 

  

9 

Израда документације изведеног стања, у 

три примерка,од стране фирме која поседује 

лиценцу за израду предметне 

документације , уколико у току извођења 

дође до знатног одступања у односу на 

документацију.  

паушално       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

  

Образац  3 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

За набавку број 19У/2021- Вршење стручног надзора на ИЗГРАДЊИ ПЛАНИНАРСКОГ 

ДОМА У МИТРОВОМ ПОЉУ, БЗЕНИЦЕ, ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ 

 

 

                 Назив услуге цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом 

1 2 3 

1. Вршење стручног надзора на ИЗГРАДЊИ 

ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА У МИТРОВОМ 

ПОЉУ, БЗЕНИЦЕ, ОПШТИНА  

АЛЕКСАНДРОВАЦ 

  

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни  образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 2. уписати колико износи цена без ПДВ-а; 

2) у колони 3. уписати  колико износи цена са ПДВ-ом. 

 

Место                                                                                                        Понуђач 

 

_______________                                                                  _________________________                            

                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                                 Образац 4                               

 

                    ИЗЈАВА 

 

                                      понуђача о испуњавању услова  у поступку набавке  

                                                          на коју се Закон не примењује 

 

    У складу са чланом 111, 115 и 117. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, 

број 91/2019), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, дајем следећу  

 

      ИЗЈАВУ 

Као одговорно лице Привредног субјекта, потврђујем да Привредни субјект 

_________________________________________________________________________________ 

(назив и седиште привредног субјекта), матични број:_____________, ПИБ:_____________, 

у поступку набавке на коју се Закон не примењује-Вршење стручног надзора на 

ИЗГРАДЊИ ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА У МИТРОВОМ ПОЉУ, БЗЕНИЦЕ, ОПШТИНА  

АЛЕКСАНДРОВАЦ,број 19У/2021 општине Александровац, испуњава критеријуме за 

квалитативни избор привредног субјекта и то: 

1.У периоду од претходних 5 (пет) година од дана истека рока за подношење понуда није 

правноснажно осуђен,осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 

забране учешћа у поступку набавке; 

2.Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од  дана 

истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен,осим ако правноснажном 

пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке; 

3.Да је измирио  све своје обавезе пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 

4.Да према свом сазнању  није повредио обавезе у области заштите животне средине;да 

према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;да према свом 

сазнању није повредио обавезе у области радног права. 

5.Да је свестан  неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке; 

6.Да није покушао да изврши непримеран утицај на поступак одлучивања наручиоца,није 

дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке 

и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 

привредног субјекта,избора привредног субјекта или доделе уговора. 

7.Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, 

професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у 

земљи у којој привредни субјект има седиште (чл.115.ст.1.Закона). 

8. Да има минимално  

- 1 дипломирани инжењер архитектуре који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 300 (АР 02) или 400 (АР 02-01), или 800 (АР 02-01.2), или 1 дипломирани 

инжењер грађевинарства који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: 310 

(ГП 04-01), или 311 (ГП 04-04), или 410 (ГИ 04-01.1), или 411 (ГИ 04-04.1), 

- 1 дипломирани инжењер грађевинарства који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: 313 или 314 (ГП 04-02), или 413 или 414 (ГИ 04-02.1),  

- 1 дипломирани инжењер електротехнике који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: 350 (ЕП 05-01), или 450 (ЕИ 05-01.1),  



 

  

- 1 дипломирани инжењер електротехнике који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: 353 (ЕП 05-03), или 453 (ЕИ 05-03.1),  

- 1 дипломирани инжењер машинства који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: 330 (МП 06-01), или 430 (МИ 06-01.1). 

 

Доказ доставити уз понуду:  

-фотокопију личне лиценце; 

-потврду за измирене обавезе према Инжењерској комори РС за 2021.годину, и 

-доказ о радном статусу (за носиоце лиценце који су запослени код понуђача уговор 

о раду и МА образац, за носиоца лиценце који нису запослени код понуђача -уговор о 

обављању пеивремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању и М 

образац у складу са Законом о раду односно Законом о доприносима за обавезно социјално 

осигурање).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:_______________                ( M.П.)                               Привредни субјект:                                                                                                          


