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На основу члана 32.  и 61. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 ,
14/2015  и 68/2015,  у  даљем тексту:  Закон), члана  2.  Правилника о  обавезним елементима
конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености
услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), Правилника о ближем уређивању поступка јавне
набавке у ЈП Дирекцији број 4453/4 од 07.09.2015.године, Одлуке о покретању поступка јавне
набавке  број 6544/1 од 14.12.2015.године и Решења  о образовању Комисије за јавну набавку
број  6544/2 од 14.12.2015. године   припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
за отворени поступак јавне набавке  радова – Изградња павиљона Дечијег

одмаралишта “Гоч” на Гочу 

Број јавне набавке за 2015. годину: ЈН 1.3.29

Процењена вредност јавне набавке  без ПДВ-а износи 66.666.667,00 динара

Конкурсна документација садржи укупно 128 странe:
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                                 1.    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Јавно  предузеће  Дирекција за планирање и изградњу "Краљево",  Ул.
Хајдук Вељкова бр. 61

 
Врста наручиоца: Јавно предузеће  - локална самоуправа

Скраћени назив: ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево"

 Облик својине: државна  својина

Седиште и адреса: Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево 

Интернет страница наручиоца:www.direkcijakv.net

Шифра претежне делатности:  71.11

Матични број: 17001841

ПИБ:  101258220

Текући рачун: 840-538641-31 УЈП Краљево
 
Тел/факс : 036  312-019 /  036 312-061
 
Законски заступник: директор Марица Мијајловић,дипл.инж.арх.

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке радова – Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч”
на Гочу 

Циљ поступка: Поступак  јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци

Контакт: у току радне недеље (понедељак – петак) од 07.00 h до 14.30 h
            E-mail   javne.nabavke@direkcijakv.net

  факс: 036/312-061

                  2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Опис предметне набавке: Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч”
на Гочу 

 Ознака  и  назив  из  општег  речника  набавке:  45212600 –  Радови  на
изградњи павиљона
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3.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
           
           Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за

све елементе који се траже у конкурсној документацији.
Наручилац ће водити поступак на српском језику.
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце

попуне према приложеним упутствима.
Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације.
Страни  подносилац  понуде  може  за  доказе  из  Упутства  како  се  доказује

испуњеност услова из чл. 75. Закона и конкурсне документације, доставити оригинале
или фотокопије на матерњем језику, праћене овереним преводом на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача.
3.2. Подношење понуде 

Понуда  мора  бити  у  целини  припремљена  у  складу  са   Законом  о  јавним
набавкама, ("Службени гласник РС" број 124/2012,  14/2015   и 68/2015), подзаконским
актима, позивом за подношење понуда и  конкурсном документацијом.

Понуђач понуду  подноси непосредно или путем поште у затвореној  кутији или
коверти,  затворену на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може
закључити да се отвара први пут.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса и телефона.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити

да се ради о групи  понуђача и навести називе и адресу свих  учесника у заједничкој
понуди.

Понуду доставити на адресу наручиоца: ЈП Дирекција за планирање и изградњу
"Краљево", 36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, са назнаком: “Понуда за јавну
набавку радова – Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу , број
ЈН 1.3.29 – НЕ ОТВАРАТИ”    

Понуда се подноси у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 23.12.2015.године.

Рок за подношење понуда је 22.01.2016. године до 12.00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, без

обзира на начин достављања, до 22.01.2016.године до 12.00 часова
           3.3 Пријем понуда

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде. 

Понуда  коју  наручилац  није  примио у  року одређеном за  подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити,
сматраће  се  неблаговременом  и  наручилац  ће  је  по  окончању  поступка  отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

3.4 Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси Наручиоца дана

22.01.2016. године са почетком у 13.00 часова.
3.5 Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
3.6 Важење понуде
Понуда важи 60 дана од дана отварања.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да  у писаном облику

затражи од понуђача  продужење рока важења понуде.
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуда  не  може

мењати понуду.

4/128
.



         3.7.Трошкови припреме и подношења понуде
 Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може

тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
 Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме

понуде који је саставни део конкурсне документације. Ако поступак јавне набавке буде
обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу
надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у
својој понуди.

3.8. Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју

понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа

накнадно доставља.
Измену, допуну или  опозив понуде  треба доставити на адресу :
ЈП  Дирекција  за  планирање  и  изградњу „Краљево“,Ул.Хајдук  Вељкова  бр.61 
36000 Краљево, 
са назнаком:
„Измена  понуде  за  јавну  набавку  радова  –  Изградња  павиљона  Дечијег

одмаралишта “Гоч” на Гочу , број  ЈН 1.3.29 – не отварати“ или
„Допуна  понуде  за  јавну  набавку   радова  –  Изградња  павиљона  Дечијег

одмаралишта “Гоч” на Гочу , број  ЈН 1.3.29 – не отварати“ или
„Опозив  понуде  за  јавну  набавку  радова  –  Изградња  павиљона  Дечијег

одмаралишта “Гоч” на Гочу  , број  ЈН 1.3.29 – не отварати“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња павиљона Дечијег

одмаралишта “Гоч” на Гочу , број  ЈН 1.3.29 – не отварати“.
На полеђини коверте или на кутији  навести  назив  и адресу понуђача. У случају

да понуду подноси група понуђача,  на коверти је потребно назначити да се ради  о
групи  понуђача  и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда  понуђач  не може да повуче нити да мења
своју понуду.

3.9. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

У обрасцу понуде (поглавље  4), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,  или подноси
понуду са подизвођачем.

3.10. Учешће подизвођача
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу понуде

(поглавље 4.) наведе  да  ће  извршење  набавке  делимично  поверити  подизвођачу,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити
већи од 50%), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач  у  обрасцу  понуде  наводи  назив  и  седиште  подизвођача  уколико  ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној  набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који  подноси  понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен  и у уговору о
јавној набавци.

Понуђач  у  потпуности  одговара  Наручиоцу за  извршење обавеза  из  поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач  је  дужан  да  Наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код
подизвођача, ради  утврђивања испуњености тражених услова. 
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           3.11. Подношење заједничке понуде
Понуду може поднети група  понуђача,  у  том случају саставни  део  заједничке

понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу обавезују
на  извршење  јавне  набавке,  а  који  обавезно  садржи  податке  из  члана  81.  став  4.
Закона и то : 

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне  набавке  и  уговора  о  јавној  набавци  неограничено  солидарно  одговарају
задругари.

3.12. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање  ће  се  вршити  30%  авансно  а  остатак  на  основу  испостављених  и

оверених месечних  ситуација и окончане ситуације , у року од 15 дана од дана пријема
стуације.

3.13. Рок и начин извођења радова
Извођач радова је дужан да у року од 240 календарских  дана од дана увођења у

посао изведе радове .
3.14. Гарантни рок:
Гарантни рок је 2 године од дана примопредаје радова.
3.15. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у  
понуди
Цена мора да буде исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим  да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у  понуди исказана неуобичајена ниска  цена,  наручилац ће поступити у

складу са чланом 92. Закона.
3.16. Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Изјаву банке у вези банкарске гаранције: 

за понраћај авансног плаћања, за отклањање грешака у гарантном року, и изјаву банке
у вези банкарске гаранције за добро извршење посла,  из одељка  6,7 и 8 конкурсне
документације,  банке  понуђачима  морају  дати   са  датумом,  потписом  и  печатом  у
тексту   из  конкурсне  документације,  на  обрасцу банке   или  обрасцу  из  конкурсне
документације.

Понуђач  чија  је  понуда  изабрана  као  најповољнија  дужан  је  да  Наручиоцу
достави  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања  пре  уплате  аванса,  у
тренутку закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, а
до  тренутка  примопредаје  предмета  уговора достави  банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року.

3.17. Начин означавања поверљивих података из понуде
Наручилац  ће  чувати  као  поверљиве  све  податке  о  понуђачима  садржане  у

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су
садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу
садрже  ознаку  „поверљиво“  као  и  испод  поменуте  ознаке  потпис  овлашћеног  лица
понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који
је  достављен уз  понуди,  поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом,
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поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на поменути начин.

Наручилац  ће  одбити  давање  информације  која  би  значила  повреду
поверљивости података добијених у  понуди.  Неће се  сматрати поверљивим цена и
остали  подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за  примену  елемената  критеријума  и
рангирање  понуде.  Наручилац  ће  чувати  као  пословну  тајну  име  понуђача,  као  и
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за  отварање понуда. 

3.18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може,  у  писаном облику тражити од наручиоца додатне

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу  и  на  евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, само у току
радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07.00 часова до 14.30 часова, са
назнаком  –  захтев  за  додатним  информацијем  или  појашњењима конкурсне
документације,  ЈН број  1.3.29 –  Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на
Гочу,  путем  факса  036  –  312-061,  путем  електронске  поште  на  e-mail  адресу
javne.nabavke@direkcijakv.net или путем поште на адресу улица Хајдук Вељкова бр. 61,
36000 Краљево.

Уколико је понуђач благовремено захтевао додатне информације и појашњење
конкурсне документације, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним  информацијама и појашњењима врши се на
начин  одређен чланом 20 ЗЈН.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.

3.19. Измене и допуне конкурсне документације
Наручилац задражава право да током рока за достављање понуда измени или

допуни  конкурсну  документацију.  Све  измене  и  допуне  Наручилац  ће  објавити  на
Порталу јавних набавки.

Свака измена или допуна конкурсне документације представљаће саставни део
конкурсне документације и биће објављана на Порталу јавних набавки. 

Уколико  Наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање
дана   пре  истека  рока  за  достављање  понуда,  Наручилац  ће  продужити  рок  за
подношење понуда и објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.

3.20. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код  понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу,  вредновању  и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,односно његовог
подизвођача, као и да изврши исправке рачунских грешака, у свему како је предвиђено
чланом 93.Закона.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно
извршити контролу ( увид ) код понуђача, Наручилац ће понуђачу оставити примерен
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача.

Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца у току разматрања понуда, пруже
додатна објашњења, односно поднесу тражена документа, при чему није дозвољена
било каква промена која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
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У случају разлике између јединичне и укупне цене,  меродавна је јединична цена.
Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  Наручилац  ће

његову понуду одбити као неприхватљиву.
          3.21. Критеријум за оцењивање и  доделу уговора

Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума  “Најнижа
понуђена цена”. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ-а,
припадајући ПДВ-е и укупну цену са ПДВ-ом. 

Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две понуде са истом понуђеном ценом као најповољнија ће бити изабрана
понуда  понуђача који је раније поднео понуду.

Наручилац може да одбије понууду због неуобичајено ниске цене, у том случају
ће поступити на основу члана 92. Закона о јавним набавкама.

3.22.Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда
Наручилац  ће  разматрати  само  оне  понуде  које  су  благовремене  и  које

испуњавају  услове  из  конкурсне  документације.  Наручилац  ће  одбити  све
неприхватљиве  понуде,  односно  понуде  које  садрже  битне  недостатке  из  члана
106.Закона.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ негативне референце,
сходно члану 82.Закона.

3.23. Обустава поступка
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови

за  доделу  уговора,  или  из  објективних  и  доказивих  разлога,  који  се  нису  могли
предвидети  у  време  покретања  поступка  јавне  набавке  и  који  онемогућавају  да  се
започети  поступак  оконча,  односно  услед  којих  је  престала  потреба  наручиоца  за
предметном  набавком,  због  чега  се  неће  понављати  у  току  исте  буџетске  године,
односно у наредних 6 (шест) месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи,  посебно  наводећи  разлоге  обуставе  поступка  и  упутство  о  правном
средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року
од три дана од дана доношења одлуке.

3.24.  Коришћење  патента  и  одговорност  за  повреду  заштићених  праве
интелектуалне својине трећих лица чл.74.став 2.

Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.25. Обавезе понуђача по чл.  75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач, подизвођачи и сви чланови групе су дужни да у понуди изричито наведу

да  су поштовали обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве дат
је у конкурсној документацији.

3.26.  Обавештење о  роковима  и  начину  подношења захтева  за  заштиту
права са упутством о  уплати  таксе из члана 156. Закона

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  подносилац  пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, и који је
претрпео  или  би  могао  да  претрпи  штету  због  поступања  наручиоца  противно
одредбама овог закона.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено
доставља Републичкој комисији.  Захтев за заштиту права се доставља  факсом на број
036-312-061 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке,  против сваке радње наручиоца,
осим уколико  овим Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права  наручилац  објављује обавештење  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права,  које  садржи податке из  прилога  3Љ. Уколико наручилац одлучи да заустави
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даље  активности  у  случају  подношења  захтеваза  заштиту  права,  дужан  је  да  у
обавештењу  о  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  наведе  да  зауставља  даље
активности у поступку јавне набавке.  

Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка,  садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације,  захтев ће се  сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  седам дана пре
истека  рока  за  подношење  понуда  без  обзира  на  начин  достављања  и  уколико  је
подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог  закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Утом случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

Након доношења одлуке о додели уговора  или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева  за заштиту права  је десет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о
додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити  познати
разлози за његово подношење пре истека  рока  за подношење захтева из чл.149. става
3.и 4., а  подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране  истог  подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати  радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом  подношења
претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
у износу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда  и  ако  процењена вредност  није  већа  од  120.000.000,00  динара.  Уколико  се
зсхтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност
није већа од 120.000.000,00 динара, понуђач је дужан да уплати таксу од 120.000,00
динара.  Број  жиро рачуна за уплату таксе :  840-30678845-06,  шифра плаћања: 153,
позив на број 97 ______(зависи од општине где се уплаћује), сврха уплате: Републичка
административна такса  са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
3.27. Рок у којем ће уговор бити закључен
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права. Понуђач је у обавези да потписан уговор врати Наручиоцу у року од 5 дана од
дана пријема.

У случају да је поднета само једна понуда  Наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом  112. став
2.  тачка 5) Закона.

3.28. Вишкови радова
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9.  став 1.

тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово
извођење без претходне писане сагласности наручиоца.

Објективне  околности  услед  којих  могу  настати  вишкови  радова  искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова. У том  случају Наручилац ће поступити у
складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност наручиоца.  

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.
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Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних
количина  радова,  достави  преглед  вишкова  и  мањкова  са  уговореним  јединичним
ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог,  описе позиција и
количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у
року од два дана од дана пријема.

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца
неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Коначан  преглед  изведених  радова  са  вишковима  и  мањковима,  Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и анексима уговора.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.

3.29. Додатни радови (непредвиђени радови)             
У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова

члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца.

Непредвидљиве  околности  односно  неопходност  ових  радова  за  извршење
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за
извођење тих радова.

Извођач се обавезује  да додатне (непредвиђене радове)  изведе уз  претходну
писану сагласност  наручиоца.  

По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца,
са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
(непредвиђених  радова),  достави  њихов  преглед.  Стручни  надзор  је  обавезан  да
провери  основаност  истог,  описе  позиција  и  количине  и  достави  мишљење  са
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни  (непредвиђени  радови)  који  су  изведени  без  претходне  писане
сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране
Стручног надзора.

Коначан  преглед  изведених  додатних  (непредвиђених  радова),  Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена 
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и анексима уговора.

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1.
тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
         3.30. Повећање обима предмета набавке

У  случају  да  се  појави  потреба  за  повећањем  обима  предмета  набавке,
наручилац  може  након  закључења  овог  уговора,  без  спровођења  поступка  јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може
повећати  максимално  до  5%  од  укупне  вредности  овог  уговора,  при  чему  укупна
вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама.

У том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 5.
Закона о јавним набавкама.
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                        4.    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за отворени поступак јавне набавке - Изградња павиљона Дечијег
одмаралишта “Гоч” на Гочу  

број  ЈН 1.3.29

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Шифра делатности

e-mail

Телефон

Телефакс

Матични број 

Порески број ПИБ

Назив банке и број рачуна

Лице за контакт

Лице овлашћено за потписивање уговора

Да су наведени подаци  тачни, тврди

Датум,__________ Потпис

Печат:
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Понуду дајем: заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В):

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Назив подизвођача

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

1. Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна

2. Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна
Напомена: 

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у
табели, табелу копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике
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П О Н У Д А

   
 Понуђач:

Понуда  бр.                          Од   ___________2016.год.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да радове – Изградња
павиљона Дечијег  одмаралишта “Гоч”  на  Гочу  ,  у  отвореном поступку ЈН број  1.3.29
извршимо под следећим условима:

Укупна цена  (без ПДВ-а)

Припадајући ПДВ у висини 20%

Укупна цена  (са ПДВ-ом)

     ____________________________

     ____________________________

     ____________________________

Рок и начин плаћања
 
Плаћање ће се вршити  30% авансно а остатак на
основу  испостављених  и  оверених  месечних
ситуација и окончане ситуације , у року од 15 дана
од дана пријема стуације.

Рок извођења 240 календарских дана од дана увођења у посао

  Гарантни рок 2 године од дана примопредаје радова

Рок важења понуде
   
  60 дана од дана отварања понуде

Датум:
   

Потпис:

Понуђач                                              П е ч а т:                                 Подизвођач

Образац понуде се попуњава, оверава печатом  и потпистује чиме се потврђује да су
тачни подаци  који су у истом наведени.
Напомена:
 - Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде потписује и
печатом оверава овлашћени члан групе који за то има писмено овлашћење осталих
чланова групе, које овлашћење се обавезно прилаже понуди;

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде потписују и
оверавају печатом и понуђач и подизвођач.
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       5.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
          УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Редн
и
број

           Услови                                      Докази

1 Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући
регистар 
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона

Правно лице: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда
Предузетник:Извод  из  регистра
Агенције за привредне регистре  
или   интернет  страници  на  којој  су
тражени подаци јавно доступни

2 Да  понуђач  и  његов  законски
заступник  није  осуђиван  за  неко  од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична  дела  против  привреде,
кривична  дела  против  животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона;

За правна лица:  
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење Основног суда  на чијем  
подручју се налази седиште  домаћег 
правног лица, односно  седиште 
представништва  или огранка  страног 
правног лица,  којим се потврђује да 
правно лице  није осуђивано за 
кривична дела против привреде, 
кривична дела  против   животне 
средине, кривично дело  примања  или 
давања мита, кривично дело преваре;
- Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани  
криминал Вишег суда у Београду, којим 
се потврђује да правно лице није 
осуђивано  за неко од кривичних дела  
организованог  криминала
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а којим се потврђује да  законски 
заступник понуђача  није осуђиван за 
кривично дело  против привреде, 
кривично дела против животне средине,
кривично дело примања или давање 
мита, кривично дело преваре  и неко  
од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту  
пребивалишта законског заступника.)
Уколико понуђач  има више законских 
заступника  дужан је да достави доказ  
за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица:
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење  надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није  
осуђиван за нека од кривичних дела  
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као  члан  организоване криминалне 
групе,  да није  осуђиван за кривична 
дела  против привреде , кривична дела 
против   животне средине, кривично 
дело  примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или 
према месту  пребивалишта;
или  интернет страница на којој су 
тражени подаци јавно доступни

3 Да  је  измирио  доспеле  порезе,
доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у
складу  са  прописима  Републике
Србије  или  стране  државе  када  има
седиште на њеној територији;
(члан 75. став 1. тачка 3) Закона;

Правно лице,предузетник,физичко л. 
- уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе  и 
доприносе  и 
- уверење  надлежне  локалне 
самоуправе  да је измирио  доспеле 
обавезе  по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду  Агенције 
за приватизацију да се понуђач налази 
у  поступку  приватизације 
или  интернет страница на којој су 
тражени подаци јавно доступни

4 Понуђач је дужан да при састављању 
понуде  изричито наведе да је  
поштовао обавезе  које произилазе из 
важећих прописа  о заштити на раду,  
запошљавању и  условима рада,  
заштити животне средине, као  и да му
није изречена мера забране 
обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде  (члан 75. 
став 2. Закона)

Потписан и оверен обазац изјаве. 
(Одељак  11.  конкурсне документације 
- Образац)

 

5 Додатни услов:
Понуђач је дужан да пре закључења 
уговора достави Наручиоцу Уговор о 
осигурању од професионалне 
одговорности (Полису осигурања 
одговорности) са Условима за 
осигурање од професионалне 
одговорности, у свему према 
Правилнику о условима осигурања од 
професионалне одговорности број 
110-00-00058/2015-07 од 6.маја 
2015.године, донет од стране 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре

Доказивање:
Приликом подношења понуде 
доставља се:
- Изјава на обрасцу бр.9, која је 
саставни део Конкурсне документације 
(страна 21/128) којом Понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да ће уколико 
му уговор о предметној јавној набавци 
буде додељен доставити Уговор о 
осигурању од професионалне 
одговорности (Полису осигурања 
одговорности) са Условима за 
осигурање од професионалне 
одговорности

 Приликом закључења уговора, 
доставља се:

 Уговор о осигурању од 
професионалне одговорности 
(Полиса осигурања 
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одговорности) са Условима за 
осигурање професионалне 
одговорности који су саставни 
део Полисе.

6 Додатни услови:
Да располаже довољним кадровским 
капацитетом, односно да има 
запослене   инжењере,  са важећом 
лиценцом и то:
за архитектуру 400 или 401,
за конструкцију 410 или 411 или 415 
или 418
за хидроинсталације 413 или 414,
за електроинсталације 450,
за машинске инсталације 430

Доказивање:
Уговор о раду(на неодређено или 
одређено време) или уговор о радном 
ангажовању с тим да уговор мора 
трајати онолико колико  траје период 
извођења радова.
- фотокопија лиценце и потврда 
Инжењерске коморе Србије да је 
лиценца важећа 

7 Додатни услови:
Да је понуђач у претходне три 
обрачунске године имао укупан приход
већи од 240.000.000,00 динара са 
ПДВ-ом.

Доказује се:
Достављањем копије биланса успеха   
за претходне три обрачунске године 
или извештаја о бонитету за претходне 
три обрачунске године

Напомена:
- У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  докази  под  тачком  од  1  -  4
достављају се за сваког учесника групе, док остале услове испуњавају заједно; 
Услов из члана 75. став  1. тачка 4 дужан  је  да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено   извршење дела набавке  за који  је неопходна испуњеност тог
услова.
- У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  докази  од  1  -  3.
достављају се и за подизвођача, а доказ из члана 75. став 1. тачка 4. Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- Докази под тачкама 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
- Ако је понуђач доставио изјаву из чл.77.став 4 овог  закона,  наручилац је  пре
доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена
као  најповољнија  затражи  да  достави  копију  захтеваних  доказа  о  испуњености
услова,  а  може  и  да  затражи  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  свих  или
појединих  доказа.  Наручилац  доказе  може  да  затражи  и  од  осталих  понуђача.
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака
јавних набавки код тог наручиоца.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за
привредне  регистре,  који  је  јавно  доступан  на  интернет  страници  Агенција  за
привредне регистре. 
Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи  доказ
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одређен   конкурсном  документацијом,  ако  понуђач  наведе  у  понуди  интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ  о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију  електронског  документа  у  писаном облику,  у  складу са  законом којим  се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља  у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може,  уместо  доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и
материјалном одговорношћу оверену пред судским  или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако  понуђач  има  седиште  у  другој  држави,  наручилац  може  да  провери  да  ли
судокументи   којима  понуђач   доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од
стране надлежних органа те државе. 
Понуђач  је  дужан  да  без  одлагања  писмено  обавести  наручиоца  о  било  којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави:

- Образац понуде; 
- Образац изјаве о независној понуди;
- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН;
- Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и конкурсне

документације;
- Споразум којим се понуђачи из групе  међусобно  и према наручиоцу обавезују

на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача - потписан
и оверен  од стране свих понуђача из групе понуђача;

- Образац изјаве  у вези банкарске гаранције за  отклањање грешака у гарантном
року;

- Образац изјаве у вези банкарске гаранције за добро извршење посла
- Образац  изјава банке у вези банкарске гаранције  за  повраћај авансног плаћања
- Образац изјаве у вези Полисе осигурања од одговорности према другој страни,

односно трећим лицима
- Попуњен, оверен и потписан модел уговора;
- Образац структуре понуђене цене;
- Друге  доказе које је   наручилац  захтевао  конкурсном документацијом  и изјаве

понуђача 
Докази које понуђачи не морају да доставе:

- Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР);
- Образац трошкова припреме понуде.
- Лице уписано у Регистар понуђача  није дужно да приликом подношења понуде

доказује  испуњеност  обавезних  услова   већ   навођења  у  понуди  интернет
странице на којој су тражени подаци јавно доступни.
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             6.  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
       ЗА  ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 

 

 за јавну набавку  Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу 

Изјављујемо
(За: Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из  Краљева)

Да ћемо понуђачу ________________________________ издати неопозиву,
безусловну  и  плативу,  на  „први  позив“  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног
плаћања у висини од 30% вредности уговора  и иста ће трајати  до коначног извршења
посла односно правдања аванса. 

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку 1.3.29.

Датум, Потпис

Печат
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7.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ  ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

 за јавну набавку  радова – Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на
Гочу 

Изјављујемо
(За: ЈП Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" ,из  Краљева)

Да  ћемо  понуђачу  ____________________________________________

уколико  у  отвореном  поступку  јавне  набавке  - Изградња  павиљона  Дечијег

одмаралишта “Гоч” на Гочу  , њему буде одлуком додељен уговор издати неопозиву,

безусловну и плативу на „први позив“  банкарску гаранцију за  отклањање грешака у

гарантном року у висини од 5% од  вредности уговора без ПДВ-а,  и иста ће трајати  5

дана дуже од  дана истека гарантног рока .

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за

јавну набавку  број 1.3.29

Датум, Потпис

Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
У  случају  подношења  заједничке  понуде  образац   потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача  који  је  у  достављеном  споразуму  одређен  за  достављање  средстава
обезбеђења.
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8.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

 за јавну набавку – Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу

Изјављујемо

(За: ЈП Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" ,из  Краљева)

Да  ћемо  понуђачу  ____________________________________________

уколико  у  отвореном  поступку  јавне  набавке  - Изградња  павиљона  Дечијег

одмаралишта “Гоч” на Гочу , њему буде одлуком додељен уговор ,  издати неопозиву,

безусловну и плативу на „први позив“ банкарску гаранцију за добро извршење посла у

висини од 5% од  вредности уговора без ПДВ-а, и иста ће трајати  5 дана дуже од  дана

примопредаје радова .

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за

јавну набавку  број 1.3.29

Датум, Потпис

Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
У  случају  подношења  заједничке  понуде  образац   потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача  који  је  у  достављеном  споразуму  одређен  за  достављање  средстава
обезбеђења
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9.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА
ДРУГОЈ СТРАНИ,ОДНОСНО ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

_________________________________________________________________________________
                                              (навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу, уколико
ми у отвореном поступку јавне набавке  – Изградња павиљона Дечијег одмаралишта
“Гоч” на Гочу  ,бр.јавне набавке 1.3.29, буде додељен уговор, пре закључења уговора
доставити Наручиоцу Полису осигурања од одговорности за штету коју може причинити
другој страни, односно трећем лицу, оригинал или оверену копију, са важношћу за цели
период извођења радова.

Горе  наведена  Полиса  је  у  складу  са  чланом  129а  Закона  о  планирању  и
изградњи (“Сл.гласник РС”,бр.132/14 и 145/14)

Датум                                                                                          Понуђач

_____________________                           М.П.                                    ____________________

__________________________________________________________________________
Напомена:
У случају  подношења заједничке  понуде,  образац   потписује  и  оверава  члан групе
понуђача  који  је  у  достављеном  споразуму  одређен  за  достављање  средстава
обезбеђења
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                 10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу чл. 26.  и 61.  став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12 , 14/2015 и 68/2015) понуђач

__________________________________________________________________________
                                                (навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  ПОТВРЂУЈЕМ  да  сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима,  за   јавну набавку – Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу, у
отвореном поступку ЈН број 1.3.29

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                    _______________________ 

________________________________________________________________
Напомена: 
Уколико  понуду  подноси   група  понуђача,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког  понуђача из групе   понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној  понуди,
Наручилац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  конкуренције.
Организација  надлежна  за  заштиу  конкуренције,  може  понуђачу,  односно
заинтересованом  лицу  изрећи  меру  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1.тачка 2 ЗЈН.
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                     11.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА
                                                  ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

 

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), понуђач

__________________________________________________________________________
                                              (навести назив понуђача)

 даје следећу 

И З Ј А В У

 Изричито  наводим  да  сам  поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да ми није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75 став 2.  Закона) , за јавну набавку – Изградња павиљона
Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу  , у отвореном поступку  ЈН број 1.3.29

Датум                                                                                                Понуђач

____________________                     МП                                 _______________________ 

_______________________________________________________________________
Напомена: 
Образац  попуњава  понуђач,  сви  подизвођачи,  а  уколико  понуду  подноси   група
понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког  понуђача из
групе понуђача и оверена печатом. 
(Образац фотокопирати)
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12.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

за јавну набавку – Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу, у отвореном
поступку  ЈН број 1.3.29

даје 

И З Ј А В У

да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда
објављеног  на  Порталу  јавних  набавки и  све  услове  наведене  у  конкурсној
документацији под којима подноси своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може
бити контрадикторан овим условима . 

Датум                                                                                             Понуђач

____________________                          МП                          _______________________ 

_______________________________________________________________________
Напомена: 
Уколико  понуду  подноси   група  понуђача,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког  понуђача из групе   понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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               13.     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку –  Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу,  у
отвореном поступку  ЈН број 1.3.29

У овом обрасцу понуђач  може да  искаже трошкове  припреме понуде  које  се
састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средстава обезбеђења.

Ред.
бр.

                 Врста трошкова     Износ трошкова

1

2

3

4

                                       Укупно динара:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца  накнаду трошкова.

Ако  поступак  јавне  набавке  буде  обустављен  из  разлога  који  су  на  страни
наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади
трошкове  израде  узорка  или  модела  ако  су  израђени  у  складу  са  техничким
спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања  средства  обезбеђења,  под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе. 

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен,потписан од
стране  овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац   трошкова, припреме
понуде, сматраће се да је понуђач доставити захтев за накнаду трошкова.

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП             _______________________ 
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14.   МОДЕЛ УГОВОРА

Модел  уговора понуђач је дужан да попуни, потпише  и печатом овери

МОДЕЛ УГОВОРА
Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу  

 
Ј.Н.бр.1.3.29

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈП Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“, Улица Хајдук Вељкова бр. 61 
(у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101258220, матични број 17001841, коју заступа 
директор Марица Мијајловић, дипл.инж.арх, са једне стране 
и 
 ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични 
број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у 
даљем тексту: Извођач), које заступа ___________________________, са друге стране.

и са понуђачима из групе понуђача: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Извршилац наступа  са подизвођачем/подизвођачима:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

На  основу  прихваћене  понуде Извођача   број  _______,  од______  дана
_______2016. године  и  Одлуке  о  додели уговора  број  :  _______од _______2016.
године , а након спроведеног отвореног поступка  јавне набавке број 1.3.29 по  позиву
за  подношење   понуда  објављеног  на  Порталу   јавних  набавки   дана  23.12.2015.
године, уговорне стране закључују овај уговор .

Члан 1.

 Наручилац  уступа,  а  Извођач  радова  прихвата  обавезу да  као  најповољнији
понуђач  изабран  у  отвореном поступку  јавне  набавке, изведе радове  –  Изградња
павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу   ,  ЈН 1.3.29.

Извођењем радова из  става 1.  овог  члана  обухваћени су сви  радови према
количини  и  опису  радова,  конкурсној  документацији  Наручиоца  и понуди  Извођача
радова. 

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему
према  количини и опису радова,  техничким прописима, нормативима и стандардима
који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне документације Наручиоца,
прихваћеној понуди Извођача радова и условима из овог уговора.
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              Члан 3.

        Извођач радова ће радове који су предмет овог уговора изводити самостално  без
подизвођача – са подизвођачем и то: 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 

Понуђачи из групе понуђача су : 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 

Члан 4.

  На  основу прихваћене  понуде  Извођача  радова  уговарачи  утврђују  да  укупна
вредност радова, са припадајућим порезом, на извођењу радова – Изградња павиљона
Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу  , износи _________________ динара.

Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова,
као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом и понудом
извођача радова  бр.____________ од______.2016. године.

Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и могу се
мењати само услед наступања околности наведених у члану 9. овог уговора.

Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу
стварно  изведених  и  у  грађевинској  књизи  исказаних  количина  радова  уз  примену
фиксних јединичних цена.

У укупну вредност радова из става 1 овог члана урачунати су сви евентуални
порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења радова, дође
до  промене  пореских  обавеза  услед  мера  прописаних  од  стране  државних  органа,
Извођач  радова  има  право  да  за  тај  износ  коригује  уговорену  цену,  о  чему  ће  се
закључити посебан анекс уз овај уговор.
           

Члан 5.

Наручилац се обавезује да:
 одмах по закључењу уговора, а пре почетка радова извођачу радова преда

техничку документацију за извођење радова
 пре  почетка  радова  извођачу  радова  покаже  локацију  на  којој  ће  бити

извођени радови
 обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава

обавезу плаћања у складу са уговором
 врши  надзор  над  извођењем  радова  из  овог  уговора  преко  овлашћених

надзорних органа
 обезбеди технички преглед , да учествује у раду комисије за технички преглед

и у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун
 изврши пријем радова по њиховом завршетку.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да:
        -    пре уплате аванса, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај    

    авансног плаћања у висини 30% од вредности уговора са ПДВ-ом, и иста ће 
     трајати до коначног извршења посла, односно правдања аванса
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 до  тренутка  закључења  уговора  достави  банкарску  гаранцију  за  добро
извршење посла у висини 5 % од вредности уговора без ПДВ-а,  и која ће
важити  5 дана дуже од дана примопредаје радова.

 до тренутка примопредаје предмета уговора достави банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у висини 5 % од вредности уговора без
ПДВ-а, и иста ће трајати 5 дана дуже од дана истека гарантног рока.

 поступа по примедбама и захтевима Наручиоца по основу извршеног надзора
и да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене недостатке и о
томе писаним путем обавести Наручиоца 

 на градилишту уредно води градилишну документацију-грађевински
     дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције
 да  обезбеди  присуство и  учешће  својих  представника  у  раду  комисије  за

технички преглед објекта
 да отклони све недостатке по примедбама комисије за технички преглед у

остављеном року
 да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова
 да отклони све недостатке комисије за примопредају и коначни обрачун
 о свом трошку обезбеди градилишне прикључке струје, воде и др. евентуално

потребне  инфраструктурне  прикључке,  као  и  локацију  за  ускладиштење
материјала, опреме и механизације 

Члан 7.

 Наручилац ће плаћање изведених радова по овом уговору  извршити  авансно
30%, а остатак на основу испостављених и оверених месечних ситуација и окончане
ситуације, у року од 15 дана од дана пријема ситуације.

Аванс ће се правдати сразмерним умањењем износа  испостављене оверене
месечне и окончане ситуације.

Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на изведене радове, а у
противном неспорни део ситуације се исплаћује, а спорни расправља између уговарача
у року од 15 дана по пријему ситуације код Наручиоца.

Привремене ситуације подносе се наручиоцу до 5. у месецу, за радове изведене
у претходном месецу. Окончану ситуацију извођач подноси по извршеном техничком
прегледу и потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну. 

У случају да извођач до тренутка примопредаје радова не достави банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац задржава 5 % уговорене
вредности радова од ситуације, а до достављања банкарске гаранције. 

До  коначног  обрачуна  или  окончане  ситуације,  Наручилац  задржава  5  %
вредности уговорених радова.

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року од
240 календарских дана од дана увођења у посао.
  Датум  увођења  у  посао  констатују  овлашћени  представници  уговорача  када
Наручилац упути посебно обавештење извођачу што се констатује  и у грађевинском
дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.

Динамику  извођења  радова  сачиниће  извођач  радова  пре  почетка  извођења
радова,  а  најкасније  до  испостављања  прве  привремене  ситуације,  уз  сагласност
Наручиоца.

Извођач  је  дужан  да  се  придржава  динамике  извођења  радова,  а  у  случају
значајних одступања која  доводе у  сумњу могућност  извођача да  заврши изградњу
објекта, Наручилац може раскинути овај уговор.
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Члан 9.

 Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају ако је у
уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који
се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису могли
предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су те околности од
утицаја на извођење радова. 

У  случају  из  става  1.  овог  члана  рок  за  извођење  радова  продужава  се  за
онолико  времена  колико  су  трајале  околности  због  којих  радови  нису  могли  да  се
изводе, о чему ће се закључити анекс уговора.

Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног рока за
извођење  радова,  извођач  нема  право  на  продужење  уговореног  рока  и  других
уговорених услова извођења радова.

Члан 10.

Наручилац ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални стручно-
технички  надзор  преко  овлашћеног надзорног   органа  одговарајуће  струке  и  на  тај
начин  контролисати  извођење  радова,  рокове,  употребљен  материјал  и  опрему,
квалитет радова и све друге околности у складу са Законом о планирању и изградњи,
конкурсном  документацијом и овим уговором.

Наручилац ће  писаним  путем  обавестити  Извођача  радова  о  именовању
надзорног органа у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Извођач  радова  ће  у  року  од  5  дана  по  закључењу уговора  писаним  путем
одредити одговорне  руководиоце радова и о томе обавестити Наручиоца.

Члан 11.

У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9.  став 1.
тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово
извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.

Објективне  околности  услед  којих  могу  настати  вишкови  радова,  искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова, чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова. У том  случају Наручилац ће поступити у
складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност наручиоца.  

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних
количина  радова,  достави  преглед  вишкова  и  мањкова  са  уговореним  јединичним
ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог  и достави мишљење
са  детаљним  образложењем  на  усвајање,  најкасније  у  року  од  два  дана  од  дана
пријема.

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

Коначан  преглед  изведених  радова  са  вишковима  и  мањковима,  Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и анексима уговора.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.

29/128



Члан 12.

       У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца.

Непредвидљиве  околности  односно  неопходност  ових  радова  за  извршење
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за
извођење тих радова.

Извођач се обавезује  да додатне (непредвиђене радове)  изведе уз  претходну
писану сагласност  наручиоца.  

По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца,
са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
(непредвиђених  радова),  достави  њихов  преглед.  Стручни  надзор  је  обавезан  да
провери  основаност  истог,  описе  позиција  и  количине  и  достави  мишљење  са
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни  (непредвиђени  радови)  који  су  изведени  без  претходне  писане
сагласности Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране 
Стручног надзора.

Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач доставља 
на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност
свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном 
уговору и анексима уговора.

У овом случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1.
тачка 5.члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

У  случају  да  се  појави  потреба  за  повећањем  обима  предмета  набавке,
Наручилац  може  након  закључења  овог  уговора,  без  спровођења  поступка  јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може
повећати  максимално  до  5%  од  укупне  вредности  овог  уговора,  при  чему  укупна
вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама.

У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 5.
Закона о јавним набавкама.

Члан 14.

За  радове  изведене  по  овом  уговору  извођач  даје  гаранцију  у  трајању  од  2
године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.

Члан 15.

Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року.
Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова обавезан је да

инвеститору  плати  уговорну  казну  у  висини  од  1‰ (један  промил)  од  вредности
уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да укупна казна може
да износи највише 5% од вредности уговорених радова. 

Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.

Уговорна казна обрачунава се приликом коначног  обрачуна изведених радова и
одбија од окончане ситуације.
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Члан 16.

          У складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности
број  110-00-00058/2015-07  од  06.05.2015.год.  донет  од  стране  Министарства
грађевинарства,  саобраћаја и  инфраструктуре,  понуђач је  дужан да пре закључења
уговора  достави  Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности  (полису
осигурања одговорности) и Услове за осигурање од професионалне одговорности,који
су саставни део овог  уговора,  са друштвом регистрованим за ову врсту осигурања,
којима  се  Извођач  штити  од  последица  стручне  грешке  која  може  настати  у  току
реализације овог уговора, а која представља кршење или одступање од постојећих
правила  струке,  утврђених  професионалним  стандардима  односно  неизвршење  и
непоступање са пажњом доброг стручњака за коју је одговоран, а у складу са Законом
о планирању и изградњи и других закона.

Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности  (Полиса  осигурања
одговорности)  са  Условима  за  осигурање  професионалне  одговорности  који  су
саставни  део  Полисе, мора  бити  достављена  у  оргиналу  или  оверена  копија  са
важношћу за читав период извршења услуге.

Уколико се рок за извршење услуга продужи Извршилац је обавезан да достави 
пре истека уговореног рока Полису осигурања из става 1. овог члана, са новим 
периодом осигурања.

Извршилац услуга је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и
здравља на раду, као и противпожарне заштите.

Члан 17.

Извођач  је  у  обавези  да  Наручиоца  обавести  писаним путем  о  спремности
изграђеног објекта за технички преглед најкасније 30 дана пре завршетка  свих радова.
Технички преглед објекта обезбеђује Наручилац.

Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи
по свим захтевима те Комисије, а нарочито да отклони примедбе на изведене радове.
Уколико  Извођач  то  не  учини,  Инвеститор  ће  ангажовањем трећих  лица  отклонити
недостатке о трошку Извођача.

Након добијеног позитивног мишљења Комисије за технички преглед, уговорне
стране  ће  без  одлагања  приступити  примопредаји  и  коначном  обрачуну  изведених
радова, који ће спровести Комисија за примопредају и коначан обрачун. Комисија је
састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорених страна,
уз учешће надзорних органа.

Уколико Комисија за примопредају и коначан обрачун констатује недостатке који
се нису морали отклонити у току техничког прегледа, Извођач је у обавези да отклони
те недостатке. Уколико у остављеном року то не учини, Наручилац ће те недостатке
отклонити преко трећег лица, а на трошак извођача.

Члан 18.
  

Наручилац може раскинути овај уговор у случају да извођач не изводи радове у
складу са важећим прописима или условима из конкурсне докуметнације и понуде или
ако је запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.
 

Члан 19.

Извођач може да раскине овај уговор ако Наручилац не извршава своје уговорне
обавезе и ако наступе ванредне околности које извођач радова није могао да предвиди
у време закључења уговора, а од битног утицаја су на извршење његове обавезе.
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Члан 20.

У  случају  раскида  уговора  уговарачи  ће  сачинити  пресек  стања  изведених
радова, утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.

Члан 21.

Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени у члану 2. овог
уговора, као и сва друга документација која је сачињена ради реализације овог уговора
и извођења радова.

Члан 22.

   Наручилац  и Извођач ће евентуална спорна питања која настану из реализације
овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених  лица.

Ако  до  споразума  не  дође  за  решење  спора  уговарачи  утврђују  месну
надлежност Привредног суда у Краљеву.

Члан 23.

  У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се прописи о
облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који се односе
на уговорену врсту посла.

Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 примерака истоветног текста, од којих се по 3 примерка
налазе код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                         ЗА НАРУЧИОЦА
         ДИРЕКТОР                                     ДИРЕКТОР 

                                                                                                       ________________________
                                                                                               Марица Мијајловић,дипл.инж.арх.
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15.     ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
           СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре цене - Изградња павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу  

1.Трошкови материјала укупно ________________ динара без ПДВ-а

2. Трошкови радне снаге, механизације,  
превоза и специјалистичких услуга ________________ динара без ПДВ-а

3. Укупна цена (без ПДВ-а) ________________динара без ПДВ-а

4. Стопа ПДВ-а

5. Износ ПДВ-а на укупну цену ________________________ динара

6. Укупна цена (са ПДВ-ом) ________________ динара са ПДВ-ом

место: _____________                        М.П.                     потпис овлашћеног лица
 датум:_____________

Напомена:
Образац структуре цене понуђач  мора да попуни,  овери печатом и потпише,

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  одређује  једног

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре
цене. 

Упутство како да се попуни образац структуре цене

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према  следећем упутству:

 Под тачком 1. уписују се трошкови материјала,
 Под тачком 2. уписују се трошкови радне снаге, механизације, превоза и  

      специјалистичких углуга.
 Под тачком 3. понуђачи уписију  укупну цену без ПДВ-а,
 Под тачком 4. уписије се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ;
 Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;
 Под тачком 6. уписије се укупна цена са ПДВ-ом;
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  16. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Glavni projekat je izrađen na osnovu: Projektnog zadatka investitora; Rešenja o lokacijskoj dozvoli
br.353-348/2014-08, izdatim od Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti
grada Kraljeva (od 02.10.2014.);  Idejnog rešenja odobrenog i potpisanog od strane investitora kao i izdatih
uslova prikljčaka za projekte instalacija.

Projektom su usaglašeni svi zahtevi i potrebe ustanove Dečijeg odmarališta “Goč” u arhitektonskom,
funkcionalnom,  prostornom,  konstruktivnom  smislu,  odnosno  definisane  su  sve  predviđene  prostorije,  po
osnovama i  nivoima. 

U projektima instalacija-faza, definisane su potrebne instalacije objekta, potrebni infrastrukturni vodovi
kao i ostali zahtevi iz projektnog zadatka vezani za instalacije. 

Postojeći  objekat  je  montažni,  velike  starosti,  neusklađen sa savremenim normativima i  potrebama
investitora, tako da je zaključeno da se u potpunosti uklanja. Demontaža  i  rušenje  postojećeg  montažnog
objekta će biti zaseban deo predmera i predračuna, kao predhodni radovi za sve faze izgradnje.

Zahtevano je da se objekat bude spratnosti P+1 i  da se projektuje i izvodi u tri faze : FAZA I - smeštajni
blok “A”; FAZA II - centralni deo sa komunikacijama i zajedničkim prostorijama; FAZA III - smeštajni blok “B”). 

Visina finalnog poda prizemlja je na koti +0,75 (±0,00=915.80, kota prirodnog terena u zoni ulaza ulaza
u objekt), dok je kota osnovne AB ploče prizemlja +0,57. Spušteni deo hola-fazaII je na koti gotovog pod +0,21
(osnovna ploča +0,03 . Ploča poda 1. Sprata je na koti +3,80 (gotovi pod +3,90). Završna ploča iznad 1. Sprata
je na koti +6,95 (sa svim obradama +7,15). Viši deo ploče iznad 1. Sprata je na koti +7,50 (sa svim obradama je
+7,70). Završna kota krova, sa svim obradama je +9,90.

Objekt  je  slobodno-stojeći,  na sasvim slobodnoj   lokaciji,  tako da jedino ograničenje  predstavljaju
zadate urbanističke linije (videti situaciju sa urbanističkom linijama).

Pristup  gostiju  hotela  je  slobodnim  travnatim  platoom  kao  i  postojećim  pešačkim
saobraćajnicama/stazama.

Pristup vatrogasnog vozila (kao i teretnih vozila u toku izgradnje) je rešen ranije usaglašenim planom
pristupa vatrogasnih vozila na nivou šire lokacije, kojim je predviđen pristup neposredno do objekta.

Imajući  u  vidu  pre  svega  bezbednost  korisnika,  predviđeno  je  da  pored  glavnog
stepeništa/evakuacionog izlaza (sa još tri opciona evakuaciona izlaza na nivou prizemlja), postoji i alternativno
stepenište, koje bi alternativno služilo kao nezavisna ekonomska komunikacija za ofis-prostoriju spremačica.
Zbog bezbednosti su u zoni parternih komunikacija, sva ostakljenja predviđena od “panfleks” –stakla.

U projektnom zadatku izričito trazeno izdvajanje gradnje u tri faze (smeštajni blok “A”, centralni blok sa
komuniikacijama i smeštajni blok “B”), Imajući u vidu funkcionalni sklop objekta (komunikacije), smatram da je
najracionalnije najpre sprovesti zajedno fazu I+II (čime će se dobiti kompletno zaokruženi sadržaj), nakon čega
se može shodno mogućnostima,  u  bilo  koje  vreme pristupiti  realizaciji  faza III  (bruto  površine faze I+II  su
približne fazi III).

U objektu neće biti pripreme i distribucije hrane, kao ni pranje/servisiranje posteljine, imajući u vidu da
su sve te aktivnosti  predviđene u centralnom objektu/hotelu u blizini.  U objektu će se posluživati  čaj/kafa i
bezalkoholni napitci, dok će se čista i prljava posteljina skladištiti u posebnoj prostoriji-ofisu spremačica.

Na osnovu projektnog zadatka i usaglašenog idejnog rešenja, predviđeni su sledeće namene prostorija,
površina i obrade date na narednim listovima 2; 3; 4; 5; :
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KONSTRUKCIJA OBJEKTA :

Konstrukcija  objekta  za  FAZU  I i  FAZU  III  je  "zidana  konstrukcija"  sa   trakastim  AB.  temeljima,
potrebnim verikalnim i horizontalnim serklažima i "fert" međuspratnom konstrukcijom. U zoni ispod sanitarnih
čvorova, umesto "fert"’-a, predviđena je spuštena monolitna AB. ploča d=12cm (poravnata sa donjom kotom
"fert"’-a),  kako  bi  se  sproveli  svi  hidro-izolacioni  slojevi  i   sprečilo  oštećenje  konstrukcije  usled  vođenja
instalacija. Blokovi za nosive zidove su “konstruktivni”, veće čvrstoće i povećane težine, shodno zahtevima iz
projekta konstrukcije, (čime se obezbeđuje i adekvatna zvukoizolacija između soba).

Konstrukcija  objekta za  FAZU II  je "skeletna konstrukcija"  sa  AB. temeljima-samcima,  verikalnim i
horizontalnim  AB. stubovima-gredama i međuspratnom konstrukcijom od AB. monolitnih ploča d=16cm.

STEPENIŠTA – OGRADE :

Stepenište  (glavno)  je  izrađeno  od  AB.  kosih  ploča,  sa  potrebnim  podesnim  gredama,  "punim"
ogradama-  AB.  nadzidcima  (visine  90  cm),  sa  završnim  cevastim  kontinuiranim  rukohvatom  od  poliranog
aluminijuma (dijametar cevi 5cm, sa tipskim ankerima-distancerima u AB ogradu), do ukupne visine  110 cm.
Finalna obrada AB. nadzidaka je prani kulir na beton. 

Evakuaciono/servisno  stepenište,  kao  i  spoljna/ulazna  stepeništa-tremovi  imaju
standardnu/prefabrikovanu cevastu  aluminijumsku  ogradu  (podeone  prečke  na  maks.  razmaku 14  cm),  sa
sistemskim ankerima i fasonskim delovima u boji poliranog aluminijuma (h=110cm). Sa druge strane stepeništa
konzolni rukohvat na h=90 cm.

Za  osobe  sa  posebnim  potrebama,  predviđen  je  isti  tip  standardne  aluminijumske  ograde,  ali  sa
obaveznim konzolno izbačenim rukohvatom na h= 60 i 90 cm.

Pranim kulirom će se obraditi i vertikalni zid pulteva (recepcija, čajna kuhinja), dok će finalna ploča biti
od granita (“Kashmir-white” ili sl., sa profil.čelom h=5 cm).

Pranim kulirom je planirana i  spoljna obrada AB.žardinjera ispred glavnog ulaza u objekt (unutra je
“umetnuta” kanta od nerđajućeg lima).

KONSTRUKCIJA KROVA :

Konstrukcija krova je od standardne drvene konstrukcije, sa potrebnim drvenim stubovima, roznjačama,
venčanicama, rogovima kosnicima i izmenama. 

Krov  je  pod  nagibom od  45°/12°,  dok  je  u  zoni  sprata,  do  visine  međuspratne  konstrukcije  iznad
prizemlja, krov spušten vertikalno (90°), zbog zaštite od kiše, snega, vetra i “Planinskog” karaktera objekta.
Zbog vertikalne konstrukcije krova (distancirane od zida), iz završnih AB. elemenata (na početku i završetku
vert. krova) se izrađuju posebni čelični držači rogova (videti detalj u projektu konstrukcije).

Konzolni delovi 1.sprata se sa “donje strane” takođe opšivaju istim limom na istu podlogu ali sa “gušćim”
vezivanjem lima za podlogu (zbog sprečavanja pojave ugiba).

Iznad rogova-završnih konstruktivnih elemnata krova (osno rastojanje 87-89 cm), ušrafljuje se “daščana
oplata” od OSB - 4 ploča,  debljine min.  18 mm, šrafljenih tako da se svaka sledeća tabla po kosini  krova
“pomera” i pričvršćuje se za “različita” tri roga, čime se “sprežu” rogovi/krovna konstrukcija.

Preko  OSB - 4 ploča se postavlja krovna folija (paropropusna/vodonepropusna, tipa “tyvek”, “dorken”,
“maksmajer” ili slično).

Preko krovne folije postavljaju se drvene štafne 5-8 cm, na rastojanju od ~30 cm sa svim potrebnim
elementima za “ivična” opšivanja (videti detalje).

Finalni  pokrivač  je  plastificirani  lim  sa  širinom  čela  lima  (standardnih  47,5cm),  profilisanim  ivičnim
stojećim falcovima (h~3,5cm) i dužinom lima iz jednog komada (bez nastavaka limova niz slivnu ravan), prema
geometriji iz preseka.

Tip krovnog pokrivača treba biti prefabrikovani ( tipa “Piano INM Arilje”, “Classic Rukki” ili slično).
Boja lima po ton-karti proizvođača, debljina zaštitog sloja min.25 mikrona (preporuka projektanta RAL

9006),  debljina  lima  min.0,55  a  spajanje  (dihtung-vijcima  sa  neoprenskom  hermetizujućom  podloškom),
skriveno - u “falc”/preklop po priloženom detalju (na rastojanju 30-50cm).

Na vezi krova-dilataciji faze I i II, na zidu faze I, izvodi se PPZ nadzidak celom širinom krova, visine
50cm., opšiven limom kao i krov.

Od  lima istog proizvođača (boji i kvalitetu), profilisanog zavisno od tipa opšiva- elementa,  izrađuju se
svi opšivi (na slemenu, kod oluka, oko prodora ventilacionih vertikala, bočnim završetcima krova, kontaktu sa
prozorima sprata i fasadom)  i vertiklani i horizontalni oluci.  

Snegobrani se formiraju u najmanje tri cik-cak reda (na međusobnom rastojanju i rastojanju od strehe
od 60 cm), sa izuzetno kvalitetnim pričvršćivanjem (zbog mogućeg velikog snega). Preporuka je da snegobrani
budu tipski,  istog  proizvođača/boje  kao  i  krovni  lim,  odnosno sa  standardnom i  atestiranom konstrukcijom
snegobrana. 

Završne “kape” ventilacionih “šunt” kanala su prefabrikovane armirano-betonske sa potrebnim ankerima
i spojnim/opšivnim elementima.

Sve ventilacione vertikale imaju ka hodniku revizioni otvor za intervenciju na instalacijama, sa kapkom
od plastificiranog lima (kao za hidrant) koji se otvara  ka spolja i zaključava (dimenzije 26x100-videti šeme). 
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TAVANSKA KONSTRUKCIJA :

Obzirom da se tavanski prostor ne koristi, termoizolacija je položena na AB. ploču (“fert”) i parnu branu
(shodno elaboratu EE 12cm, kamene vune min.130kg/m3). Preko vune se kao mehanička zaštita polažu OSB -
4 ploče, debljine min. 18 mm.

SPOLJNI I UNUTRAŠNJI ZIDOVI, OBRADA PLAFONA I ZIDOVA :

Svi  spoljni  i  unutrašnji  zidovi  će  biti  od glinenog bloka  debljine  20 (19);10(9)  i  7(6)  cm,  zidanih  (i
malterisanih  unutra)  produžnim malterom,  sa  propisanim AB.  vertikalnim i  horizontalnim serklažima,  prema
grafičkim prilozima I projektu konstrukcije.

Finalna obrada svih plafona i zidova je malterisanje produžnim malterom (P1), dvostruko gletovanje i
bojenje akrilnim entereijerskim bojama. U sobama će se u visini nameštaja (početna visina 70cm), ušrafiti u zid
lajsna od drveta debljine 2,4cm  (h=12cm, ugaono-profilisana, glačana i bojena PU bezbojnim lakom), zbog
zaštite zida od mehaničkih oštećenja (Z1).

Sanitarni čvorovi će imati finalnu obradu (Z2).-zidnu keramiku 1.klase, do plafona (u dva dezena, jedan
do visine 100 cm i drugi preko 100cm).

Manji deo zidova (označen sivom bojom) je gips-kartonski, debljine 10cm (dvostruki GK. sa CW/UW
podkonstrukcijom i 5 cm vune) i 7cm (jenostruki sa CW/UW podkonstrukcijom-bez vune).

POD NA TLU :

Nakon zbijanja šljunčanog tampona (10cm) i izrade  betonske podne ploče (12cm), izvodi se celom
površinom hidroizolacija od kapilarne vlage (tipa sika top-sil107 ili sl., u dva naspramna premaza). Nakon toga
se  (shodno elaboratu  EE),  postavlja  12  cm termo-izolacije  od stirodura  (min.35  kg/m3),  PVC folija  i  lako-
armirana cementna košuljica d=5cm.

Zavisno od prostorije na ovako pripremljeni pod se postavlja finalna podna obrada shodno priloženim
tablicama i odeljku “finalni podovi” (tri vrste keramike i laminat povišene otpornosti na habanje-za hotele).

FASADNE KONSTRUKCIJE :

Svi  spoljni  zidovi  su obrađeni  (shodno pravilniku EE) sa 12 cm fasadnog stiropora (min 17kg/m3),
pričvršćenog PVC tiplima i obrađenog mrežicom, i podlogom (gruntom).

Finalna obrada je akrilni fasadni malter/premaz po ton karti poizvođača, osim delova fasade koji imaju i
dodatnu završnu obradu (od lima ili  četinarskih nutovanih dasaka), gde se izrađuje samo “grunt-podloga” bez
završne akrilne obrade.

Zbog pravilnika o upotrebi  stiropora na fasadama,  u  zoni  međuspratne konstrukcije  (širine 20cm) i
vertikalno  na  rastojanjima  manjim  od  20  metara(širine  20cm),   formiraju  se  “prekidi”  od   materijala  klase
gorivosti A1 (kamena vune), sa metalnim ankerima i “demit” obradama za kamenu vunu (gustina 130kg/m3).

Na prizemnom delu fasade levo i desno od od glavnog ulaza (označeno u osnovama), formiraće se
finalna fasadna obrada (preko fasadnog stiropora) od rendisanih, nutovanih i grubo glačanih čamovih dasaka,
debljine 2,4 cm, ukucanih u “nut”-horizontalno, na predhodno postavljene vertikalne štafne 5/10 cm (razrezani
rog/štafna,direktno pričvršćen u zid tiplovima, preko čeličnih vinkli 100.50.5 x 50, a sa “jastukom” od stiropora
d=2cm). Horizontalno rastojanje štafni 5/10, zavisiće od razmaka prozora, ali netreba biti veće od 150cm(videti
odsnove i  detalje).  Zbog protivpožarne zaštite fasade, finalni  premaz dasaka će biti:  Providni  protivpožarni
ekspandirajući premaz (sa atestom 30 min), tipa “firestop-wood” ili slično. Daskama će se ovi delovi fasade,
obraditi na 10cm  do terena (preostalih 10cm, obrada će biti  sivi bojeni beton, odnosno vertikalni završetak
“behaton” ploča obrade partera). 

POD NA MEĐUSPRATNOJ  KONSTRUKCIJI :

Na međuspratnu konstrukciju se najpre postavlja 5 cm  stirodura (min.35 kg/m3),  PVC folija i  lako-
armirana cementna košuljica d=5cm.

Zavisno od prostorije, na ovako pripremljeni pod se postavlja finalna podna obrada shodno priloženim
tablicama i odeljku “finalni podovi”.

U sanitarnim čvorovima  (u kojima je AB. ploča spuštena za ~8cm, zbog postavljanja AB. ploče po
“donjoj” ivici “Fert” – konstrukcije, najpre se postavlja 5 cm  stirodura  (min.35 kg/m3), PVC folija i lako-armirana
cementna košuljica sa padom ka slivniku  d=5-10 cm. Nakon toga se izvodi hidro-izolacija (tipa sika top-sil 107
ili sl., dva premaza + ”tape-sil” hermetizujuća traka po obimu sanitarnog čvora).

 Preko hidro-izolacije, direktno se postavlja keramika na lepku (keramički lepak je kompatibilan sa ovom
vrstom hidro-izolacije). 
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FINALNE PODNE  KONSTRUKCIJE :

Na predhodno opisane i pripremljene podne konstrukcije, postavljaju se sledeće finalne obrade :

PK1- Ulazni tremovi i sva stepeništa: Reljefna, profilisana (za čelo stepenika), 
         neklizajuća granitna keramika (sa sa zidnim holkelom h=8cm).
PK2- Hodnici i holovi : Neklizajuća granitna keramika (u dva dezena, sa zidnim 
         holkelom h=8cm).
PK3- Sanitarni čvorovi : Keramika podna, 1.klase (preko sloja za pad i hidro-
         izolacija).
PL  - Sobe, zajedničke prostorije : Laminat za velika opterećenja (klasa 33 – za 
         hotele), na sunđerastu podlogu, sa obimnom laminatnom lajsnom.

FASADNE STOLARSKE I BRAVARSKE KONSTRUKCIJE (VIDETI ŠEME) :

Svi spoljnji otvori (prozori i vrata) moraju, shodno pravilniku EE, da imaju koeficijent prolaza toplota “k”
1,5w°K/m2, za celu konstrukciju.

Konstrukcija spoljnih prozora je laminirano drvo (preporuka je da, zavisno od finansijskih mogućnosti,
konstrukcija  bude laminirano  drvo  opšiveno  aluminijumskim profilom/limom).  Drvo  je  bojeno  PU lakom,  sa
kvalitetnim okovom, rukohvatom od poliranog metala, šarkama. Ispuna je staklopaket, sa unutrašnjim  nisko-
emisionim staklom, punjenog argonom. Pozicija mora biti snabdevena adekvatnom prozorskom klupom (istog
materijala i obrade kao i konstrukcija rama), opšivnu lajsnu po obimu-ka “demit” obradi ili limenom vertikalnom
delu krova, kao i spoljni sol-bank-okapnicu prozora od plastificiranog i profilisanog lima. 

Za otvore sa parapetom manjim od 90cm (za zajedničke prostorije i prostorije koje ne koriste deca),
obavezan  je  fiksni  deo  pozicije  (ispunjen  staklo-paketom  od  niskoemisionog  “panpleks”-stakla  punjenog
argonom) i dopunskom ogradom sa unutrašnje strane, od alum.cevi (dijametra 30-40cm), sa tipskim držačima-
distancerima koji se fiksiraju u ram pozicije kao i podeonim prečkama na maks. razmaku 14 cm, (do visine 90
cm).

Konstrukcija  spoljnih  ulaznih  vrata  i  portala  (u  zoni  ulauznog  hola  i  hodnika),  je  od  konstrukcije
aluminijum-aluminijum sa  termičkim prekidom.  Ispuna je  staklopaket  od  nisko-emisionog “panpleks”  stakla,
punjenog  argonom.  Pozicija  mora  biti  snabdevena   potrebnim  okovom,  rukohvatom  od  poliranog  metala,
šarkama, graničnicima polja otvaranja al.pragovima i bravama (videti šeme). 

Za pozicije koje se koriste za evakuaciju, obavezna “antipanik”-poluga/mehanizam, a za ulazna vrata
glavnog ulaza, kompletni senzori za automatsko otvaranje, motori, reduktori i ostala neophodna oprema (videti
šeme).

Unutrašnja  vrata  holova/hodnika  su  takođe  od  alum.konstrukcije,  sa  potrebnim  pratećim  okovima,
rukohvatima  i  opremom,  ali  bez  termo-prekida  (ispuna  -  jednostruko  “panpleks”-staklo).  Nadsvetla  su  od
jednostrukog “satinato-mlečnog stakla” d=6mm.

Unutrašnja  vrata soba su od duplo-šperovane konstrukcije  sa saćastom zvukoizolacionom ispunom
(preporuka zvuko-izolacija ~35db). Finalna obrada furnir, bajcovan i lakiran PU providnim lakom, (snabdeven
pragom/prelaznom metalnom lajsnom samo za prostorije sa različitim podom).Pozicija snabdevena: Metalnom
pločicom-oznakom prostoije, odbojnikom polja otvaranja, kvalitetnim okovom, kvakom, obimnim zaptivačima-
gumama i bravom po sistemu “generalni ključ”.

Za  izlazak  na  tavan  predviđen  je  metalni  kapak  100x100cm.,  sa  PPZ  atestom  1,5h  i  potrebnim
rukohvatima i zaptivačima po obimu (dva komada).

UREĐENJE PARTERA :

Obzirom da projektnim zadatkom nije predviđena šira obrada partera, odnosno da je teren bez većih
padova (gotovo ravan), osim ranije pomenutih ulaznih tremova, AB. žardinjera i njihove obrade, predviđeb je po
celom obimu objekta trotoar-“margina” (1,5m) od “behaton” ploča na zbijenu posteljicu od šljunka i peščani sloj.

Na mestima izliva oluka (27x1,5m), formiraju se linijske rigole (elementi 30x30x6cm) u širini “behaton”-
trotoara, a na završetku “behaton” trotoara završni ivičnjak.

Sve  ostale  materijale,  obrade  i  detalje,  uraditi  u  skladu  sa  važećim propisima,  podacima  iz
projekta, lokacijske dozvole, uslovima nadležnih komunalnih preduzeća i zahtevima investitora,
odnosno nadzornog organa

                             Arh. B. Koković   

                                                                                                 --------------------------------------------------
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I DEMONTIRANJE I RUŠENJE
1 Demontaža i rušenje postojećeg objekta za smeštaj dece na

Goču, zajedno sa pripadajućim instalacijama. U cenu uračunat
rad mašina i ljudi na rušenju, utovar šuta i drugog materijala u

kamion i transport do deponije koju izvođač sam obezbedi.

Izvođaču je omogućeno da pogleda i snimi objekat pre

dostavljanja ponude. Pre početka rušenja objekta, potrebno je

izvršiti pažljivu demontažu opreme iz I Demontaža i rušenje, 

Pos 2, ovog predmera radova, kao i demontažu svih grejnih tela

(ista se ugrađuju u novi objekat), kako se ne bi oštetila. Radovi

na demontaži grejnih tela nisu obuhvaćeni ovom pozicijom, već
se obračunavaju kroz Mašinske radove ovog predmera.

Investitor ima pravo da zadrži za svoje potrebe deo materijala

porušenog objekta. Obračun paušalno 
ukupno pauš. =

2 Pažljiva demontaža spoljne i unutrašnja PVC stolarija (prozori,

vrata i portali), sa konstrukcijom od PVC profila i ispunom od

stakla, zajedno sa štokovima, koji se koriste za dalju upotrebu

(paziti da se ne oštete) 
U cenu uračunata demontaža, vertiklani transport, prenos,

horizontalni transport i slaganje na mesto koje odredi investitor

na lokaciji dečijeg odmarališta.U cenu uračunata i potrebna

skela.  

Obračun paušalno. ukupno pauš. =

TOTAL I

II ZEMLJANI RADOVI

1 Geodetsko obeležavanje objekta.
Obračun po m² po opisu.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"  m² 252,21

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama  m² 171,15

c) FAZA III- smeštajni blok "B"  m² 412,97

ukupno  m² 836,33 x =

2 Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu III kategorije u prirodno

vlažnom zemljištu i nivelisanje terena oko objekta prema

projektu. 

Obračun po m³ iskopane zemlje računajući je samoniklu.a) FAZA I- smeštajni blok "A"
287.01*1.35  m² 387,46

17. OPIS I KOLIČINA RADOVA 
građevinsko zanatskih radova uz glavni projekat dečijeg odmarališta "Goč"

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a

u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim
propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog

organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa

važećim normativima i pravilima struke kao i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.
Prilikom davanja ponude ponuđači su u obavezi da izvrše uvid u projektno tehničku dokumentaciju.
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b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

198.37*1.35  m² 267,80

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
459.52*1.35  m² 620,35

ukupno  m² 1275,61 x =

3 Nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20cm, sa

kvašenjem, oko temelja i temeljnih zidova u samom terenu,

vibronabijačima, do potrebne zbijenosti i formiranje nasipa za

postavljanje podne ploče na tlu. 
Obračun po m3 zemlje računajući je rastresitu (koeficient

rastresitosti k=1.30).

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
(387.46-30.55-27.47-0.32-117.07*0.35+229.85*0.18)*1.30 m³ 428,37

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(267.80-4.24-57.15*0.35-3.72-12.11+161.28*0.18)*1.30 m³ 333,79

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
(620.35-41.16-36.53-3.22-157.63*0.35+403.81*0.18)*1.30 m³ 724,04

ukupno m³ 1486,20 x =

4 Odvoz preostale-suvišne zemlje na deponiju daljine do 5km. 
Obračun po m3 odvežene zemlje računajući je rastresitu

(koeficient rastresitosti k=1.30).

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
387.46*1.3-428.37 m³ 75,33

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

267.80*1.30-333.79 m³ 14,35

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
620.35*1.30-724.04 m³ 82,42

ukupno m³ 172,10 x =

5 Nabavka, dovoz, nasipanje i razastiranje tampon slojeva šljunka
(prirodni šljunak), d=30cm, ispod temeljnih stopa, trakastih

temelja, temeljnih serklaža i podnih ploča na tlu. 
Obračun po m² nabavljenog, dovezenog, nasipanog, razastrtog i

nabijenog šljunka do potrebne stišljivosti (Ms≤40MPa).

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
ispod temelja, temeljnih greda i temeljnih serklaža
0.90*(17.05+17.30*3+4.15*3+5.65*4)+1.30*12.15+1.50*(0.75+0

.55+0.45+0.70)+2.00*2.00  m² 117,07

ispod podne ploče na tlu
229,58  m² 229,58

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

ispod temelja, temeljnih greda i temeljnih serklaža
1.50*1.50+1.40*1.80+1.90*1.60+2.40*2.40*4+1.60*4.00+0.50*(3

.90+3.95*4+3.85+4.20*2)+0.70*(1.40+1.50+2.70)  m² 57,15

ispod podne ploče na tlu
161,29  m² 161,28

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
ispod temelja, temeljnih greda i temeljnih serklaža
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0.90*(27.10*2+22.70*2+5.65*6+4.15*4+3.20*2)+0.70*(1.84+1.2

4+4.09)+1.70*(0.50+0.90+0.75+0.65)+0.40*0.90+1.50*2*(0.25+

0.35+0.60)+1.60*1.90  m² 157,63

ispod podne ploče na tlu
403,81  m² 403,81

ukupno  m² 1126,52 x =

6 Stabilizacija tla nakon iskopa, mehaničkim sredstvima do

potrebne zbijenosti (Ms≤25MPa).
Obračun po m² sabijenog tla, po opisu.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"  m² 287,01

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama  m² 198,37

c) FAZA III- smeštajni blok "B"  m² 459,52

ukupno  m² 944,90 x =

TOTAL II

III ZIDARSKI RADOVI

1 Zidanje spoljnih i unutrašnjih zidova šupljim glinenim blokovima

d=20cm u sistemu pero-žljeb, u produžnom malteru 1:2:6 sa

vertikalnim transportom materijala. U visini vrata izraditi a.b.

serklaže od betona MB20 armiranih sa 2*2Ø8 mm i uzengije

Ø6/20cm. 

U cenu uračunata i pomoćna skela.
U cenu je uračunata i skela, oplata i armatura za serklaže.
Obračun po m2 ozidanog zida sa vertikalnim i horizontalnim

serklažima za ukrućenje zida. 

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

(4.20*6+3.95*3+4.15*2+3.50*2+3.15*3+2.30*2+2.60*3+2.50*2+

4.20*6)*3.03-1.41*1.45*3-1.81*1.45*3-2.21*1.45*2-1.01*2.11*6-

7*0.25*1.00  m² 281,38

I sprat

(1.50*2+1.30*3+1.02+2.75*5+1.47+1.28*2+4.15*2+0.40*2+3.50

*2+0.20*3+2.50*2+3.15*3+2.30*2+2.60*3+4.20*7+3.95*3)*2.95-

1.41*1.75-1.01*2.11*8-8*0.25*1.00+2*13.30  m² 331,06

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

(2.28+4.15+3.15+2.20+2.10+1.10)*3.03  m² 45,39

I sprat

(1.42+2.98+0.72+3.15+2.30*2+3.35+4.35+1.30+1.42+2.75+2.9

1+2.71+2.75)*2.95  m² 101,51

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

(3.95*2+4.20*22+2.00+2.30+2.60*5+2.50*3+3.15*3+4.15*2+3.4

7*2+1.94+1.22+0.57+2.70+1.60)*3.03-3.95*2.45-1.41*1.45*2-

1.60*2.45*2-0.55*0.85-1.81*1.45*4-2.21*1.45*2-2.61*1.45*3-

(0.71+1.22+0.57)*1.45-1.01*2.11*9  m² 405,06

I sprat
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(2.30+2.75+0.40+1.30*8+1.22+1.47*3+0.20*7+2.75*11+3.95*3+

4.20*11+2.30+2.60*5+5.65+3.15*3+2.50*3+4.15*6+3.60+1.40+

2.70+1.10+1.94)*2.95-1.41*1.75-1.01*2.11*14+2*13.30  m² 539,22

ukupno  m² 1703,62 x =

2 Zidanje spoljnih i unutrašnjih pregradnih zidova šupljim glinenim

blokovima d=10cm, u produžnom malteru 1:2:6 sa vertikalnim,

hor. transportom i potrebnom skelom. U visini vrata izraditi a.b.

serklaže od betona MB20 armiranih sa 2*2Ø8 mm i uzengije

Ø6/20cm. 

U cenu je uračunata i skela, oplata i armatura za serklaže.
Obračun po m2 ozidanog zida sa vertikalnim i horizontalnim

serklažima za ukrućenje zida. 
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

(1.05*5+2.20*5+2.60+1.95+2.03+0.50+1.31+1.37+1.60*6+3.78-

0.71*7)*3.03  m² 104,29

I sprat

(1.05*8+2.20*6+2.10*2+1.60*8-

0.71*8)*2.95+(0.10*8+1.85*7+1.60)*2.95-7*1.41*1.75-1.41*2.65

 m² 121,39

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

(1.60*2+3.26+1.27*2+1.01+3.30+0.60+0.40+2.10+1.47*2+1.25+

0.80-0.71*7+2.30)*3.03+(0.70+2*0.50+0.35+3.05)*1.10  m² 62,36

I sprat

(1.44*2+6.35+1.20*2+1.26-

0.71*4)*2.95+(2*4.40+2*3.12+8*0.10)*2.95-3.95*2.65*2-

2.68*2.65*2+(0.70+2*0.50+0.35+3.05)*1.10  m² 46,85

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

(1.05*5+2.20*9+1.60*10+3.00-0.71*10)*3.03  m² 111,96

I sprat

(1.05*13+3.78+2.10*3+2.20*11+1.60*13-

0.71*14)*2.95+(0.10*14+1.85*13+1.60)*2.95-1.41*1.75*11-

1.41*2.65*3  m² 214,88

d) PPZ zid na dilataciji između Faza I i II
10,85  m² 10,85

ukupno  m² 672,58 x =

3 Obzidavanje dimnjačkih i ventilacionih kanala šupljom opekom

d=7cm u produžnom malteru 1:2:6 sa vertikalnim i horizontalnim

transportom. 

U cenu je uračunata i skela, oplata i armatura za serklaže.
Obračun po m2 ozidanog zida sa vertikalnim i horizontalnim

serklažima za ukrućenje zida. 
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

(0.90*4+0.60*8)*3.03  m² 25,45

I sprat

(0.90*4+0.60*8)*2.95  m² 24,78

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

(0.33+0.60)*3.03  m² 2,82
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I sprat

(0.33*2+0.60)*2.95  m² 3,72

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

(0.90*5+0.33*3+0.60*13)*3.03  m² 40,27

I sprat

(0.90*5+0.33*3+0.60*13)*2.95  m² 39,21

ukupno  m² 136,25 x =

4 Zidanje ventilacionih i dimnjačkih "šund" kanala (41/25cm) sa

svim potrebnim fazonskim delovima u produžnom malteru 1:3:9

sa vertikalnim transportom i izradom završnog betonskog

poklopca d=10cm (osnova za dimne kape). Prelaz iz primarnog

u sekundarni kanal izvršiti izbijanjem glinenih pregrada i

ispunom od nabijenog betona MB15 u svemu prema detalju i

propisima za ovu vrstu radova. 

Obračun po m' ozidanih vertikala zajedno sa potrebnom skelom.
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
8*9.65 m´ 77,20

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

9,65 m´ 9,65

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
14*9.65 m´ 135,10

ukupno m´ 221,95 x =

5 Obzidavanje dimnjačkih i ventilacionih kanala u tavanu i van

krova opekom d=12cm u cementnom malteru 1:3 sa

horizontalnim serklažima u trećinama visine zajedno sa

vertikalnim i horizontalnim transportom.

U cenu ulazi i vrednost a.b. serklaža 12/20cm na trećinama
visine kanala.  

Obračun po m2 ozidanog zida po opisu zajedno sa skelom. 
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
(0.70+1.00)*2*4*2.90 m² 39,44

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(0.70+0.55)*2*2.90 m² 7,25

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
((0.70+1.00)*2*5+(0.70+0.55)*2*4)*2.90 m² 78,30

ukupno m² 124,99 x =

6 Malterisanje plafona produžnim malterom R=1:2:6 u dva sloja.

Pre malterisanja površine očistiti i isprskati retkim cementnim

mlekom. Prvi sloj naneti preko podloge i narezati radi boljeg

prihvatanja drugog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim

perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez

preloma i talasa, a ivice oštre i prave. 
Obračun po m² omalterisane površine po opisu, zajedno sa

horizontalnim i vertikalnim transportom materijala i potrebnom

skelom.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
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prizemlje

27.59+13.65+4.03+35.63+3.13+16.07+2.75+21.99+3.10+21.99

+3.10+21.99+3.13+19.21+2.44  m² 199,80

I sprat

27.76+21.01+2.63+21.62+3.10+21.62+3.10+21.62+3.10+22.65

+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+19.01+2.63  m² 224,45

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

93.13+34.38+7.47+3.82+3.46+5.76  m² 148,02

I sprat

19.67+62.66+7.07+3.26+3.60+28.47+50.15  m² 174,88

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

7.77+33.24+5.07+3.69+34.29+16.10+2.75+35.63+3.13+35.63+

3.13+22.00+3.13+22.00+3.13+22.00+3.13+22.00+3.13+45.34+

3.13+3.13+14.90  m² 347,45

I sprat

48.82+21.01+2.63+21.62+3.10+21.62+3.10+21.62+3.10+21.62

+3.10+21.62+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+22.65

+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+19.01+2.63+9.12+12.12+2.70
 m² 396,14

ukupno m² 1490,74 x =

7 Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malterom R=1:2:6 u

dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati retkim

cementnim mlekom. Prvi sloj naneti preko podloge i narezati

radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Perdašiti uz kvašenje i

glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti

ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. 
Obračun po m² omalterisane površine po opisu, zajedno sa

horizontalnim i vertikalnim transportom materijala i potrebnom

skelom.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

(37.90+22.94+23.20*3+23.39*3+21.14)*2.85  m² 633,99

I sprat

(37.52+16.68+33.95+19.69+22.80*3+21.20)*2.85  m² 562,70

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

(35.04+22.96+13.33)*2.85  m² 203,29

I sprat

(20.72+52.27+13.91+22.54+30.62)*2.85  m² 399,17

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

(11.77+31.30+9.55+46.06+19.69+33.95*2+22.69*4+29.88+20.5

5)*2.85  m² 933,26

I sprat

(64.69+22.94+23.19*5+23.39*6+21.14+17.31+17.75)*2.85  m² 1140,34

ukupno m² 3872,75 x =
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8 Malterisanje zidova kupatila, WC-a, kuhinje i ozidanih ventilacija

i dimnjaka cementnim malterom 1:3 u jednom sloju-grund, kao

podloga za izradu keramičkih pločica. Zidove prethodno

isprskati retkim cementnim malterom. 

Obračun po m2 omalterisane površine zajedno sa transportom i

potrebnom skelom.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

(8.30+7.35+7.39*3+7.35+6.88-0.71*7)*2.85  m² 134,18

I sprat

(7.19+7.35*6+7.19-8*0.71)*2.85  m² 150,48

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

(10.22+9.59+14.61-3*0.71)*2.85  m² 92,03

I sprat

(9.51+9.75-2*0.71)*2.85  m² 50,84

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

(7.81+7.39*9-10*0.71)*2.85  m² 191,58

I sprat

(7.19*2+7.35*11+6.95-14*0.71)*2.85  m² 262,88

ukupno m² 881,99 x =

9 Malterisanje ozidanih zidova ventilacija i dimnjaka u krovu i

iznad krova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa

prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom zajedno sa

vertikalnim transportom i skelom. 

Obračun po m2 omalterisane površine po opisu .

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
(0.70+1.00)*2*4*2.90 m² 39,44

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(0.70+0.55)*2*2.90 m² 7,25

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
((0.70+1.00)*2*5+(0.70+0.55)*2*4)*2.90 m² 78,30

ukupno m² 124,99 x =

TOTAL III

IV RAZNI ZIDARSKI RADOVI

1 Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu i podova

sanitarnih prostorija na spratu izolacijom (tipa Sika Top Seal

107 ili sl.sa obimnom hidroizolacionom trakom za zaptivanje

ivica tipa Sika Tape Seal ili sl.). 

Obračun po m² uradjene hidroizolacije u horizontalnoj projekciji,

u svemu prema opisu, detaljima projektanta i propisima za ovu

vrstu radova.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

229,58  m² 229,58

I sprat

2.63+3.10*6+2.63  m² 23,86
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b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

161,29  m² 161,29

I sprat

3.26+3.60  m² 6,86

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

403,81  m² 403,81

I sprat

2.63+3.10*11+2.63+2.70  m² 42,06

ukupno m² 867,46 x =

2 Nabavka,transport i postavljanje ploča termo i zvučne izolacije

poda od stirodura (min. 35kg/m³), sa PVC folijom, debljine

zavisno od pozicije i termičkog proračuna. 
Obračun po  m²  nabavljenih i ugrađenih ploča.

d=10cm- dilatacija

2*120.00

ukupno: m² 240,00 x =

d=5cm- plivajući slojevi poda
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
23.86+200.59 224,45

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

6.86+168.02 174,88

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
42.06+354.08 396,14

ukupno: m² 795,47 x =

d=12cm- pod na tlu

a) FAZA I- smeštajni blok "A" m² 229,58

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama m² 161,29

c) FAZA III- smeštajni blok "B" m² 403,81

ukupno m² 794,68 x =

3 Nabavka, transport i postavljanje ploča termo i zvučne izolacije

od kamene vune, debljine 12cm, tipa "Kauf insulation KR S" ili

ekvivalentno na podu tavana.

U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban

materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.  
Obračun po m².

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
204.51+61.52 m² 266,03

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

119.79+86.28 m² 206,07

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
361.32+108.13 m² 469,45

ukupno: m² 941,55 x =
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4 Nabavka materijala, transport i postavljanje parne brane tipa

"Knauf insulation LDS 35" ili ekvivalentno ispod termoizolacije.

Postaviti parnu branu direktno ispod termoizolacije. Sve

preklope, kao i oštećenja nastala usled rukovanja zaptivaju se

LDS Solifit trakom.

U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban

materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.    
Obračun po m².a) FAZA I- smeštajni blok "A"
204.51+61.52 m² 266,03

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

119.79+86.28 m² 206,07

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
361.32+108.13 m² 469,45

ukupno: m² 941,55 x =

5 Nabavka, transport i ugradnja paropropusne vodonepropusne

folije tipa "Knauf insulation LDS 0.04" ili ekvivalentno ispod

krovnog pokrivača. Foliju postaviti i spojeve zalepiti po uputstvu

proizvođača.
U cenu uračunati sve opisane radove i potreban materijal i

spojna sredstva za njihovo izvođenje.   
Obračun po m2 obložene kose površine krova.

krov

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
204.51/cos12°+61.52/cos45° m² 296,08

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

119.79/cos12°+86.28/cos45° m² 244,48

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
361.32/cos12°+108.13/cos45° m² 522,31

fasada

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
(1.95*2+3.10*5+1.40+1.80+0.60*8+0.50*6+0.90+0.30*2)*3.05+

78.00 m² 175,30

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(1.70*3+3.10*2+3.40+0.60*8)*3.05 m² 59,48

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
(1.45+3.10*11+1.90+1.80+0.50*12+0.60*14+0.30*2+0.90)*3.05

+78.00 m² 246,21

 erker

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
1.65*(1.95+3*3.10+1.40)+0.20*13.45+0.40*(1.95+3.10*2+1.80) m² 27,54

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

1.65*(1.70*3+3.10*2+3.40) m² 24,26

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
1.65*(1.45+3.10*6+1.90)+0.20*13.45+0.40*(1.95+3.10*5+1.80) m² 46,61

ukupno m² 1642,27 x =
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6 Izrada pregradnog nenosivog zida sa jednostrukom metalnom

potkonstrukcijom od CW i UW profila.

Ukupna debljina zida 100mm, obostrano dvostruko obložen s

Knauf pločama tipa - standardna ploča (GKB) debljine 12,5mm

ili ekvivalentno.

Ispuna od toplotne, zvučne i protivpožarne izolacije, kamene

mineralne vune, tipa Knauf Insulation KR SKG ili ekvivalentno,

ravnomerne gustine po celoj debljini ploče, debljine zavisno od

razmaka između nasuprotnih ploča (širina profila).
Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju

celokupnog materijala kao i upotrebu lake fasadne skele.

Obračun je po m2 gotovog zida.
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

(2*0.40+0.90+0.65+1.30)*2.85  m² 10,40

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

(0.76+0.40+0.33+0.60+1.42)*2.85  m² 10,00

I sprat

(1.30+0.50+2*0.35+1.00+0.60+7.65+5.85+0.72+2.50+0.80+2.9

5)*2.85  m² 70,02

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

(1.30+0.65+0.90)*2*2.85  m² 16,24

ukupno m² 106,66 x =

7 Nabavka materijala i izrada zidova za dopunsku-unutrašnju
izolaciju obimnih/spoljnjih zidova (jednostrano obložen – do

plafona). Zid izrađen od pocinkovanih vertikalnih i po potrebi

poprečnih profila 2x7,5cm, na maksimalnom međusobnom
rastojanju od 30-40cm sa svim potrebnim konektorima, veznim

elementima i spojnim sredstvima. Profili se fiksiraju u pod,

postojeći zid i plafon. Na profile se istovremeno postavljaju

(umeću) u vertikalnim koracima od 1-2m, Knauf standardne

GKB ploče ili ekvivalentno, d=1,25cm i kamena mineralna vuna,

tipa Knauf Insulation KR SKG ili ekvivalentno.

Obračun po m2 urađenog zida po opisu zajedno sa

bandažiranjem spojnica, ugaonim lajsnama, transportom

materijala i potrebnom lakom skelom. Napomena: Otvori za

vrata se ne odbijaju, izrada dovratnika se ne obračunava.

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

29.88*2.85

ukupno m² 85,16 x =

8 Nabavka, transport i postavljanje poniklovanih prstenova-štucni
sa rešetkama na otvorima šund ventilacija. 
Obračun po kom nabavljenih i ugradjenih prstenova sa

rešetkama.a) FAZA I- smeštajni blok "A" kom 8,00

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama kom 2,00

c) FAZA III- smeštajni blok "B" kom 14,00

ukupno kom 24,00 x =
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9 Nabavka materijala i izrada ploče pulta od poliranog granita tipa

KASHMIR WHITE ili sl. debljine d=5cm sa zaobljenim ivicama ili

ekvivalentno. 

Obračun po m2 montirane ploče po opisu.

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

1.90*2

ukupno m² 3,80 x =

10 Završno čišćenje podova objekta sa pranjem i brisanjem

prozora, vrata, keramike i sanitarija i pajanjem zidova od prašine
po potrebi. 

Obračun po m² neto površine po opisu.a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

27.59+13.65+4.03+35.63+3.13+16.07+2.75+21.99+3.10+21.99

+3.10+21.99+3.13+19.21+2.44  m² 199,80

I sprat

27.76+21.01+2.63+21.62+3.10+21.62+3.10+21.62+3.10+22.65

+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+19.01+2.63  m² 224,45

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

93.13+34.38+7.47+3.82+3.46+5.76  m² 148,02

I sprat

19.67+62.66+7.07+3.26+3.60+28.47+50.15  m² 174,88

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

7.77+33.24+5.07+3.69+34.29+16.10+2.75+35.63+3.13+35.63+

3.13+22.00+3.13+22.00+3.13+22.00+3.13+22.00+3.13+45.34+

3.13+3.13+14.90  m² 347,45

I sprat

48.82+21.01+2.63+21.62+3.10+21.62+3.10+21.62+3.10+21.62

+3.10+21.62+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+22.65

+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+19.01+2.63+9.12+12.12+2.70  m² 396,14

ukupno m² 1490,74 x =

TOTAL IV

V BETONSKI I ARM. BET. RADOVI

1 Betoniranje armirano-betonskih temeljnih stopa betonom MB30

u oplati, u svemu prema statičkom proračunu, detaljima

armature i propisima za armirano-betonske radove. 

Obračun po m³ ugrađenog betona po opisu sa oplatom.

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(1.30*1.30+1.20*1.60+1.70*1.40+1.40*3.80)*0.30+2.20*2.20*4*

0.45

ukupno  m³ 12,11 x =

52/128



POZ OPIS J.M. KOLIČINA JED.CENA UKUPNO

2 Betoniranje armirano-betonskih trakastih temelja betonom MB30

u dvostranoj oplati, u svemu prema statičkom proračunu,
detaljima armature i propisima za armirano-betonske radove. 

Obračun po m³  ugrađenog betona po opisu.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
(0.70*(17.05+17.30*3+4.15*3+5.65*4)+1.10*12.15+1.30*(0.55+

0.35+0.25+0.50)+1.80*1.80)*0.30  m³ 27,47

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
(0.70*(27.10*2+22.70*2+5.65*6+4.15*4+3.20*2)+0.50*(1.84+1.2

4+4.09)+1.50*(0.30+0.70+0.55+0.45)+0.20*0.70+1.30*2*(0.25+

0.35+0.60)+1.40*1.70)*0.30  m³ 36,53

ukupno  m³ 64,00 x =

3 Betoniranje armirano-betonskih temeljnih greda i temeljnih

serklaža betonom MB30 u dvostranoj oplati, u svemu prema

statičkom proračunu, detaljima armature i propisima za armirano-

betonske radove. 

Obračun po m³  ugrađenog betona po opisu.
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
0.20*0.20*(1.60*3+3.25)  m³ 0,32

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

0.30*0.30*(3.90+3.95*4+3.85+4.20*2)+0.50*0.30*(1.40+1.50+2.

70)  m³ 3,72

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
0.40*0.30*(3.30*3+5.00+1.50)+0.30*0.30*(2.20+1.15)+0.20*0.2

0*(1.60*6+4.15*2+5.95)  m³ 3,22

ukupno  m³ 7,26 x =

4 Betoniranje armirano betonskih podnih ploča na tlu, d=12cm, na

podlozi od tampon sloja šljunka, betonom MB30 u oplati u

svemu prema detaljima armature i propisima za

armiranobetonske radove. 

Obračun po m² izrađene ploče  po opisu.                                       a) FAZA I- smeštajni blok "A"
229,58  m² 229,58

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

161,29  m² 161,29

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
403,81  m² 403,81

ukupno  m² 794,68 x =

5 Betoniranje armirano-betonskih temeljnih zidova (vratova)

betonom MB30 u dvostranoj oplati, u svemu prema statičkom
proračunu, detaljima armature i propisima za armirano-betonske

radove. 

Obračun po m³  ugrađenog betona po opisu.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
0.20*1.20*(17.55*4+4.85*4+6.35*4+12.30)  m³ 30,55

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama
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1.20*(0.20*12.30+5*0.15*0.15*3.14+0.20*0.40*4+0.20*0.30*2+0

.20*0.70*2)  m³ 4,24

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
0.20*1.20*(26.60*4+6.15*6+4.70*6)  m³ 41,16

ukupno  m³ 75,95 x =

6 Betoniranje podložnog sloja betona d=5cm, ispod temelja,

mršavim sitnozrnim betonom MB15, kao podloga za izradu

armature. 

Obračun po m² betoniranog sloja po opisu.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
0.90*(17.05+17.30*3+4.15*3+5.65*4)+1.30*12.15+1.50*(0.75+0

.55+0.45+0.70)+2.00*2.00  m² 117,07

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

1.50*1.50+1.40*1.80+1.90*1.60+2.40*2.40*4+1.60*4.00+0.50*(3

.90+3.95*4+3.85+4.20*2)+0.70*(1.40+1.50+2.70)  m² 57,15

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
0.90*(27.10*2+22.70*2+5.65*6+4.15*4+3.20*2)+0.70*(1.84+1.2

4+4.09)+1.70*(0.50+0.90+0.75+0.65)+0.40*0.90+1.50*2*(0.25+

0.35+0.60)+1.60*1.90  m² 157,63

ukupno  m² 331,85 x =

7 Betoniranje armirano betonskoh stubova različitih dimenzija u

glatkoj oplati armiranim betonom MB30 u svemu prema

statičkom proračunu, detaljima armature i propisima za armirano

betonske radove. 

Obračun po m3 betoniranih stubova po opisu.
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

(0.20*0.70*5+0.20*0.20*17+0.50*0.20+0.40*0.20+0.30*0.20)*3.

23 m³ 5,23

I sprat

(0.20*0.70*5+0.20*0.20*17+0.50*0.20+0.40*0.20+0.30*0.20)*3.

15 m³ 5,10

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

(0.15*0.15*3.14*5+0.75*0.20*2+0.20*0.20*3+0.40*0.20*3+0.20*

0.30)*2.72 m³ 2,92

I sprat

(0.15*0.15*3.14*5+0.75*0.20*2+0.20*0.20*3+0.40*0.20*3+0.20*

0.30)*3.20 m³ 3,43

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

(0.20*0.20*18+0.20*0.30*5+0.20*0.40*7+0.20*0.70*9+0.20*0.60

)*3.23 m³ 9,56

I sprat

(0.20*0.20*18+0.20*0.30*5+0.20*0.40*7+0.20*0.60+0.20*0.70*9

)*3.15 m³ 9,32

ukupno m³ 35,56 x =
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8 Betoniranje armirano-betonskih greda - rigli različitih dimenzija

betonom MB30 u oplati, u svemu prema statičkom proračunu,
detaljima armature i propisima za armirano betonske radove.

Obračun po m3 ugrađenog betona po opisu sa potrebnom

oplatom.a) FAZA I- smeštajni blok "A"
iznad prizemlja

(0.70*0.20+0.40*0.20+4*0.20*0.20)*(3*4.20+3.95)+(4*0.20*0.20

+0.20*0.35)*(4.15+1.60+3.15+2.60) m³ 8,93

iznad I sprata

(0.70*0.20+0.60*0.20+2*0.20*0.20)*(3*4.20+3.95)+(4*0.20*0.20

+0.20*0.35)*(4.15+1.60+3.15+2.60) m³ 8,27

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

iznad prizemlja

0.20*0.50*(12.05+12.25)+0.30*0.50*2*(14.00+1.95+5.85+5.60) m³ 10,65

iznad I sprata

0.20*0.50*(12.05+12.25)+0.30*0.50*2*(13.05+1.00+5.85+5.60)+

0.40*0.35/2*26.50 m³ 11,94

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
iznad prizemlja

(0.70*0.20+0.40*0.20+4*0.20*0.20)*(6*4.20+3.95)+(0.20*0.40+0

.20*0.20*3+0.20*0.35*2+0.20*0.50*2)*(2.60+3.15+1.60+4.15) m³ 17,29

iznad I sprata

(0.70*0.20+0.60*0.20+2*0.20*0.20)*(6*4.20+3.95)+(0.20*0.40+0

.20*0.20*3+0.20*0.35*2+0.20*0.50*2)*(2.60+3.15+1.60+4.15) m³ 16,12

ukupno m³ 73,20 x =

9 Betoniranje armirano-betonskih serklaža, armiranim betonom

MB30 u glatkoj oplati, u svemu prema statičkom proračunu,
detaljima armature i propisima za armiranobetonske radove.

Obračun po m³ betona sa oplatom po opisu i detaljima po

projektu.

vertikalni serklaži
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
0.20*0.20*3.55*23 m³ 3,27

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

0.20*0.20*3.55*11 m³ 1,56

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
0.20*0.20*3.55*41 m³ 5,82

kosi serklaži
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
2*(3.05+10.40)*0.20*0.20 m³ 1,08

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

2*(3.05+10.40)*0.20*0.20 m³ 1,08

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
2*(3.05+10.40)*0.20*0.20 m³ 1,08

ukupno m³ 13,89 x =
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10 Betoniranje armirano betonskih nadprozornih greda, armiranim

betonom MB30 u glatkoj oplati, u svemu prema statičkom
proračunu, detaljima armature i propisima za armiranobetonske

radove. 

Obračun po m³ betona sa oplatom po opisu i detaljima po

projektu.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
0.20*0.20*(1.81*4+2.21*3+2.61*2) 0,76

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
0.20*0.20*(1.81*3+0.95+2.61*2+2.21*4+3.01*3+2.88) 1,29

ukupno m³ 2,05 x =

11 Izrada polumontažne tavanice tipa "Fert", debljine 16+4cm.

Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Svako rebro

mora biti naslonjeno minimum 5cm na oslonac i armatura

prepuštena još 10cm. Postaviti rebro za ukrućenje, za raspone

veće od 3m. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. Pre

betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Betonirati betonom MB30. U

cenu ulaze fetne-nosači sa podupiračima. Oplata mora ostati

najmanje 14 dana. 

Obračun po m² tavanice.a) FAZA I- smeštajni blok "A"
iznad prizemlja

2.95*4.20*3+2.95*3.95+1.60*4.20*3+1.60*3.95+4.25*4.20*3+3.

95*3.95 m² 144,46

iznad I sprata

4.15*4.20*3+4.15*3.95+1.60*4.20*3+1.60*3.95+5.95*4.20*3+5.

65*3.95 m² 192,45

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
iznad prizemlja

3.95*3.95+4.25*4.20*6+1.60*3.95+1.60*4.20*6+2.45*3.95+2.45

*4.20*5+4.15*1.40+0.60*0.60/2 m² 236,46

iznad I sprata

5.65*3.95+5.95*4.20*6+1.60*3.95+1.60*4.20*6+4.15*3.95+4.15

*4.20*6 m² 339,87

ukupno m² 913,24 x =

12 Izrada cementnih estriha-košuljica (nearmiranih i lako armiranih)

za nivelaciju podova kao osnove za završnu podnu oblogu. 
Obračun po m² uradjene košuljice po opisu zajedno sa

potrebnom mrežom za lako armiranje.
d=5-10cm 

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

4.03+3.13+2.75+3.10*2+3.13+2.44  m² 21,68

I sprat

2.63+3.10*6+2.63  m² 23,86

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

3.82+3.46+5.76  m² 13,04

I sprat

3.26+3.60  m² 6,86

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje
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3.69+2.75+3.13*8  m² 31,48

I sprat

2.63+3.10*11+2.63+2.70  m² 42,06

ukupno m² 138,98 x =

d=5cm 

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

27.59+13.65+35.63+16.07+21.99*3+13.21  m² 172,12

I sprat

27.76+21.01+21.62*3+22.65*3+19.01  m² 200,59

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

93.13+34.38+7.47  m² 134,98

I sprat

19.67+62.66+7.07+28.47+50.15  m² 168,02

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

7.77+33.24+5.07+34.29+16.10+33.63*2+22.00*4+45.34+14.90  m² 311,97

I sprat

48.82+21.01+21.62*5+22.65*6+19.01+9.12+12.12  m² 354,08

ukupno m² 1341,76 x =

13 Betoniranje armirano betonskih monolitnih ploča, različitih
debljina armiranim betonom MB30 u glatkoj oplati, u svemu

prema statičkom proračunu, detaljima armature i propisima za

armiranobetonske radove. 

Obračun po m2 ploče sa oplatom po opisu i detaljima po

projektu.d=12cm

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
iznad prizemlja

2*1.50*17.15  m² 51,45

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
iznad prizemlja

1.50*(30.35+25.95)  m² 84,45

ukupno  m² 135,90 x =

d=15cm

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
iznad prizemlja

1.50*17.55  m² 26,33

iznad I sprata

0.80*17.55  m² 14,04

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
iznad prizemlja

1.50*30.75  m² 46,13

iznad I sprata

0.80*30.75  m² 24,60

ukupno  m² 111,10 x =

d=16cm

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama
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iznad prizemlja

1.95*(5.80+5.85+1.95)+5.85*(5.80+5.85+1.95)+5.60*(5.80+5.85

)+1.95*5.80  m² 182,63

iznad I sprata

(5.85+5.60)*(5.85+5.60)+26.50*0.70  m² 149,65

ukupno  m² 332,28 x =

d=15cm- kosa ploča
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
iznad I sprata

0.90*17.55  m² 15,80

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
iznad I sprata

0.90*30.75  m² 27,68

ukupno  m² 43,48 x =

d=16cm- kosa ploča
b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

iznad I sprata

1.35*28.00

ukupno  m² 37,80 x =

14 Betoniranje armirano betonskih kosih-stepenišnih ploča
d=14cm, sa stepenicima, armiranim betonom MB30 u glatkoj

oplati, u svemu prema statičkom proračunu, detaljima armature i

propisima za armiranobetonske radove. 

Obračun po m3 betoniranog stepeništa po opisu, sa oplatom.

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(1.30+0.53)*2.30 m³ 4,21

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
(0.89+0.81)*1.25 m³ 2,13

ukupno m³ 6,34 x =

15 Betoniranje armirano betonskih ploča trema i rampe, d=12cm,

armiranim betonom MB30, na pripremljenoj podlozi od prirodnog

sabijenog šljunka. 
Obračun po m² urađene ploče po opisu u svemu prema

statičkom proračunu, detaljima armature i propisima za armirano

betonske radove. 

a) kose ploče rampe i stepeništa (horizontalna projekcija)
11.96+6.06+1.56+1.53 m² 21,11 x =

b) ulazni tremovi

8.16+5.34 m² 13,50 x =

ukupno 34,61
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16 Betoniranje armirano betonskih bočnih zidova tremova,

žardinjera i ograda stepeništa, d=10cm, armiranim betonom

MB30 u glatkoj oplati u svemu prema statičkom proračunu,
detaljima armature i propisima za armiranobetonske radove.

Obračun po m³ izbetoniranih zidova po opisu u svemu prema

statičkom proračunu, detaljima armature i propisima za armirano

betonske radove. 

bočni zidovi tremova
(2.90*0.70/2+2*1.20*0.70/2+(2.80+0.80)*0.70+2*0.65*0.70+2*1.

40*0.70/2)*0.10 m³ 0,63

žardinjere
((17.75+14.85)*0.70+6.35+5.31)*0.10 m³ 3,45

ograde stepeništa
(3.90+0.70+1.60+1.85+3.30+5.70)*1.00*0.10 m³ 1,71

ukupno m³ 5,79 x =

18 Izrada i postavljanje prefabrikovanih armirano betonskih

dimnjačkih i ventilacionih kapa, MB20, sa potrebnim ankerima,

spojnim i opšivnim elementima, u svemu prema propisima za

ovu vrstu radova. 

Obračun po kom sa po opisu.

dim. 65/80cm

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama kom 1,00

c) FAZA III- smeštajni blok "B" kom 4,00

ukupno kom 5,00 x =

dim. 80/110cm

a) FAZA I- smeštajni blok "A" kom 5,00

c) FAZA III- smeštajni blok "B" kom 5,00

ukupno kom 10,00 x =

TOTAL V

VI ARMIRAČKI RADOVI

1 Nabavka, transport, čišćenje od rđe i prljavštine, ispravljanje,

sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature

(GA240/360) i (RA400/500) u svemu prema statičkom
proračunu, detaljima armature i propisima za arm. betonske

radove. Obračun po kgr ugrađene armature u svemu po opisu.
NAPOMENA: Količine armature određene su aproksimativnom

metodom na osnovu izračunatih količina betona. 

RA 400/500 kg 50.000,00 x =

GA 240/360 kg 20.000,00 x =

TOTAL VI
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VII STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA

1 Nabavka (izrada), transport i ugradnja automatskih ulaznih vrata

(glavni ulaz-izlaz), sa evakuacionim vratima u konstrukciji od

aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja aluminijuma) sa

termo-prekidom. Staklena ispuna: termopan od dvostrukog

"panpleks" stakla (3+3=6mm), unutrašnje staklo "niskoemisioni

panpleks", staklopaket ispunjem argonom. Ispuna nadvratnog

dela: aluminijumski sendvič: obostrani alum.lim (eloksiran-

prir.boja alum.) i PVC panel (2x PVC.+3cm stirodura).Vrata

snabdevena senzorima za aktiviranje otvaranja, motorom,

reduktorom (kompletom za automatsko otvaranje),

aluminijumskim pragom/profilom za pod i uređajem za ručno
otvaranje posebnim mehanizmom. U sklopu pozicije su

predviđena su evakuaciona vrata snabdevena "antipanik"

bravom (sa horizontalnom "antipanik" polugom-za otvaranje u

pravcu evakuacije)Predvideti (za evakuaciona vrata): gumeni odbojnik polja

otvaranja,"bravu-burence" uređaj za automatsko zatvaranje,

standardni okov, šarke (minimum tri šarke) i cevasti, vertikalni,

polirani rukovat. Ugradnja se vrši suvim postupkom šrafljenjem
pozicije u slepi čelični dovratnik 2x3cm. Predvideti Al. opšivnu
lajsnu za vezu sa obimnim zidovima. Maks.koeficijent prolaza

toplote"K"1,5w°K/m2 za celu konstrukciju. Obračun po komadu,

po opisu u svemu prema šemi, propisu i standardu za ovakvu

vrstu radova. 

I- 395/220+65 (11.26m²) kom 1,00 x =

2 Nabavka (izrada), transport i ugradnja automatskih ulaznih vrata

(glavni ulaz-izlaz), sa evakuacionim vratima u konstrukciji od

aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja aluminijuma) sa

termo-prekidom. Staklena ispuna: termopan od dvostrukog

"panpleks" stakla (3+3=6mm), unutrašnje staklo "niskoemisioni

panpleks", staklopaket ispunjem argonom. Vrata snabdevena

senzorima za aktiviranje otvaranja, motorom, reduktorom

(kompletom za automatsko otvaranje), alum. pragom/profilom za

pod i uređajem za ručno otvaranje posebnim mehanizmom.
U sklopu pozicije predviđena su i zasebna evakuaciona vrata

snabdevena "antipanik" bravom (sa horizontalnom "antipanik"

polugom-za otvaranje u pravcu evakuacije). Predvideti (za

evakuaciona vrata): gumeni odbojnik polja otvaranja, "antipanik-

bravu" uređaj za automatsko zatvaranje, standardni okov, šarke
(minimum tri šarke) i cevasti, vertikalni, polirani rukovat.

Ugradnja se vrši suvim postupkom šrafljenjem pozicije u slepi

čelični dovratnik 3x50cm. Predvideti alumnijum.opšivnu lajsnu

za vezu sa obimnim zidovima kao i hermetizacioni kit.

Maks.koeficijent prolaza toplote"K"1,5w°K/m2 za celu

konstrukciju.Obračun po komadu, po opisu u svemu prema

šemi, propisu i standardu za ovakvu vrstu radova. 
Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu III kategorije u

prirodno vlažnom zemljištu i nivelisanje terena oko objekta

prema projektu. 

Obračun po m³ iskopane zemlje računajući je samoniklu. kom 1,00 x =
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3 Nabavka (izrada), transport i ugradnja evakuacionih spoljnih

vrata-portala hodnika-hola od aluminijumskih eloksiranih profila

(prirodna boja aluminijuma) sa termo-prekidom. Staklena ispuna

termopan od "panpleks" stakla (62x3=6mm), unutrašnje staklo

"niskoemisiono", a ispuna staklopaketa argon. Jedno krilo je

snabdeveno "antipanik" bravom sa horiz. polugom, gumenim

odbojnikom polja otvaranja, uređajem za automatsko

zatvaranje, standardnim okovom, šarkama (minimum tri šarke) i

"stoperom" za fiksiranje jednog krila. Predvideti aluminijumsku

lajsnu za vezu sa obimnim zidovima

kao I hermetizacioni kit. Ugradnja se vrši suvim postupkom

šrafljenjem pozicije u slepi čelični dovratnik 3x50cm. Maks.

koeficijent prolaza toplote"K"1,5w°K/m2 za celu konstrukciju.

Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova. 

II- 160//220+65 (4.56m²) kom 3,00 x =

4 Nabavka (izrada), transport i ugradnja spoljnih fiksnih portala

hola od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja

aluminijuma) sa termo-prekidom. Staklena ispuna termopan od

"panpleks" stakla (62x3=6mm), unutrašnje staklo

"niskoemisiono", a ispuna staklopaketa argon. Ispuna

nadvratnog dela: aluminijumski sendvič: obostrani alum.lim

(eloksiran-prir.boja alum.) i PVC panel (2x PVC.+3cm stirodura).

Predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima

kao I hermetizacioni kit. Ugradnja se vrši suvim postupkom

šrafljenjem pozicije u slepi čelični dovratnik 3x50cm. Maks.

koeficijent prolaza toplote"K"1,5w°K/m2 za celu konstrukciju.  

Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova. 

III- 543/220+65 (15.48m²) kom 1,00 x =

VI- 314//220+65 (8.95m²) kom 1,00 x =

5 Nabavka (izrada), transport i ugradnja spoljnih fiksnih portala

hola od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja

aluminijuma) sa termo-prekidom. Staklena ispuna termopan od

"panpleks" stakla (62x3=6mm), unutrašnje staklo

"niskoemisiono", a ispuna staklopaketa argon. Ispuna

nadvratnog dela: aluminijumski sendvič: obostrani alum.lim

(eloksiran-prir.boja alum.) i PVC panel (2x PVC.+3cm stirodura).

Predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima

kao I hermetizacioni kit. Na ugaonom sučeljavanju stakala pod

90°, završna stakla susednih pozicija se bruse (ugao 45°),

postavlja se termopan-lajsna i unutrašnjost termopana isunjava

crnim strukturnim kitom. Ugradnja se vrši suvim postupkom

šrafljenjem pozicije u slepi čelični dovratnik 3x50cm.Maks.

koeficijent prolaza toplote"K"1,5w°K/m2 za celu konstrukciju.  

Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova. 

IV- 654/54+220+65 (22.17m²) kom 1,00 x =
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6 Nabavka (izrada), transport i ugradnja spoljnih fiksnih portala

hola od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja

aluminijuma) sa termo-prekidom. Staklena ispuna termopan od

"panpleks" stakla (62x3=6mm), unutrašnje staklo

"niskoemisiono", a ispuna staklopaketa argon. Ispuna

nadvratnog dela : aluminijumski sendvič: obostrani alum.lim

(eloksiran-prir.boja alum.) i PVC panel (2x PVC.+3cm stirodura).

Predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima

kao I hermetizacioni kit. Na ugaonom sučeljavanju stakala pod

90°, završna stakla susednih pozicija se bruse (ugao 45°),

postavlja se termopan-lajsna i unutrašnjost termopana isunjava

crnim strukturnim kitom. Ugradnja se vrši suvim postupkom

šrafljenjem pozicije u slepi čelični dovratnik 3x50cm.Maks.

koeficijent prolaza toplote"K"1,5w°K/m2 za celu konstrukciju.

Unutar pozicije, umetnuta evakuac.vrata sa karakteristikama

kao i osnovni portal, opremljena "antipanik"-bravom sa

hor.polugom, cevastim rukohvatom-spolja, šarkama, bravom,

alum. pragom. Obračun po komadu, po opisu u svemu prema

šemi, propisu i standardu za ovakvu vrstu radova. 

V- 654/54+220+65 (22.17m²) kom 1,00 x =

7 Nabavka (izrada), transport i ugradnja evakuacionih unutrašnjih
vrata hodnika od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna

boja aluminijuma) bez termo-prekida. Staklena ispuna od

jednostrukog "panpleks" stakla (62x3=6mm). Jedno krilo je

snabdeveno "antipanik" bravom sa horiz.polugom, gumenim

odbojnikom polja otvaranja, uređajem za automatsko

zatvaranje, standardnim okovom, šarkama (minimum tri šarke) i

"stoperom" za fiksiranje jednog krila. Predvideti aluminijumsku

lajsnu za vezu sa obimnim zidovima, kao I hermetiz.kit.Za

poz.VII, uređaj za automatsko zatvaranje-prilagođen deci i

ekspand.zaptivnu traku( VRATA SU PROTIVDIMNA !). Obračun
po komadu, po opisu, šemi, propisu i standardu za ove radove.

VII- 160/220+65 (4.56m²) kom 6,00 x =
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8 Nabavka (izrada), transport i ugradnja evakuacionih unutrašnjih
vrata od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja

aluminijuma) bez termo-prekida. Ispuna plota od sendviča:
Eloks.lim+PVC.panel (PVC.2x+stirodur)+eloks.lim. Staklena

ispuna nadsvetla od "satinato" stakla (6mm). Vrata su

snabdevena "antipanik" bravom sa horiz.polugom, gumenim

odbojnikom polja otvaranja, uređajem za automatsko

zatvaranje, standardnim okovom, šarkama (minimum tri šarke).
Predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima,

aluminijumsku podnu prelaznu lajsnu-prag, metalnu tablicu sa

oznakom namene kao I hermetiz.kit.Za poz.VIII, uređaj za

automatsko zatvaranje-prilagođen deci i ekspand.zaptivnu

traku( VRATA SU PROTIVDIMNA !). Obračun po komadu, po

opisu, šemi, propisu i standardu za ove radove.

VIII- 100/220+65 (2.85m²) kom 1,00 x =

9 Nabavka (izrada), transport i ugradnja unutrašnjih vrata od

aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja aluminijuma)

bez termo-prekida. Ispuna plota od sendviča: Eloks. lim + PVC

panel (PVC.2x+stirodur)+eloks.lim. Staklena ispuna nadsvetla

od "satinato" stakla (6mm). Vrata su snabdevena bravom

buutrence sa ključem, gumenim odbojnikom polja otvaranja,

uređajem za automatsko zatvaranje, standardnim okovom,

šarkama (minimum tri šarke). Predvideti aluminijumsku lajsnu

za vezu sa obimnim zidovima, aluminijumsku podnu prelaznu

lajsnu-prag, metalnu tablicu sa oznakom namene kao I

hermetizacioni kit.

Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova

VIII*- 100/220+65 (2.85m²) kom 1,00 x =

10 Nabavka (izrada), transport i ugradnja unutrašnjih vrata-portala

od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja aluminijuma)

bez termo-prekida. Staklena ispuna od jednostrukog "panpleks"

stakla (2x3=6mm). Vrata su snabdevena cev. rukohvatom od

poliranog metala, gumenim dbojnikom polja otvaranja, "bravom-

burence", sa ključem , uređajem za automatsko zatvaranje,

standardnim okovom, šarkama (minimum tri šarke). Predvideti

aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima,

aluminijumsku podnu prelaznu lajsnu, metalnu tablicu sa

oznakom namene kao i hermetizacioni kit. Predvideti i "mlečnu"
staklarsku foliju za 50% površine stakla.
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova. 

IX- 210/220+65 (5.99m²) kom 2,00 x =

11 Nabavka (izrada), transport i ugradnja unutrašnjih pregrdnih

portala od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja

aluminijuma) bez termo-prekida. Staklena ispuna od

jednostrukog "panpleks" stakla (2x3=6mm). Predvideti

aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima i

hermetizacioni kit. Predvideti i "mlečnu" staklarsku foliju za 50%

površine stakla.
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova. 63/128
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X- 387/220+65 (11.03m²) kom 1,00 x =

12 Nabavka (izrada), transport i ugradnja ulaznih vrata sanitarnog

čvora od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja

aluminijuma) bez termo-prekida. Ispuna plota od sendviča:
Eloks.lim+PVC.panel (PVC.2x+stirodur)+eloks.lim. Staklena

ispuna nadsvetla od "satinato" stakla (6mm). Vrata su

snabdevena cev.rukohvatom od poliranog metala, gumenim

odbojnikom polja otvaranja, "bravom-burence" (unutra fiksni

točkić za zaključavanje), uređajem za automatsko zatvaranje, 
standardnim okovom, šarkama (minimum tri šarke). Predvideti

aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima,

aluminijumsku podnu prelaznu lajsnu-prag, metalnu tablicu sa

oznakom namene kao i hermetizacioni kit.

Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova

XI- 81/210+75 (2.31m²) kom 4,00 x =

13 Nabavka (izrada), transport i ugradnja unutrašnjih vrata

sanitarnog čvora od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna

boja aluminijuma) bez termo-prekida. Ispuna plota od sendviča:
Eloks.lim+PVC.panel (PVC.2x+stirodur)+eloks.lim. Vrata su

snabdevena rukohvatom od poliranog metala, gumenim

odbojnikom polja otvaranja, "bravom-burence" (unutra fiksni

točkić za zaključavanje), standardnim okovom, šarkama
(minimum tri šarke). Predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa

obimnim zidovima, aluminijumsku podnu prelaznu lajsnu-prag,

metalnu pločicu sa oznakom namene kao i hermetiz.kit.

Obračun po komadu, po opisu, šemi, propisu i standardu za ove

radove.

XII- 71/211 (1.50m²) kom 9,00 x =

14 Nabavka (izrada), transport i ugradnja ulaznih vrata sanitarnog

čvora od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja

aluminijuma) bez termo-prekida. Ispuna plota od sendviča:
Eloks.lim+PVC.panel (PVC.2x+stirodur)+eloks.lim. Vrata su

snabdevena rukohvatom od poliranog metala, gumenim

odbojnikom polja otvaranja, "bravom-burence" (unutra fiksni

točkić za zaključavanje), uređajem za automatsko zatvaranje,

standardnim okovom, šarkama (minimum tri šarke). Predvideti

aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima,

luminijumsku podnu prelaznu lajsnu - prag, metalnu pločicu sa

oznakom namene kao i hermetiz.kit. Obračun po komadu, po

opisu, šemi, propisu i standardu za ove radove.

XIII- 81/211 (1.71m²) kom 1,00 x =
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15 Nabavka (izrada), transport i ugradnja ulaznih vrata sanitarnog

čvora od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja

aluminijuma) bez termo-prekida. Ispuna plota od sendviča:
Eloks.lim+PVC.panel (PVC.2x+stirodur)+eloks.lim. Staklena

ispuna nadsvetla od "satinato" stakla (6mm). Vrata su

snabdevena cev. rukohvatom od poliranog metala, gumenim

odbojnikom polja otvaranja, "bravom-burence" (unutra fiksni

točkić za zaključavanje), uređajem za automatsko zatvaranje,

standardnim okovom, šarkama (minimum tri šarke). Predvideti

aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima,

aluminijumsku podnu prelaznu lajsnu-prag, metalnu tablicu sa

oznakom namene kao i hermetizacioni kit.

Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova

XIV- 111/210+75 (3.16m²) kom 1,00 x =

16 Nabavka (izrada), transport i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih

vrata soba, duplošperovana, sa "saćastom" ispunom, furnirana,

bajcovana i lakirana poliuretanskim lakom. Štok samoštelujući
od istog materijala (zajedno sa opšivnom lajsnom). Vrata

snabdevena standardnim okovom za otvaranje po šemi,
kvakom, bravom, metalnom tablicom (namena prostorije),

gumenim odbojnikom polja otvaranja i "prelaznom lajsnom" (ili

pragom). Obzirom na specifičnu namenu, potrebno je da vrata

poseduju atest za povišeni nivo zaštite od buke (~35dB), kao i

bravu po sistemu "generalni ključ". Za poz.XV, uređaj za

automatsko zatvaranje-prilagođen deci i ekspand.zaptivnu

traku( VRATA SU PROTIVDIMNA !). Obračun po komadu, po

opisu u svemu prema šemi, propisu i standardu za ove radova

XV- 101/211 (2.13m²) kom 37,00 x =

XVII- 111/211 (2.34m²) kom 1,00 x =

17 Nabavka (izrada), transport i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih

vrata sanitarnih čvorova sa nadsvetlom, duplošperovana, sa

"saćastom" ispunom, furnirana, bajcovana i lakirana

poliuretanskim lakom. Štok samoštelujući od istog materijala

(zajedno sa opšivnom lajsnom). Nadsvetlo od jednostrukog

"satinato" stakla (6mm). Vrata snabdevena standardnim

okovom za otvaranje po šemi, kvakom, bravom (sa unutrašnje
strane "fiksirani točkić" za zaključavanje), gumenim odbojnikom

polja otvaranja i  pragom (hermetizovanim). 

Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova

XVI- 71/210+75 (2.02m²) kom 37,00 x =

XVIII- 101/285 (2.88m²) kom 1,00 x =
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18 Nabavka (izrada), transport i ugradnja unutrašnjih pregrdnih

portala od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja

aluminijuma) bez termo-prekida. Staklena ispuna od

jednostrukog "panpleks" stakla (2x3=6mm). Predvideti

aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima i

hermetizacioni kit. Predvideti i "mlečnu" staklarsku foliju za 50%

površine stakla. Do visine od 90cm,obezbediti ogradu od alum.

cevi, dijametra~30cm, na razmaku od maksimalno 14cm

Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova

XX- 125/220+65 (3.56m²) kom 1,00 x =

19 Nabavka (izrada), transport i ugradnja prozora u konstrukciji od

laminiranog drveta bojenog poliuretanskim lakom (preporuka

laminirano drvo- spolja obloženo alum.profilisanim opšivom-
prirodna boja alum.). Staklena ispuna: Termopan od

unutrašnjeg "niskoemisionog"stakla, d=4mm, (staklopaket

ispunjem argonom) i spoljnjeg "flot" stakla, d=4mm. Maksimalni

koeficijent prolaza toplote "K" 1,5w°K/m2 za celu konstrukciju.

Pozicija snabdevena kvalitetnim šarkama, okovom i rukohvatom

od poliranog metala. Otvaranje prema skici: ("ventus" i "fiksno"

za deove veće širine i otklopno-zaokretno za "uže" delove zbog

bezbednosti). Ugradnju vršiti suvim postupkom, šrafljenjem
pozicije u obimni drveni "slepi"  drveni  dovratnik 5x3 cm. 

Za delove pozicija koje su niže od 90 cm, obavezna ispuna od

staklopaketa sa unutrašnjim fiksnim niskoemisionoim panpleks

staklom". Do visine od 90cm,obezbediti ogradu od alum. cevi,

dijametra~30cm, na razmaku od maksimalno 14cm. U sklopu

pozicije, po obimu, predviđeni su : Od lima istog tipa i boje kao i

krov: profil. lajsna i profilisani "sol-bank". za vezu sa obimnim

zidovima. Po unutrašnjem obimu, predviđeni su : Hermetizacioni

kit za dihtovanje, profilisana obimna lajsna i prozorska klupa

(prepuštena levo i desno po 5cm i iznad radijatora 10cm), sve

bojeno poliureanskom podlogom i lakom u dva sloja (kao i ram

prozora).Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi,
propisu i standardu za ovakvu vrstu radova

P1- 141/175 (2.47m²) kom 20,00 x =

P2- 141/265 (3.74m²) kom 4,00 x =

P3- 395/265 (10.47m²) kom 2,00 x =

P4- 268/265 (7.10m²) kom 2,00 x =

P5- 141/145 (2.04m²) kom 4,00 x =

P6- 221/145 (3.20m²) kom 4,00 x =

P7- 261/145 (3.78m²) kom 3,00 x =

P8- 181/145 (2.62m²) kom 7,00 x =

P9- 55/85 (0.47m²) kom 1,00 x =

P10- 248/75 (1.86m²) kom 1,00 x =
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20 Nabavka (izrada), transport i ugradnja metalnih kapaka za izlaz

na tavan, sa izveštajem o ispitanoj vatrootpornosti od 1h

(izdatim od ovlašćene domaće laboratorije). Snabdeven PPZ

rukohvatom, šarkama, hermetizacionim zaptivačem za dim,

fiksatorom kapka (u otvorenom položaju) i adekvatnom bravom

sa zaključavanjem.
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova

KP1- 101/101 (1.02m²) kom 2,00 x =

21 Nabavka (izrada), transport i ugradnja metalnih kapaka za

instalacione niše, (sličan kapku hidranta), od plastificiranog lima.

Snabdeven šarkama, oznakom namene i adekvatnom bravom

sa zaključavanjem.
Obračun po komadu, po opisu u svemu prema šemi, propisu i

standardu za ovakvu vrstu radova

KP2- 26/101 (0.26m²) kom 42,00 x =

22 Nabavka i ugradnja tipskih aluminijumskih lajsni za pokrivanje

horizontalnih i vertikalnih dilatacionih spojnica sa unutrašnje
strane. 

Obračun po m´ ugrađene lajsne po opisu.

4*1.60+8*3.20 m´ 32,00 x =

23 Nabavka i ugradnja tipskih profilisanih inox lajsni, ušrafljenih na

čeličnu potkonstrukciju, rš 225mm, za pokrivanje horizontalnih

dilatacionih spojnica u podu. 

Obračun po m´ ugrađene lajsne po opisu.

4*1.60 m´ 6,40 x =

24 Nabavka materijala, radionička priprema, transport i montaža
zidnih rukohvata i rukohvata iznad AB ograde, na visini 1.10m,

od visokokvalitetnih aluminijumskih cevi (Ø5cm). Završna
obrada profila je eloksaža u tamno sivoj boji. Rukohvat izraditi u

svemu prema priloženom tehničkom opisu i detaljima. 
Obračun po m´ urađenog i montiranog rukohvata. 

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

3.90+0.70+1.60+1.85+3.30+5.70+3.90+2*2.50+1.60 m´ 27,55 x =

25 Nabavka materijala, radionička priprema, transport i montaža
ograda stepeništa i rampi visine 1.10m, od visokokvalitetnih

aluminijumskih cevi, međusobno povezanih zglobnim vezama,

sa podeonim prečkama na maksimalnom razmaku od 14cm.

Noseći stubovi se vertikalnom vezom povezuju na stepenik

čeličnim ankerima. Završna obrada profila je eloksaža u tamno

sivoj boji. Ogradu izraditi u svemu prema priloženom tehničkom
opisu i detaljima. 

Obračun po m´ urađene i montirane konstrukcije. 
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c) FAZA III- smeštajni blok "B"
2*2.10+0.70 4,90

d) otvorene površine- tremovi
9.65+8.50+2.70+0.70+1.80+2*1.50 26,35

ukupno m´ 31,25 x =

26 Nabavka materijala, izrada i ugradnja profilisanih lajsni od

kuvane svetle bukovine, d=2.4cm, h=12cm, bojene bezbojnim

poliuretanskim lakom. Lajsne postaviti u visini nameštaja (70cm

od poda) u prostorijama po projektu. 

Obračun po m1 ugrađene lajsne po opisu u svemu prema

detalju iz projekta.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

16.68+33.95+19.69+22.80*3+21.20-7*(0.71+1.01) m´ 147,88

I sprat

22.94+23.20*3+23.39*3+21.14-8*(0.71+1.01) m´ 170,09

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

I sprat

22.54+30.62-2*(0.71+1.01) m´ 49,72

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

19.69+33.95*2+22.69*4+29.88-8*(0.71+1.01) m´ 194,47

I sprat

22.94+23.19*5+23.39*6+21.14+17.75-14*(0.71+1.01) m´ 294,04

ukupno m´ 856,20 x =

TOTAL VII

VIII TESARSKI RADOVI

1 Izrada krovne konstrukcije od suve čamove rezane gradje II

klase, u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima i

propisima za tesarske radove. Uraditi sve propisane tesarske

veze elemenata krovne konstrukcije i ojačanja od flah gvožđa,
kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično.
Mere uzeti na licu mesta. 

Obračun  po m² horizontalne projekcije krova.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
204.51+61.52 m² 266,03

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

119.79+86.28 m² 206,07

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
361.32+108.13 m² 469,45

ukupno m² 941,55 x =
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2 Postavljanje drvenih štafni za šrafljenje lima dim. 5/8 cm na

međusobnom rastojanju oko 30cm. 
Mere uzeti na licu mesta. 

Obračun po m² . 

krov

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
204.51/cos12°+61.52/cos45° m² 296,08

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

119.79/cos12°+86.28/cos45° m² 244,48

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
361.32/cos12°+108.13/cos45° m² 522,31

fasada

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
(1.95*2+3.10*5+1.40+1.80+0.60*8+0.50*6+0.90+0.30*2)*3.05+

78.00 m² 175,30

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(1.70*3+3.10*2+3.40+0.60*8)*3.05 m² 59,48

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
(1.45+3.10*11+1.90+1.80+0.50*12+0.60*14+0.30*2+0.90)*3.05

+78.00 m² 246,21

erker

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
1.65*(1.95+3*3.10+1.40)+0.20*13.45+0.40*(1.95+3.10*2+1.80) m² 27,54

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

1.65*(1.70*3+3.10*2+3.40) m² 24,26

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
1.65*(1.45+3.10*6+1.90)+0.20*13.45+0.40*(1.95+3.10*5+1.80) m² 46,61

ukupno m² 1642,27 x =

3 Nabavka i ugradnja OSB ploča d=1.80cm - preko drvene krovne

konstrukcije prikivanjem za rogove i kao zaštita termoizolacije

na tavanu. Mere uzeti na licu mesta. 

Obračun po m². 

podaščavanje krova
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
204.51/cos12°+61.52/cos45° m² 296,08

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

119.79/cos12°+86.28/cos45° m² 244,48

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
361.32/cos12°+108.13/cos45° m² 522,31

fasada

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
(1.95*2+3.10*5+1.40+1.80+0.60*8+0.50*6+0.90+0.30*2)*3.05+

78.00 m² 175,30

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(1.70*3+3.10*2+3.40+0.60*8)*3.05 m² 59,48

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
(1.45+3.10*11+1.90+1.80+0.50*12+0.60*14+0.30*2+0.90)*3.05

+78.00 m² 246,2169/128
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erker

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
1.65*(1.95+3*3.10+1.40)+0.20*13.45+0.40*(1.95+3.10*2+1.80) m² 27,54

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

1.65*(1.70*3+3.10*2+3.40) m² 24,26

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
1.65*(1.45+3.10*6+1.90)+0.20*13.45+0.40*(1.95+3.10*5+1.80) m² 46,61

zaštita termoizolacije na tavanu
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
204.51+61.52 m² 266,03

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

119.79+86.28 m² 206,07

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
361.32+108.13 m² 469,45

ukupno m² 2583,82 x =

4 Izrada potkonstrukcije za postavljanje lima na fasadi i erkeru od

suve čamove rezane gradje II klase,dim. 10/12cm, u svemu

prema projektu, statičkom proračunu, detaljima i propisima za

tesarske radove. Uraditi sve propisane tesarske veze elemenata

i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično.
Mere uzeti na licu mesta. 

Obračun  po m3 građe.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
(4.50*16+4.30*14+6.00* 19)*0.10*0.12 m² 2,95

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

4.50*20*0.10*0.12 m² 1,08

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
(4.50*29+4.30*26+6.00*19)*0.10*0.12 m² 4,28

ukupno m² 8,31 x =

5 Nabavka materijala i oblaganje fasade rendisanim, nutovanim i

grubo glačanim čamovim daskama, d=2.4cm, ukucanih u nut

horizontalno, na prethodno postavljene vertikalne štafne 5/10cm

(razrezani rog direktno pričvršćen u zid tiplovima preko čeličnih
vinkli 100.50.5x50), na maksimalnom međusobnom rastojanju

od 120cm. U cenu uračunati i potkonstrukciju i sav potreban

spojni materijal potreban za izvođenje pozicije po opisu. 
Obračun po m2.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
23.80*3.50 m² 83,30

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

25.80*3.50-5.95-2*18.50-12.50 m² 34,85

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
34.25*3.50-8.26 m² 111,62

ukupno m² 229,77 x =
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TOTAL VIII

IX BRAVARSKI RADOVI

1 Izrada i montaža-postavljanje rešetke za čišćenje obuće dim

120/60cm, na ulazu u objekat od čeličnih cevi i profila dva puta

minizirani i dva puta farbanih zaštitnim farbama za metal, u

svemu prema priloženom detalju. 
Obračun po kom po opisu, detalju i propisima za ovakvu vrstu

radova. 

kom 5,00 x =

2 Nabavka materijala, izrada i montaža kadica za žardinjere od

nerđajućeg čelika. Kadice su dubine 65cm i prelaze preko

betonskih zidova žardinjera kao okapnice. 
Obračun po m2 kadice u svemu prema detalju iz projekta i

propisu za ovu vrstu radova.

3.80+3.20 m² 7,00 x =

3 Nabavka materijala i izrada držača rogova (~2kom po rogu)

izrađenih od čeličnih flahova. Držače pre montaže očistiti do

metalnog sjaja čeličnom četkom, zaštititi dva puta temeljnom

bojom (minizirati), dva puta bojiti antikorozivnom bojom, u

svemu prema uputstvu proizvođača.
Obračun po komadu.

a) FAZA I- smeštajni blok "A" kom 150,00

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama kom 75,00

c) FAZA III- smeštajni blok "B" kom 220,00

ukupno kom 445,00 x =

TOTAL IX

X LIMARSKI RADOVI

1 Pokrivanje krova, fasade i erkera samouklapajućim čeličnim
pocinkovanim plastificiranim limom tipa "Piano INM Arilje" ili

ekvivalentno. Debljina lima min 0.55mm. Širina komada 475mm,

dužina prema slivnoj ravni (iz jednog komada bez nastavaka i

preklapanja niz slivnu ravan). Nanos plastificiranog zaštitnog
premaza 25μ, urađeno prema standardu 10169, boja RAL 9006.

Lim šrafiti u prethodno postavljenne drvene štafne. Spajanje

vršiti dihtung vijcima sa neoprenskom hermetizujućom
podloškom skrivenom u preklopu "falcu", na međusobnom
rastojanju 30-50cm.

Obračun po m2.

krov

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
204.51/cos12°+61.52/cos45° m² 296,08

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

119.79/cos12°+86.28/cos45° m² 244,48

c) FAZA III- smeštajni blok "B" 71/128
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361.32/cos12°+108.13/cos45° m² 522,31

fasada

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
(1.95*2+3.10*5+1.40+1.80+0.60*8+0.50*6+0.90+0.30*2)*3.05+

78.00 m² 175,30

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(1.70*3+3.10*2+3.40+0.60*8)*3.05 m² 59,48

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
(1.45+3.10*11+1.90+1.80+0.50*12+0.60*14+0.30*2+0.90)*3.05

+78.00 m² 246,21

erker

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
1.65*(1.95+3*3.10+1.40)+0.20*13.45+0.40*(1.95+3.10*2+1.80) m² 27,54

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

1.65*(1.70*3+3.10*2+3.40) m² 24,26

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
1.65*(1.45+3.10*6+1.90)+0.20*13.45+0.40*(1.95+3.10*5+1.80) m² 46,61

ukupno m² 1642,27 x =

2 Izrada i montaža ležećih olučnih horizontala, dim. 10/12cm, od

čeličnog plastificiranog lima iste boje i proizvođača kao krovni

pokrivač, d=0.75mm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka,

jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom.

Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka,

25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj

boji na razmaku do 80cm. 

U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban

materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.    
Obračun po m' oluka po  opisu.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
21.35+21.30 m´ 42,65

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

32,75 m´ 32,75

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
37.70+37.50 m´ 75,20

ukupno m´ 150,60 x =

3 Izrada i montaža vertikalnih oluka, od čeličnog plastificiranog

lima iste boje i proizvođača kao krovni pokrivač, d=0.75mm,

dim.10/12cm, r.š. do 50cm. Oluke spajati pop nitnama u boji

oluka, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti

silikonom. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji

oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u

istoj boji na razmaku do 80cm. 

U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban

materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.  
Obračun po m' oluka po  opisu.

dim. 10/10cm

a) FAZA I- smeštajni blok "A" 72/128
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4*6.50+4*7.50 m´ 56,00

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

6*6.50 m´ 39,00

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
7*6.50+7*7.50 m´ 98,00

ukupno m´ 193,00 x =

dim. 14/14cm

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

7,5

ukupno m´ 7,50 x =

4 Izrada i montaža završetaka olučnih vertikala od livenih duktilnih

cevi Ø200mm, h=75cm, l=2.80m, sa fasonskim lukom od istog

materijala za odlivanje na plato sa svim potrebnim spojnim

materijalom. 

Obračun po komadu
ukupno kom 5,00 x =

5 Izrada i montaža limenih vodokotlića, na prelazu iz olučnih
horizontala u vertikale, od plastificiranih čeličnih limova u braon

boji d=0.75mm, razvijene širine oko 100cm, sa svim potrebnim

opšivkama.
U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban

materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.  
Obračun od kom po opisu.

a) FAZA I- smeštajni blok "A" kom 8,00

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama kom 7,00

c) FAZA III- smeštajni blok "B" kom 14,00

ukupno kom 29,00 x =

6 Opšivanje prodora dimnjaka i ventilacionih kanala i vetar lajsni

plastificiranim čeličnim limom d=0.55mm, r.š.do 50cm, iste boje

i proizvođača kao krovni pokrivač. Koristiti tipske opšive
proizvođača krovnog lima.
Obračun po m' opšiva po opisu.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
2*(1.00+0.70)*4+3.60/cos45+11.90/cos12 m´ 30,86

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

2*(0.55+0.70) m´ 2,50

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
2*(0.55+0.70)*4+2*(1.00+0.70)*5+3.60/cos45+11.90/cos12 m´ 44,26

ukupno m´ 77,62 x =

7 Opšivanje slemena, uvala i grbina plastificiranim čeličnim limom

d=0.55mm, r.š.do 50cm, iste boje i proizvođača kao krovni

pokrivač. Koristiti tipske opšive proizvođača krovnog lima.
Obračun po m' opšiva po opisu.
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
17.70+42.65 m´ 60,35

73/128
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b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

2*11.00+5.10/cos45+15.60/cos12+32.75 m´ 77,91

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
31.10+75.20 m´ 106,30

ukupno m´ 244,56 x =

8 Opšivanje spoja PPZ nadzitka sa krovom, kao i samog nadzitka

plastificiranim čeličnim limom d=0.55mm, r.š.do 120cm. Koristiti

tipske opšive proizvođača krovnog lima.
Obračun po m' opšiva po opisu.

5.10+12.20 m´ 17,30 x =

9 Nabavka i montaža tipskih linijskih snegobrana dužine 1250mm,

iste boje i proizvođača kao krovni lim. Snegobrani se

pričvršćavaju kroz rebro crepa SVP zavrtnjima dužine 70 mm (4

kom/m snegobrana). Snegobrane postaviti u tri reda u cik-cak

rasporedu.

Obračun po komadu montiranog snegobrana.

a) FAZA I- smeštajni blok "A" kom 44,00

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama kom 34,00

c) FAZA III- smeštajni blok "B" kom 76,00

ukupno kom 154,00 x =

TOTAL X

XI PODOPOLAGAČKI RADOVI

1 Nabavka, transport i ugradnja laminata tipa "Tarket Smart Pro

832, Suede Sherwood Oak", ili ekvivalentno, I klase sa

ugradnjom ivične tipske lajsne od medijapana po obodu

prostorija u svemu po propisu za ovu vrstu radova. Ispod

laminata postaviti foliju tipa "termosilent" ili ekvivalentno d=5mm,

kao elastičnu podlogu za prigušivanje vibracija i zaštitu od

udarnog zvuka. 

Obračun po m2 postavljene podne obloge po opisu.
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

13.65+35.63+16.07+21.99*3+19.21  m² 150,53

I sprat

21.01+21.62*3+22.65*3+19.01  m² 172,83

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

I sprat

28.47+50.15  m² 78,62

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

16.10+35.63*2+22.00*4+45.34  m² 220,70

I sprat

21.01+21.62*5+22.65*6+19.01+9.12  m² 293,14

ukupno m² 915,82 x =
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2 Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza. Nakon sušenja
nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa u nanosu

do 3 mm. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje,
čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal (nabavka i

transport) obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti

na deponiju.

Obračun radova po m2 izravnate površine.

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
I sprat

12,12

ukupno m² 12,12 x =

3 Lepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa

podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge. Lepljenje vršiti
neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno

izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi . Tip i dimenzije

formatizera prema detalju glavnog arhitektonskog projekta. Sav

materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti

na deponiju. 

Obračun radova po m1.

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
I sprat

17,75

ukupno m´ 17,75 x =

4 Nabavka i transport materijala i polaganje homogene vinilne

podne obloge, debljine 2 mm, klase habanja P (po EN 600 i

660) ,sa PUR zaštitom, otpornost na vatru Bfl S1 (po EN 13501-

1), težine do 2800g/m2, klase 34-43, otporan na klizanje R9,

rolne dimenzije 2X23m, da ne podržava razvoj buđi i gljivica, a

na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu košuljicu (max.

vlažnost 2%) . Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje

na pod disperzivnim, ekološkim lepkom - sa varenjem spojeva

elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj

dovesti u idealnu ravan sa podom. Sve podove izvesti sa

zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa

zidom u visini od 10 cm. Kvalitet i vrsta obloge u klasi

proizvođača "TARKETT - Optima" ili slično.
Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatim
holkerima

(razvijena površina)
c) FAZA III- smeštajni blok "B"
I sprat

12.12+17.75*0.10

ukupno m² 13,90 x =

TOTAL XI

XII KERAMIČARSKI RADOVI
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1 Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica, I

klase, domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama i ostalim

prostorijama po projektu, po sistemu fuga na fugu (zatvorena

fuga) na sloju cementnog maltera 1:3.

Obračun po m² izrađenih keramičkih pločica u svemu prema

propisu za ovu vrstu radova.

Keramičke pločice moraju ispunjavati sve uslove propisane

standardom SRPS EN 14411.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

4.03+3.13+2.75+3.10*2+3.13+2.44  m² 21,68

I sprat

2.63+3.10*6+2.63  m² 23,86

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

3.82+3.46+5.76  m² 13,04

I sprat

3.26+3.60  m² 6,86

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

3.69+2.75+3.13*8  m² 31,48

I sprat

2.63+3.10*11+2.63+2.70  m² 42,06

ukupno m² 138,98 x =

2 Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica, I

klase, domaće proizvodnje u sanitarnim prostorijama i ostalim

prostorijama po projektu, po sistemu fuga na fugu (zatvorena

fuga) na sloju cementnog maltera 1:3. Pločice se postavljaju u

dva dezena (jedan do visine 100cm, a drugi preko te visine).

Obračun po m2 izrađenih keramičkih pločica u svemu prema

propisu za ovu vrstu radova.

Keramičke pločice moraju ispunjavati sve uslove propisane

standardom SRPS EN 14411.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

(8.30+7.35+7.39*3+7.35+6.88-0.71*7)*2.85  m² 134,18

I sprat

(7.19+7.35*6+7.19-8*0.71)*2.85  m² 150,48

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

(10.22+9.59+14.61-3*0.71)*2.85  m² 92,03

I sprat

(9.51+9.75-2*0.71)*2.85  m² 50,84

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

(7.81+7.39*9-10*0.71)*2.85  m² 191,58

I sprat

(7.19*2+7.35*11+6.95-14*0.71)*2.85  m² 262,88

ukupno m² 881,99 x =
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3 Nabavka, transport i postavljanje podnih neglaziranih

neklizajućih (reljefnih) granitnih keramičkih pločica I klase u

hodnicima i holovima i pripadajuća sokla h=8cm, domaće
proizvodnje, u dva dezena, po sistemu fuga na fuga na sloju

lepka ili cem. maltera. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiće,
a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. 
Obračun po m2 postavljenih pločica sa fugovanjem.
a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

27.59+37.52*0.08  m² 30,59

I sprat

27.76+37.90*0.08  m² 30,79

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

93.13+34.38+7.47+(35.04+22.96+13.33)*0.08  m² 140,69

I sprat

62.66+7.07+(20.72+52.27+13.91)*0.08  m² 76,68

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

33.24+5.07+34.29+(11.77+31.30+9.55+46.06+20.55)*0.08  m² 82,14

I sprat

48.82+(64.69+17.31)*0.08  m² 55,38

ukupno m² 416,27 x =

4 Nabavka, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica I

klase – neglazirane reljefne “neklizajuće” keramičke pločice-
popločavanje stepeništa (čelo i gazište) sa odgovarajućim
ivičnim fazonskim elementom za stepenik i pripadajućom
testerastom soklom h=8cm, boje i veličine po naknadnom izboru

projektanta, po sistemu fuga na fuga u sloju cementnog maltera

1:3. 

Obračun po m’ stepenika ukupne širine od približno 50cm

(visina+širina).b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

20*2.30 m´ 46,00

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
18*1.25 m´ 22,50

d) otvorene površine- tremovi
6*1.70+5*1.30+4*7.45+4*1.70 m´ 53,30

ukupno m´ 121,80 x =

5 Nabavka, transport i postavljanje podnih neglaziranih

neklizajućih (reljefnih) granitnih keramičkih pločica I klase na

ulaznim tremovima i rampama, domaće proizvodnje, boje i

veličine po naknadnom izboru projektanta, po sistemu fuga na

fuga na sloju lepka ili cem. maltera. Za debljinu fuga koristiti

plastične krstiće, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru

projektanta. 

Obračun po m2 postavljenih pločica sa fugovanjem.
b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

7,09 m² 7,09

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
7.77+14.90+1.15+2.92 m² 26,74

d) otvorene površine- tremovi 77/128
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8.16+8.36+5.35+1.93+11.96/cos5° m² 35,81

ukupno m² 69,64 x =

TOTAL XII

XIII MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI

1 Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona.

Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva

sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće.
Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom

izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog
tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje.

Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu. 

Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu

radova.

zidovi

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

(37.90+22.94+23.20*3+23.39*3+21.14)*2.85  m² 633,99

I sprat

(37.52+16.68+33.95+19.69+22.80*3+21.20)*2.85  m² 562,70

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

(35.04+22.96+13.33)*2.85  m² 203,29

I sprat

(20.72+52.27+13.91+22.54+30.62)*2.85  m² 399,17

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

(11.77+31.30+9.55+46.06+19.69+33.95*2+22.69*4+29.88+20.5

5)*2.85  m² 933,26

I sprat

(64.69+22.94+23.19*5+23.39*6+21.14+17.31+17.75)*2.85  m² 1140,34

plafoni

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
prizemlje

27.59+13.65+4.03+35.63+3.13+16.07+2.75+21.99+3.10+21.99

+3.10+21.99+3.13+19.21+2.44  m² 199,80

I sprat

27.76+21.01+2.63+21.62+3.10+21.62+3.10+21.62+3.10+22.65

+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+19.01+2.63  m² 224,45

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

prizemlje

93.13+34.38+7.47+3.82+3.46+5.76  m² 148,02

I sprat

19.67+62.66+7.07+3.26+3.60+28.47+50.15  m² 174,88

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
prizemlje

7.77+33.24+5.07+3.69+34.29+16.10+2.75+35.63+3.13+35.63+

3.13+22.00+3.13+22.00+3.13+22.00+3.13+22.00+3.13+45.34+

3.13+3.13+14.90  m² 347,45
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I sprat

48.82+21.01+2.63+21.62+3.10+21.62+3.10+21.62+3.10+21.62

+3.10+21.62+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+22.65

+3.10+22.65+3.10+22.65+3.10+19.01+2.63+9.12+12.12+2.70
 m² 396,14

ukupno m² 5363,49 x =

2 Bojenje drvenih elemenata na fasadi ekspandirajućim
vatrootpornim premazima (tipa -Firestop wood- ili ekvivalentno)

koji se sastoji iz osnovnog premaza - prajmera međuslojnog –
ekpandujućeg protivpožarnog premaza i završnog –
dekorativnog premaza, sa izveštajem o ispitanoj vatrootpornosti

od 60min, izdatim od strane domaće akreditovane laboratorije, u

svemu prema tehnologiji proizvođača. 
Obračun po m2 obojene površine po opisu i propisu za ovu

vrstu radova.

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
23.80*3.50 m² 83,30

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

25.80*3.50-5.95-2*18.50-12.50 m² 34,85

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
34.25*3.50-8.26 m² 111,62

ukupno m² 229,77 x =

TOTAL XIII

XIV  FASADERSKI RADOVI

1 Postavljanje termoizolacije od stiropora kl.B2 (kamene vune

min.75kg/m3 kl.A1). Na zidove se postavljaju ploče stiropora

(kamene vune) prethodno premazane na uglovima i sredini

građevinskim lepkom, a zatim se ploče učvršćuju na pet mesta

PVC rozetnom sa umetkom. Na učvršćene ploče se zatim

nanosi osnovni sloj lepka koji se armira PVC mrežicom i

dodatni sloj lepka.

Obračun po m2 postavljene termoizolacije po opisu sa

vertikalnim i horizontalnim transportom.

NAPOMENA: otvori površine do 3m2 se ne odbijaju i njihove

špaletne se ne obračunavaju posebno. Kod otvora površine 3-

5m2 odbija se površina preko 3m2 i njihove špaletne se ne

obračunavaju posebno.

d=12cm- stiropor

fasada

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
49.32*3.65+54.77*3.85-25.95 m² 364,93

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

25.80*3.65+31.10*3.85-6.22 m² 207,68

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
75.51*3.65+84.17*3.85-39.33 m² 560,34

 erkeri

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
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24,33 m² 24,33

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

36,03 m² 36,03

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
42,67 m² 42,67

ukupno m² 1235,98 x =

d=12cm- kamena vuna na fasadi (PPZ prekidi)

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
4*0.50*(3.65+3.85)+54.77*0.20 m² 25,95

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

31.10*0.20 m² 6,22

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
6*0.50*(3.65+3.85)+84.17*0.20 m² 39,33

ukupno m² 71,50 x =

2 Izrada “Demit” fasade. Izraditi završni fasadni sloj akrilnog

maltera u boji prema projektu sa svim potrebnim podlogama.

Završni sloj se nanosi preko postavljene termoizolacije armirane

PVC mtežicom i obrađene građevinskim lepkom. Obračun po

m2 uradjene fasade po opisu sa vertikalnim i horizontalnim

transportom.

NAPOMENA: otvori površine do 3m2 se ne odbijaju i njihove

špaletne se ne obračunavaju posebno. Kod otvora površine 3-

5m2 odbija se površina preko 3m2 i njihove špaletne se ne

obračunavaju posebno.
fasada

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
1.35*1.30*4+1.35*1.65*3+1.30*0.40+4.00*3.05+25.65*3.30 m² 111,07

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(3.90*2+2.60*2)*0.40 m² 5,20

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
1.35*1.30*7+1.35*1.65*6+1.30*0.40+4.00*3.05+41.35*3.30 m² 174,83

erker

a) FAZA I- smeštajni blok "A"
1.35*1.20*4 m² 6,48

b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

(3.90*2+2.60*2)*1.20 m² 15,60

c) FAZA III- smeštajni blok "B"
1.35*1.20*7 m² 11,34

ukupno m² 324,52 x =

3 Izrada završnog sloja sokle fasade od mineralnog fasadnog

maltera tipa ,,Kulir plast'' ili ekvivalentno, boje po naknadnom

izboru projektanta, na pripremljenoj podlozi od armiranog

produžnog maltera 1:2:6. Na omalterisanu, osušenu površinu se

prvo nanosi podloga a zatim završni sloj mineralnog fasadnog

maltera. 

Obračun po m2 obrađene površine u svemu prema opisu i

propisu za ovu vrstu radova.
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b) FAZA II- centralni deo sa komunikacijama

2*11.22+(3.90+0.70+1.60+1.85+3.30+5.70)*(2*0.90+0.10) m² 54,84

d) otvorene površine- tremovi
22.82+6.26 m² 29,08

ukupno m² 83,92 x =

TOTAL XIV

XV PARTERNO UREĐENJE

1 Postavljanje (popločavanje) pešačkih staza i platoa oko objekta

betonskim "behaton" pločama, proizvođača Arhibet.rs ili

ekvivalentno, I klase, d=6cm, na sloju kamenog agregata (0-

4mm), d=5cm, sloju prljave rizle (0-16mm) d=9cm i sloju šljunka
(0-32mm) d=10cm, sabijenog vibronabijačima do potrebne

zbijenosti. Šemu popločavanja i boju ploča daje projektant

projektom. Nakon postavljanja ploča fuge ispuniti kvarcnim

peskom. 

Obračun po m2 popločane površine po opisu.

1119.50-395.84-231.77-161.29 m² 330,60 x =

2 Postavljanje gotovih vibropresovanih betonskih ivičnjaka dim.

10/18/80 u betonu MB20, proizvođača Arhibet.rs ili ekvivalentno.

Šemu postavljanja daje projektant projektom. Obračun po m1

postavljenog ivičnjaka po opisu i detaljima.

169,07 m´ 169,07 x =

3 Postavljanje betonskih rigola dim.25x35x8cm, proizvođača
Arhibet.rs ili ekvivalentno, na sloju podloznog betona MB20 u

padu. Po postavljanju ploča fuge ispuniti kvarcnim peskom.

Obračun po m1 postavljene rigole po opisu i propisima za ovu

vrstu radova.

27*1.50 m´ 40,50 x =

TOTAL XV
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I DEMONTAŽA I RUŠENJE
II ZEMLJANI RADOVI

III ZIDARSKI RADOVI

IV RAZNI ZIDARSKI RADOVI

V BETONSKI I ARM. BET. RADOVI

VI ARMIRAČKI RADOVI
VII STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA

VIII TESARSKI RADOVI

IX BRAVARSKI RADOVI

X LIMARSKI RADOVI

XI PODOPOLAGAČKI RADOVI
XII KERAMIČARSKI RADOVI
XIII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

XIV FASADERSKI RADOVI

XV PARTERNO UREĐENJE

UKUPNO: din.

REKAPITULACIJA
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

r.b. O P I S j.mere količina jed. cena UKUPNO
1.0. GRADJEVINSKI RADOVI
1.1.

F.Kanalizacija 157.00
S.V.Mreža 151.50
H.V.Mreža 24.00

1.2

133.86

1.3

kom 2.00

 izrade vodovodne i kanalizacione mreže  na rekonstrukciji, dogradnji i nadgradnji 
dečjeg odmarališta na Goču   

ZBIRNI

Mašinski iskop zemlje za kanalske rovove 
van objekta u  terenu III kategorije, sa 
odbacivanjem iskopanog materijala na 1,0 m 
od ivice s jedne strane rova. Iskop od objekta 
do kanalizacione šahte, kao i od objekta do 
vodovodne (priključne) šahte. 
Prosečna dubina iskopa za kanalizacionu 
mrežu van objekta je 1,1 m, a širina rova je 
0,70m, dok je ispod objekta dubina iskopa 
0,7, a širina rova je 0,7 m. Dok je za 
vodovodn u mrežu dubina iskopa 0,8 m , a 
širina rova je 0,70m. .
Pre polaganja cevi dno mora biti poravnato, a 
bočne strane pravilno odsečene.
U cenu iskopa uračunati obeležavanje, 
osiguranje rova od  obrušavanja i 
eventualno  crpljenje vode iz rova.
Obračun po m3 iskopanog rova.

m3

m3

m3

Mašinski iskop zemlje za šahte i postrojenje 
za tretman otpadnih voda van objekta u  
terenu III kategorije, sa odbacivanjem 
iskopanog materijala na 1,0 m od ivice 
iskopa. Iskop raditi za kanalizacionu šahtu od 
betonskih prstenova, kao i  postrojenje za 
tretman otpadnih voda dim 5,89x2,39 x2,94. 
Prosečna dubina iskopa je razluičita, a 
površine  1,0m x 1,0m za  kanalizacionu 
šahtu. Dok jepostrojenje za tretman otpadnih 
voda dim 5,89x2,39 x2,94 .
U cenu iskopa uračunati obeležavanje, 
osiguranje rova od  obrušavanja i eventualno  
crpljenje vode iz rova.
Obračun po m3 iskopanog rova.

m3

Izrada AB školjke za potrebe smeštaja 
postrojenja za tretman otpadnih voda u  
svemu prema uputstvu proizvodjača 
postrojenja, a sve zbog toga što je  ulivna cev 
na većoj dubini od 1,0 m. Obračun po 
komadu izgrađene školjke.
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1.4.

kom 10.00

1.5.

F.Kanalizacija 56.20
S.V.Mreža 56.90
H.V.Mreža 9.00

1.6.

210.40

1.7.

257.50

1.0. UKUPNO GRADJEVINSKI RADOVI:

Nabavka, transport i izrada   kanalizacione  
šahte AB prstenova. Kanalizacionu šahtu 
raditi od dva prstena  jednog kružnog visine 
0,5 m i završnog visine 0,6 m. Prstenove su 
domaće proizvodnje neke od betonjerki koja 
ima ovu proizvodnju. Obračunava se po 
komadu postavljene šahte sa poklopcem za 
kolski težak saobraćaj 40t.

Nabavka transport i ubacivanje peska u rov 
sa planiranjem i razastiranjem ispod, iznad i 
pored cevi sa podbijanjem oko cevi  u 
ukupnom sloju od 10+D+10cm.
Obračun po m3 ugradjenog peska.

m3

m3

m3

Zatrpavnje rova probranim materijalom od 
iskopa, sitnije granulacije bez kamenja u 
slojevima debljine 30 cm sa nabijanjem do 
potrebne zbijenosti. Cenom je obuhvaćen 
transport duž trase rova, ubacivanje u rov, 
razastiranje u slojevima i nabijanje kao i 
izrada.
Obračun po m3 zatrpanog rova. m3

Odvoz s utovarom, istovarom i planiranjem 
preostalog materijala od iskopa, nakon 
završenog zatrpavanja.
Zemljani materijal i šut odvesti u dgovoru s 
nadzornim organom na deponiju do 5 km.
Obračun po m3 odvezene zemlje i šuta. m3
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r.b. O P I S j.mere količina jed. cena UKUPNO
2.0. SANITARNA VODOVODNA MREŽA
2.1.

paušal 1.00

2.2.

Ø 15 m' 57.00
Ø 20 m' 23.00
Ø 25 m' 124.00
Ø 32 m' 48.00
Ø 40 m' 96.00

2.3.

Ø 15 m' 141.00
Ø 20 m' 342.00
Ø25 m' 63.00

Demontaža posojeće vodovodne mreže van 
objekta, kao i unutar objekta. Obračun 
paušalno.

Nabavka, transport cevi i izrada spoljne 
vodovodne mreže od HDPE cevi sa radnim 
pritiskom od 10 bara u svemu prema 
projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog 
organa. Cevi moraju da budu postandardu 
SRPS EN 12201.
U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne 
fazonske komade, pripremno završne 
radove, prenos materijala, izrada i zatvaranje 
žljebova , sečenje cevi, spajanje, davanje 
pada, izolacija cevi po projektu ili zahtevu 
nadzornog organa, pregled vodova i 
privremeno zatvaranje otvora cevi radi 
ispitivanja.Obračun po m izvedene mreže.

Nabavka cevi i izrada vodovodne mreže od 
PPR  cevi u svemu prema projektu, opštem 
opisu i uputstvu nadzornog organa. Cevi 
moraju da budu po standardu SRPS-ISO-
EN15874.
U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne 
fazonske komade, pripremno završne 
radove, prenos materijala, izrada i zatvaranje 
žljebova ili montiranje na obujmicama, 
kukama i konzolama, probijanje rupa u 
zidovima, međuspratnim konstrukcijama, , 
sečenje cevi, spajanje, davanje pada, 
izolacija cevi po projektu ili zahtevu 
nadzornog organa, pregled vodova i 
privremeno zatvaranje otvora cevi radi 
ispitivanja.
Cenom takođe obuhvatiti i montažu i 
demontažu potrebne radne skele gde visina 
ugradnje to zahteva. 
Obračun po m1 izvedene mreže.
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2.4.

Ø 15 m' 141.00
Ø 20 m' 342.00
Ø 25 m' 63.00

2.5.

Ø 15 kom 147.00
Ø 20 kom 62.00
Ø 25 kom 36.00

2.6.

Ø 25/90-6 m m 36.00
Ø 40/125-6 m m 36.00

OPREMA UZ BOJLER ZA CENTRALNU PRIPREMU TOPLE VODE 

2.7.

Regulator pritiska sa manometrom Ø 40 kom 1.00
Hvatač nečistoće Ø 40 kom 1.00
Nepovratni ventil Ø 40 kom 1.00
Propusni ventili Ø 40 kom 1.00

Nabavka, transport  i izrada izolacije 
vodovodnih cevi u žljebovima zidova 
paronepropusnom profilisanom izolacijom na 
bazi sintetičkog kaučuka debljine 4 mm. 
Cenom obuhvatiti lepljenje izolacije i obradu 
samolepljivom trakom.
Obračun po m1 izolovane mreže.

Nabavka, transport i montaža propusnih 
ventila sa navojnim spojem za NP10.Obračun 
po komadu.

Nabavka cevi i izrada toplovodne  vodovodne 
mreže od PE HD cevi sa oblogom   cevi 
WEHOMINT PPR, opštem opisu i uputstvu 
proizvodjača. Cevi moraju da budu po 
standardu ISO R-292,   ISO R-179 i  ISO DIS 
572B.
U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne 
fazonske komade, pripremno završne 
radove, prenos materijala, , sečenje cevi, 
spajanje, davanje pada, izolacija cevi po 
projektu ili zahtevu nadzornog organa, 
pregled vodova i privremeno zatvaranje 
otvora cevi radi ispitivanja.
Obračun po m1 izvedene mreže.

Nabavka,transport i postavljanje pocinkovane 
armature na dovodu sanitarne vode do 
bojlera za centralnu pripremu tople vode. 
Obračun po komadu montiranog sa svim 
elementima.                   
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2.8.

Ø 32 kom 1.00

2.9.

Ø 40 kom 1.00

2.10.

kom 1.00

2.11.

Ø 25 kom 4.00

2.12.

kom 2.00

2.13.

m' 966.00

2.14.

m' 966.00

2.0. UKUPNO SANITARNA VODOVODNA MREŽA:

Nabavka,transport i postavljanje sigurnosnog 
ventila na bojlera za centralnu pripremu tople 
vode. Obračun po komadu montiranog sa 
svim elementima.                   

Nabavka,transport i montaža propusnog 
ventila na vodu tople vode odmah posle 
bojlera. Obračun po komadu montiranog sa 
svim elementima.                   

Nabavka,transport i montaža ekspanzionog 
suda V=24l na vodu tople vode odmah posle 
bojlera. Obračun po komadu montiranog sa 
svim elementima.                   

Nabavka,transport i montaža propusnog 
ventila na  recirkulacionom vodu ispred i iza 
pumpe . Obračun po komadu montiranog sa 
svim elementima.                   

Nabavka,transport i montaža recirkulacione 
pumpe tipa TOP Z  WILO (ili slična)koja se 
monttira na recirkulacionom vodu oba bojlera. 
Zbog sigurnosti se postavljaju dve pumpe 
Obračun po komadu montiranog sa svim 
elementima.                   

Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti vodovodne 
mreže, pod probnim hidrauličkim pritiskom u 
svemu prema propisima. Probni pritisak  ne 
može biti manji od 12 bara.Obračun po m1 
ispitane mreže.

Izvršiti ispiranje i dezinfekciju vodovodne 
mreže u svemu prema važećim propisima.
Nakon dezinfekcije pribaviti atest o sanitarnoj  
ispravnosti mreže i vode.
Obračun po m1 ispranog idezinfikovanog 
cevovoda.
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3.0.  HIDRANTSKA MREŽA
3.1.

Ø 80 m 45.00

3.2.

Ø 50 m 6.00
Ø 65 m 6.00

3.3.

m1 51.00

Nabavka , transport cevi i izrada spoljne 
hidranske mreže od HDPE cevi sa radnim 
pritiskom od 10 bara u svemu prema 
projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog 
organa. Cevi moraju da budu postandardu 
SRPS EN 12201.
U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne 
fazonske komade, pripremno završne 
radove, prenos materijala, izrada i zatvaranje 
žljebova  , sečenje cevi, spajanje, davanje 
pada, , pregled vodova i privremeno 
zatvaranje otvora cevi radi 
ispitivanja.Obračun po m1 izvedene mreže.

Nabavka cevi i izrada unutrašnje hidrantske 
mreže od čeličnih pocinkovanih navojnih cevi 
u svemu prema projektu, opštem opisu i 
uputstvu nadzornog organa. Cevi moraju biti 
prema JUS C.B5.225 (DIN2440).
U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne 
fazonske komade, pripremno završne 
radove, prenos materijala, izrada i zatvaranje 
žljebova ili montiranje na obujmicama, 
kukama i konzolama, probijanje rupa u 
zidovima, međuspratnim konstrukcijama, 
pregled i ispitivanje na zvuk svake cevi ili 
komada, sečenje cevi, narezivanje navoja, 
obavijanje kudeljom natopljenom u firnajz, 
spajanje, davanje pada, izrada izolacija cevi 
po projektu ili zahtevu nadzornog organa, 
pregled vodova i privremeno zatvaranje 
otvora cevi radi ispitivanja.Obračun po m1 
izvedene mreže.

Nabavka materijala i bojenje čeličnih 
pocinkovanih cevi hidrantske mreže vođenih 
vidno, a koje nisu zaklonjene spuštenim 
plafonom, bojom po izboru nadzornog 
organa.                                               
Obračun po m1 obojenih cevi.                         
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3.4.

kom 4.00

3.5.

m' 57.00

3.6.

m' 57.00

3.7.

kom 4.00

3.0. UKUPNO HIDRANTSKA MREŽA:

Nabavka, transport i montaža na zidu 
protivpožarnih ormarića u limenoj izradi sa 
standardnom opremom:
-ventil 2"
-crevo 15 m s kalemom
-mlaznica 12 mm.
Dimenzije ormarića su: 50x50x14 cm.
Obračun po komadu kompletno montirano.

Izvršiti ispiranje hidrantske mreže u svemu 
prema važećim tehničkim normativima.
Obračun po m1 ispranog cevovoda.

Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti hidrantske 
mreže, pod probnim hidrauličkim pritiskom u 
svemu prema propisima. Probni pritisak  ne 
može biti manji od 12 bara.Obračun po m1 
ispitane mreže.

Izvršiti ispitivanje unutrašnjih zidnih hidranata 
u svemu prema propisima i pribavljanje 
atesta o ispravnosti hidranata od ovlašćene 
firme. 
Obračun po komadu ispitanog hidranta na 
propisan protok i pritisak vode na izlivu.
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4.0. KANALIZACIONA MREŽA
4.1.

65.00
Razbijanje gornje ploče 19.00
Punjnje šljunčanim materijalom 65.00

4.2.

paušal 3.00

4.3.

Ø 200 mm m' 66.00
Ø 160 mm m' 21.00
Ø 110 mm m' 194.00
Ø 50 mm m' 90.00

4.4.

Ø 110 mm m' 285.00
Ø 50 mm m' 144.00

4.5.

Ø50 mm kom 42.00

4.6.

Zatrpavanje kanalizacionih šahtiv(5 kom.) i 
septiče jame, u cenu ulazi crpljenje fekalija iz 
isti, razbijanje gornje ploče jame, kao i 
punjenje iste šljunčanim materijalom sitnije 
granulacije.

crpljenje materijala iz jame i šahti 
/predpostavljeno/ m3

m2

m3

Demontaža posojeće kanalizacione mreže 
van objekta, kao i unutar objekta. Obračun 
paušalno.

Nabavka, transport i izrada kanalizacione 
mreže u zemlji  od PVC cevi za spoljnu 
kanalizacionu mrežu(tip Wavin SN 4 ili slične) 
sa potrebnim fazonskim komadima, za uličnu 
instalaciju u zavisnosti od mesta ugradnje. U 
cenu uračunati i sav potreban spojni 
materijal. PVC cevi moraju da zadovolje 
standard SRPS G.C6.502.
Obračun po m izvedene mreže.                       
                              

Nabavka, transport i izrada kanalizacione 
mreže od  bešumnih PVC cevi tipa Wavin AS 
ili slične sa potrebnim fazonskim komadima, 
za kućnu instalaciju tj instalaciju u mokrim 
čvorovima. U cenu uračunati i sav potreban 
spojni materijal, kao i potrebnu skelu za 
ugradnju na visini gde je to potrebno. 
Obračun po m izvedene mreže.                       
                              

Nabavka i montaža PVC slivnika. Cenom 
obuhvatiti i sav potreban spojni 
materijal.Obračun po komadu.

Nabavka, transport i ugradnja ventilacionih 
kapa od aluminijumskog lima sa žaluzinama, 
mrežom i sa opšivom prodora kroz krovnu 
ravan.
Obračun po komadu komplet ugrađeno.
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Ventilaciona kapa fi 150 mm     kom 22.00

4.7.

kom 1.00

4.8.

m' 800.00

4.9.

kom 2.00

4.10.

kom 2.00

4.0. UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA:

ACO LIPUMAX P-B NS2 SF200 separator 
masti od PE prema EN1825, protoka 2l/s 
taložnikom od 245l.Uliv/izliv DN100,sa 
poklopcem za klasu opterećenja A15. 
Prečnika 1.32m, visine 1.38m, mase 63kg + 
105 kg poklopac.

Ispitivanje kanalizacione mreže na 
propustnost i vododrživost spojeva.Obračun 
po m1 ispitane mreže.

Nabavka, isporuka i montaža ACO CLARA 
uređaj za biloško prečišaavanje otpadnih 
voda, za hidrauličko opt. 7.2-14.4 m3/dan i 
biološko opt. BOD5  2.88-5.76 kg/dan i 48-96 
osoba u konst. primeni. Dim: duzina 5.89m, 
sirina 2.39m i visina 2.94m.Težina 2.15t. 
Obracun po komadu namontirano i pusteno u 
rad zajedno sa kompresorom.

Nabavka, isporuka i montaza kutije za spoljnu 
montažu kompresora. Obračun po kom.
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5.0. SANITARIJA

5.1.

kom 41.00

5.2

kom 43.00

5.3

kom 37.00

5.4.

kom 2.00

5.5.

kom 37.00

NAPOMENA: 
svi sanitarni predmeti su bele boje.

Nabavka i montaža komplet  WC šolje sa 
svom pripadajućom opremom:
- keramička školjka,
- PVC bešumni vodokotlić,
- spojna, ispirna cev sa gumenim umetkom,
- savitljiva, spojna cev za vodokotlić,
- aktiviranje ispirača s gornje strane,
- WC daska
- potreban spojni i zaptivni materijal. 
Obračun po komadu sve montirano, 
povezano i ispitano.

Nabavka i montaža komplet keramičkog 
umivaonika sa sledećim elementima:
- keramička školjka umivaonika 550x490,
- odlivni ventil sa metalnim sifonom i rozetom,
- odlivno PE koleno 50mm,
- ugaoni kuglasti ventili za toplu i hladnu 
vodu,
- potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun po komadu sve montirano, 
povezano i ispitano.

Nabavka i montaža komplet tuš kade sa 
sledećim elementima:
- Kadica 90 x 90,
- odlivni ventil sa sifonom i izlivom,,
- potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun po komadu sve montirano, 
povezano i ispitano.

Nabavka i montaža komplet keramičkog 
trokadera   sa svom pripadajućom opremom :
- keramička školjka trokadera sa zaptivnim 
gumama,
- niklovana poklopna rešetka,
- potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun po komadu sve montirano, 
povezano i ispitano.

Nabavka, transport i montaža jednoručne 
zidne baterije za kadu s  gibljivim crevom i 
držačem za fiksiranje tuša na zid. 
Obračun po komadu sve montirano, 
povezano i ispitano.
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5.6.

kom 2.00

5.7.

kom 2.00

5.8.

kom 2.00

5.9.

kom 45.00

5.10.

kom 2.00

5.11.

držač toaletnog papira kom 45.00
držač  sapuna kom 45.00
držač ubrusa kom 45.00
Sanitarna galanterija

Nabavka i montaža komplet keramičkog 
konzolnog umivaonika za lica sa invaliditetom 
sa sledećim elementima:
- keramička školjka umivaonika ,
- odlivni ventil sa metalnim sifonom i rozetom,
- odlivno PE koleno 50mm,
- potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun po komadu kompletno montirano.     
                                        

Nabavka, transport i montaža SIMPLON WC 
šolje za lica sa invaliditetom sa pripadajućom 
opremom :
- keramička konzolna školjka                           
                                  - Odgovarajuća daska 
za WC šolju
- potreban spojni i zaptivni materijal. 
Obračun po komadu sve montirano, 
povezano i ispitano.

Nabavka, transport i montaža opreme za 
hendikepirana lica koja ide uz umivaonik i  
šolju :
- Rukohvat fix lavabo 400mm                           
                                - Rukohvat fix šolja 
600mm
- Rukohvat sklopiva šolja 600mm                    
                                     - potreban spojni i 
zaptivni materijal. 
Obračun po komadu sve montirano, 
povezano i ispitano.

Nabavka, transport i montaža jednoručne 
ugradne baterije za toplu i hladnu vodu s 
pokretnim izlivom. 
Obračun po komadu sve montirano, 
povezano i ispitano.

Nabavka , transport i ugradnja jednodelne 
kabinet sudopere. Plaća se po komadu 
komplet namontirano, povezanog i ispitanog.

Nabavka, transport i ugradnja prateće 
galanterije Minotti ili slično.Cenom obuhvatiti i 
potreban spojni materijal.
Obračun po komadu sve montirano, 
povezano i ispitano.
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WC-četka kom 45.00

5.12.

ogledalo veličine 60x80 cm kom 45.00

5.0. UKUPNO SANITARIJA

Nabavka i ugradnja ogledala. Ogledala su sa 
brušenim ivicama. Pričvršćivanje lepljenjem ili 
vijcima. Mere uzimati na licu mesta u 
dogovoru s nadzornim organom.
Cenom obuhvatiti i potreban spojni materijal.
Obračun po komadu sve montirano.



 95/128

REKAPITULACIJA

1.0. GRADJEVINSKI RADOVI:
2.0. SANITARNA VODOVODNA MREŽA:
3.0. HIDRANTSKA MREŽA:
4.0. KANALIZACIONA MREŽA:
5.0. SANITARIJA:

 UKUPNO  :



A.6.a ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

FAZA I

Napojni vodovi 1.00.

1,

kom.  2

2,

kom.  2

1.00. Napojni vodovi:  0

Razvodni ormani  2.00.

1,

kom.  2

 A.6.  PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Opšte napomene: Pozicije ovog predmera obuhvataju

kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim

atestima i sertifikatima i montažu isporučenog i potrebnog

materijala. Takođe podrazumeva povezivanje kablova na oba

kraja (instalacije i uređaja), sa potrebnim merenjima,

regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u rad kao i

otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvođenja radova

kao i otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom roku.

Pozicija u predmeru podrazumeva dnevno uklanjanje otpada i

šuta koji se pojavi prilikom izvođenja radova i odnošenje-
odvoženje na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi

pretstavnik investitora udaljeno do 5km. Sitan instalacioni

materijal podrazumeva ugradne razvodne uzidne plastične
kutije (takođe i za "Knauf"), potrebne OG razvodne kutije,

luster kleme, izolir traku, kablovske obujmice, gips materijal

za fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnjeve, podloške, 

Isporuka materijala i izrada napojnih vodova za napajanje

razvodnih ormana kablom tipa N2XH-J 5x10 mm2, u zidu

ispod maltera, prosečne dužine 25 m.

Isporuka materijala i izrada napojnih vodova za napajanje

razvodnih ormana kablom tipa N2XH-J 5x6 mm2, u zidu

ispod maltera, prosečne dužine 25 m.

Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana dimenzija

800x800. Orman se sastoji od mrežnog i agregatskog dela. U

ormanu je ugrađena sledeća oprema: 
-1 kom. glavni prekidač 4G 40 10U
-1 kom. glavni prekidač 4G 25 10U
-1 kom. ZUDS 40/0,03A

-1 kom. ZUDS 25/0,03A

-6 kom. autom. osig. MC32/10A

-7 kom. autom. osig. MC32/16A

-sav ostali sitan montažni materijal 
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2,

kom.  1

Instalacija osvetljenja i termije  3.00.

1,

kom.  72

2,

kom.  50

Svetiljke i sijalice  4.00.

1,
kom.  18

2,

kom.  54

Instalacija paničnog osvetljenja  5.00.

1,

kom.  6

2,

kom.  6

Isporuka i ugradnja u razvodnom ormanu mašinske podstanice 
sledeće opreme:
-3 kom. NV osigurača 125/40A
-3 kom. autom. osig. MC32/10A

-sav ostali sitan montažni materijal 

Isporuka materijala i izrada instalacije sijali!nog mesta

provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, prosečne dužine 10 m,

položenog u zidu ispod maltera, sa isporukom i ugradnjom

razvodnih kutija i odgovarajućeg prekidača.

Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog

priključnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2,

prosečne dužine 10 m, položenog u zidu ispod maltera, sa

isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i monofazne

priključnice.

Isporuka i ugradnja svetiljke ZA, PA-15, sa sijalicom 60 W.

Isporuka i ugradnja plafonjere PL 200, sa sijalicom 60 W.

Isporuka materijala i izrada instalacije nužnog svetla

provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, položenog u zidu

ispod maltera, prosečne dužine 12 m.

Isporuka I ugradnja panik svetiljke PPN 8 W, 230V, 50Hz sa

fluorescentnim sijalicama 8 W, i vremenom autonomije 3h.
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1,

m  60

2,

kom.  1

3,

kom.  2

1,

kom.  1

 0

REKAPITULACIJA-ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE FAZA I:

 Napojni vodovi 1.00.  0

Razvodni ormani  2.00.  0

Instalacija osvetljenja i termije  3.00.  0

Svetiljke i sijalice  4.00.  0

Instalacija paničnog osvetljenja  5.00.  0

Gromobranska instalacija 7.00.  0

Ispitivanje instalacije 8.00.  0
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE FAZA I:  0

Gromobranska instalacija 7.00.

Isporuka i polaganje temeljnog uzemljivača objekta trakom

FeZn 25x4mm. Traka se polaže pri izradi armature temelja,

zavarena na svaka 2 m za armaturu. 

Isporuka i polaganje zemnog uvodnika od trake FeZn

25x4mm prosečne dužine 3 m i ukrsnog komada. Ukrsni

komad zaliti vrućim bitumenom. 

Isporuka i ugradnja ukrsnog komada.

Ispitivanje instalacije 8.00.

Pregled i ispitivanje električne i gromobranske instalacije i

izdavanje atesta o ispravnosti.
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FAZA II

Napojni vodovi 1.00.

1,

m.  250

2,

m.  15

3,

m.  250

4,

kom.  2

5,

kom.  2

6,

kom.  1

7,

m  70

8,

m  70

1.00. Napojni vodovi:  0

Isporuka materijala i ugradnja napojnog voda od TS do KPK.

Kabl je tipa PPOO-A 4x150 mm2 i polaze se u  rov. 

Isporuka materijala i ugradnja napojnog voda od KPK do

GRO. Kabl je tipa PPOO 4x120 mm2 i polaze se ispod

maltera i u PVC cevi fi 100mm kod ulaza u objekat.

Ručni iskop kablovskog rova dubine 0.8m, širine 0,5m , sa

zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima od po 20cm i

odvozom viška zemlje. Postavljanje peska ili sitnozrnaste

zemlje iz iskopa, isporuka i postavljanje plastičnog PVC

štitnika i opomenske PVC trake preko položenog kabla.

Dovođenje površine u prethodno stanje asfaltiranjem. Na

mestima prolaska ispod ulice ugraditi PVC cevi fi 110 mm.

Isporuka materijala i izrada napojnih vodova za napajanje

razvodnih ormana kablom tipa N2XH-J 5x10 mm2, u zidu

ispod maltera, prosečne dužine 25 m.

Isporuka materijala i izrada napojnih vodova za napajanje

razvodnih ormana kablom tipa N2XH-J 5x6 mm2, u zidu

ispod maltera, prosečne dužine 25 m.

Isporuka materijala i izrada napojnih vodova za napajanje

razvodnog ormana RO-1A, kablom tipa NHXHX FE180/E90-

J 5x6 mm2, delimično u PNK regalima a delimično u zidu

ispod maltera, prosečne dužine 25 m.

Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje

razvodnog ormana agregata kablom tipa NHXHX FE180/E90

5x25 mm2, u rovu i delimičn u zidu ispod maltera.

Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje

razvodnog ormana agregata kablom tipa 2xNHXHX

FE180/E90 3x2,5 mm2, u rovu i delimičn u zidu ispod

maltera.
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Razvodni ormani  2.00.

1,

kom.  1

2,

kom.  1

3,

kom.  1

2,

kom.  1

3,

kom.  2

4,

kom.  1

Troškovi zamene opreme u TS 10/0,4 kV: zamena

transformatora 250 kVA novim od 400 kVA,kao i zamena

ostale prateće opreme, postavljanje novog NN bloka sa 6

izvoda i premeštanje postojeće merne grupe iz KRO u TS.

Isporuka i ugradnja kablovskog priključnog ormana KPO tipa

ED-250  na fasadi objekta sa sledećom opremom:
- 3 kom. postolja NVP 250 A

- 3 kom. patrona NVT 250 A

- 1 kom. šina za nulu
- 1 kom. šina za zemlju

Isporuka i ugradnja kablovskog priključnog ormana KPO tipa

ED-125  na fasadi objekta sa sledećom opremom:
- 3 kom. postolja NVP 125 A

- 3 kom. patrona NVT 100 A

- 1 kom. šina za nulu
- 1 kom. šina za zemlju

Izrada, isporuka i ugradnja u prizemljuglavnog razvodnog

ormana GRO dimenzija 1000x800. U ormanu je ugrađena
sledeća oprema:
-1 kom. glavni prekidač KS 250 A
-24 kom. NV osigurača 125/40A
-24 kom. NV osigurača 125/32A
-1 kom. autom. osig. MC32/6A

-sav ostali sitan montažni materijal 

Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana dimenzija

800x800. Orman se sastoji od mrežnog i agregatskog dela. U

ormanu je ugrađena sledeća oprema: 
-1 kom. glavni prekidač 4G 40 10U
-1 kom. glavni prekidač 4G 25 10U
-1 kom. ZUDS 40/0,03A

-1 kom. ZUDS 25/0,03A

-6 kom. autom. osig. MC32/10A

-7 kom. autom. osig. MC32/16A

-sav ostali sitan montažni materijal 

Isporuka i ugradnja komandnog ormana dizel električnog
agregata proizvođača ,,ROTOR,, ili sličnog.
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Instalacija osvetljenja i termije  3.00.

1,

kom.  66

2,

kom.  22

3,

kom.  2

Svetiljke i sijalice  4.00.

1,
kom.  10

2,

kom.  10

3,

kom.  27

Instalacija paničnog osvetljenja  5.00.

1,

kom.  7

2,

kom.  7

Isporuka materijala i izrada instalacije sijali!nog mesta

provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, prosečne dužine 10 m,

položenog u zidu ispod maltera, sa isporukom i ugradnjom

razvodnih kutija i odgovarajućeg prekidača.

Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog

priključnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2,

prosečne dužine 10 m, položenog u zidu ispod maltera, sa

isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i monofazne

priključnice.

Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog
mesta provodnikom tipa N2XH-J 5x2.5 mm2, prosečne
dužine 14 m, položenog u zidu ispod maltera, sa isporukom i

ugradnjom trofazne priključnice.

Isporuka i ugradnja svetiljke ZA, PA-15, sa sijalicom 60 W.

Isporuka i ugradnja plafonjere PL 200, sa sijalicom 60 W.

Isporuka i ugradnja svetiljke FSN 4x18W, 230V, IP20, 

komplet sa izvorima svetla i opremom za montažu.

Isporuka materijala i izrada instalacije nužnog svetla

provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, položenog u zidu

ispod maltera, prosečne dužine 12 m.

Isporuka I ugradnja panik svetiljke PPN 8 W, 230V, 50Hz sa

fluorescentnim sijalicama 8 W, i vremenom autonomije 3h.
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Izjednačenje potencijala  6.00.

1,

kom.  1

1,

m  60

2,

kom.  1

3,

kom.  2

1,

kom.  1

REKAPITULACIJA-ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE FAZA II:

 Napojni vodovi 1.00.  0

Razvodni ormani  2.00.  0

Instalacija osvetljenja i termije  3.00.  0

Svetiljke i sijalice  4.00.  0

Instalacija paničnog osvetljenja  5.00.  0

Izjednačenje potencijala  6.00.  0

Gromobranska instalacija 7.00.  0

Ispitivanje instalacije 8.00.  0
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE FAZA II:  0

Isporuka materijala, ugradnja odmah pored GRO šine za

izjednačenje potencijala i povezivanje glavnog provodnika za

izjednačenje potencijala, PEN provodnika, gromobranskog

uzemljivača, vodovodne cevi, kablovskih regala, cevi za

centralno grejanje i ostalih metalnih masa provodnikom P-Y

1x25 mm2 

Gromobranska instalacija 7.00.

Isporuka i polaganje temeljnog uzemljivača objekta trakom

FeZn 25x4mm. Traka se polaže pri izradi armature temelja,

zavarena na svaka 2 m za armaturu. 

Isporuka i polaganje zemnog uvodnika od trake FeZn

25x4mm prosečne dužine 3 m i ukrsnog komada. Ukrsni

komad zaliti vrućim bitumenom. 

Isporuka i ugradnja ukrsnog komada.

Ispitivanje instalacije 8.00.

Pregled i ispitivanje električne i gromobranske instalacije i

izdavanje atesta o ispravnosti.
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FAZA III

Napojni vodovi 1.00.

1,

kom.  2

2,

kom.  2

1.00. Napojni vodovi:  0

Razvodni ormani  2.00.

1,

kom.  2

Instalacija osvetljenja i termije  3.00.

1,

kom.  102

2,

kom.  78

Svetiljke i sijalice  4.00.

1,

Isporuka materijala i izrada napojnih vodova za napajanje

razvodnih ormana kablom tipa N2XH-J 5x10 mm2, u zidu

ispod maltera, prosečne dužine 25 m.

Isporuka materijala i izrada napojnih vodova za napajanje

razvodnih ormana kablom tipa N2XH-J 5x6 mm2, u zidu

ispod maltera, prosečne dužine 25 m.

Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana dimenzija

800x800. Orman se sastoji od mrežnog i agregatskog dela. U

ormanu je ugrađena sledeća oprema: 
-1 kom. glavni prekidač 4G 40 10U
-1 kom. glavni prekidač 4G 25 10U
-1 kom. ZUDS 40/0,03A

-1 kom. ZUDS 25/0,03A

-6 kom. autom. osig. MC32/10A

-7 kom. autom. osig. MC32/16A

-sav ostali sitan montažni materijal 

Isporuka materijala i izrada instalacije sijali!nog mesta

provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, prosečne dužine 10 m,

položenog u zidu ispod maltera, sa isporukom i ugradnjom

razvodnih kutija i odgovarajućeg prekidača.

Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog

priključnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2,

prosečne dužine 10 m, položenog u zidu ispod maltera, sa

isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i monofazne

priključnice.

Isporuka i ugradnja svetiljke ZA, PA-15, sa sijalicom 60 W.
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kom.  22

2,
kom.  72

3,

kom.  7

Instalacija paničnog osvetljenja  5.00.

1,

kom.  10

2,

kom.  10

1,

m  80

2,

kom.  1

3,

kom.  2

1,

kom.  1

Isporuka i ugradnja plafonjere PL 200, sa sijalicom 60 W.

Isporuka i ugradnja svetiljke FSN 4x18W, 230V, IP20, 

komplet sa izvorima svetla i opremom za montažu.

Isporuka materijala i izrada instalacije nužnog svetla

provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, položenog u zidu

ispod maltera, prosečne dužine 12 m.

Isporuka I ugradnja panik svetiljke PPN 8 W, 230V, 50Hz sa

fluorescentnim sijalicama 8 W, i vremenom autonomije 3h.

Gromobranska instalacija 7.00.

Isporuka i polaganje temeljnog uzemljivača objekta trakom

FeZn 25x4mm. Traka se polaže pri izradi armature temelja,

zavarena na svaka 2 m za armaturu. 

Isporuka i polaganje zemnog uvodnika od trake FeZn

25x4mm prosečne dužine 3 m i ukrsnog komada. Ukrsni

komad zaliti vrućim bitumenom. 

Isporuka i ugradnja ukrsnog komada.

Ispitivanje instalacije 8.00.

Pregled i ispitivanje električne i gromobranske instalacije i

izdavanje atesta o ispravnosti.
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REKAPITULACIJA-ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE FAZA III:

 Napojni vodovi 1.00.  0

Razvodni ormani  2.00.  0

Instalacija osvetljenja i termije  3.00.  0

Svetiljke i sijalice  4.00.  0

Instalacija paničnog osvetljenja  5.00.  0

Gromobranska instalacija 7.00.  0

Ispitivanje instalacije 8.00.  0

UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE FAZA III:  0

FAZA I  0

FAZA II  0

FAZA III  0

UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:  0
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A.6.b TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

FAZA I

Telefonija i računarska mreža  1.00.

1,

m  600

2,

kom.  30

3,

kom  15

4,

pauš.  1

Video nadzor  2.00.

1,

kom. 3

2,

m  100

3,

pauš  1

Isporuka i polaganje F/FTP instalacionog kabla delimično
kroz gibljive rebraste cevi, a delimično po perforinarnim

nosačima kablova , Cat.6a F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23 sa

omotačem bez halogenih elemenata (LS0H), PIMF,

ekvavilentnog kvaliteta kao  SCHRACK  HSEKP423HA

Modul CAT.6a STP , 10Gb, Toolless, sastavljanje bez alata,

za ugradnju u razvodne ormane i centrale kontrole pristupa ,

ekvavilentnog kvaliteta kao  SCHRACK  HSEMRJ6GWT;

Isporuka, montaža i povezivanje modula računarske
priključnice u zidne setove RJ45 Cat S/FTP sličnog tipu

SCHRACK HSED02UW2S

Demontaža postojeće električne instalacije, sortiranje i

predaja investitoru.

Digitalna IP kolor kamera sa fiksnim parametrima položaja i

optike za spoljašnju montažu,Vivotek MD7560X 2-

megapixelna kompaktna mrežna kamera, People Counter,

Vandal-proof, IP67

- Varifokal optika sa ručnim irisom 3-9 mmm.
- Set mehaničkih  elemenata za vešanje kamere.

Instalacioni kablovi, polažu se na obujmice i spustevi do

kamera u PVC cevima u zidu, UTP kabl 4x2x0,51 LSOH, bez

halogena, cat.5e

Instalacioni i pomoćni materijal, razvodne kutije i sl.
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1,

m.  200

2,

m.  400

REKAPITULACIJA-TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE FAZA I:

Telefonija i računarska mreža  1.00.  0

Video nadzor  2.00.  0

PVC cevi i kanalice 4.00.  0

UKUPNO TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE FAZA I:  0

PVC cevi  4.00.

Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 25 mm, bez halogena, za 

telekomunikacione instalacije, komplet sa opremom za 

vešanje. 

Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 16 mm, bez halogena, za 

telekomunikacione instalacije, komplet sa opremom za 

vešanje. 
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FAZA II

Telefonija i računarska mreža  1.00.

1,

kom.  1

2,

kom.  1

3,

kom.  1

4,

kom.  1

5,

kom.  5

6,

kom.  1

7,

kom.  4

8,

kom.  88

Digitalna telefonska centrala slična tipu DEFINITY, proizvod

Avaya, sledećeg kapaciteta:
5 analognih javnih prenosnika

50 digitalnih lokalnih priključaka
50 analogna lokalna priključka

19" rack orman visine 15HU MONO montaža na zid, osnove

dimenzija 600x600mm (ŠxD), sa staklenim vratima i ključem,
mobilne prednje i zadnje šine 19", demontažne bočne i zadnja

strana. Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno

uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje potencijala.

Orman ekvavilentnog kvaliteta kao  SCHRACK  DW156060--

. U orman se montira sledeća oprema:

Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za

ugradnju u krov ormana, ekvavilentnog kvaliteta kao

SCHRACK  DLT12121--;

Napojna šina sa 7 utičnica i prekidačem, 230Vac 50Hz,

ekvavilentnog kvaliteta kao  SCHRACK  IU070107-B;

Nosač kablova za horizontalno vodjenje kablova, patch

guide, sa 5 većih prstenova, 19", 1HU, ekvavilentnog

kvaliteta kao  SCHRACK  DBK14805--;

Fiksna polica 19", slična tipu SCHRACK DFS14835-C, 1HU,

dubine: 350mm, 50kg max, perforirana

patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje
24xRJ45 modula, ekvavilentnog kvaliteta kao SCHRACK

HSER0240GS;

Modul CAT.6a STP , 10Gb, Toolless, sastavljanje bez alata,

za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, ekvavilentnog

kvaliteta kao  SCHRACK  HSEMRJ6GWT;
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9,

kom.  1

10,

kom.  1

11,

kom.  44

12,

m  20

13,

m  400

14,

m  20

15,

kom.  10

16,

kom  5

Telefonski VOICE panel 19", 1HU, sa ekipiranih 25xRJ45  

4-pinskih modula, CAT.3 UTP, ekvavilentnog kvaliteta kao

SCHRACK  HSERU25IGC;

Optički patch panel za završetak optičkog kabla, 19'' 1HU sa

12xSC monomodnih duplex adaptera, 9/125 um, OS1, sa

svom potrebnom opremom za splajsovanje i smeštanje
optičkog kabla, uključujući i pigtailove, ekvavilentnog

kvaliteta kao SCHRACK HSELS249CG; Komplet sa

završetkom vlakana na adapterima

patch kabl CAT.6 STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,

sa LED indikacijom, sa omotačem bez halogenih elemenata,

PIMF, dužine 2m, ekvavilentnog kvaliteta kao SCHRACK

H6GSG02K0G;

Isporuka i polaganje kabla delimično kroz gibljive rebraste

cevi, a delimično po perforinarnim nosačima kablova tipa TK

DSL 25x2x0.4mm

Isporuka i polaganje F/FTP instalacionog kabla delimično
kroz gibljive rebraste cevi, a delimično po perforinarnim

nosačima kablova , Cat.6a F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23 sa

omotačem bez halogenih elemenata (LS0H), PIMF,

ekvavilentnog kvaliteta kao  SCHRACK  HSEKP423HA

Isporuka i polaganje delom u perforiranim nosačima kablova,

a delom u cevima i kablovskoj kanalizaciji optičkog kabla

sličnog tipu 12x9u OS2 FRNC LTube LS0H SCHRACK

HSEAIBH129 ili ekvivalent.

Modul CAT.6a STP , 10Gb, Toolless, sastavljanje bez alata,

za ugradnju u razvodne ormane i centrale kontrole pristupa ,

ekvavilentnog kvaliteta kao  SCHRACK  HSEMRJ6GWT;

Isporuka, montaža i povezivanje modula računarske
priključnice u zidne setove RJ45 Cat S/FTP sličnog tipu

SCHRACK HSED02UW2S
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17,

kom  1

18,

pauš.  1

19,

m  100

Video nadzor  2.00.

1,

kom. 4

2,

kom.  1

3,

kom.  1

4,

m  100

5,

kom.  1

Isporuka, montaža i povezivanje industrijsog telefona sličnog
tipu ACB TELEPHONE TLA346E15A 

Materijal tela telefona / boja: Aluminjum svetlo-žuta /

RAL2003

Materijal slušalice / boja: Aluminjum svetlo-žuta / Crna
Montaža na zidl
Dimenzije:210 X 240 X 117 mm

Težinat: 3,6 kg
Stepen IP zaštite: ..66
Max. / min. amb. Tem…20 °C / + 50°C
Kablovski uvodnici:.(2 uvodnika za kablove f 5 – 8 mm)

Merenja na linkovima, predaja atesta, izrada projekta

izvedenog stanja, obuka korisnika

Isporuka, transport, polaganje u rov, napojnog tf kabla tipa

TK DSL (30) 59  10x2x0.4 GM

Digitalna IP kolor kamera sa fiksnim parametrima položaja i

optike za spoljašnju montažu,Vivotek MD7560X 2-

megapixelna kompaktna mrežna kamera, People Counter,

Vandal-proof, IP67

- Varifokal optika sa ručnim irisom 3-9 mmm.
- Set mehaničkih  elemenata za vešanje kamere.

Digitalni video multiplekser-rekorder sličan tipu: NVR-16

Vivotek ST7501 do max. 16 x IP kamera, rackmount 4U/19",

licence uključene (600GB) 

Modularni POE napojni modul, 230V AC, 50Hz / 12V DC, za

unutrašnju upotrebu sa 2 m kablom

Instalacioni kablovi, polažu se na obujmice i spustevi do

kamera u PVC cevima u zidu, UTP kabl 4x2x0,51 LSOH, bez

halogena, cat.5e

Fiksna polica 19", slična tipu SCHRACK DFS14835-C, 1HU,

dubine: 350mm, 50kg max, perforirana
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6,

pauš  1

7,

pauš  1

Opšte ozvučenje  3.00.

1,

kom.  1

2,

kom.  10

3,

m  400

4,

pauš  1

5,

pauš  1

1,

m.  100

2,

m.  200

Ispitivanje instalacija, finalna montaža, podešavanje,
programiranje uređaja i pištanje u rad, dokumentacija za

rukovanje i održavanje, obuka korisnika

Instalacioni i pomoćni materijal, razvodne kutije i sl.

Isporuka centralnog uredjaja za ozvučenje u sastavu:

Profesionalni CD-MP3 player DM, Profesionalni FM

tuner DM, booster pojačavač 120W, A-1724, mixer /

pojacalo 240W, 2 zone TOA, pozivna stanica, EC-100M

Y mikrofon sa gongom TOA, REK za smeštaj opreme

ozvučenja i sa napojnom letvom sa 3 utičnice 220V i

policama za opremu, ulaz kablova iz poda, sa

ventilacionim panelom u krovu.

Plafonski zvučnici, 9/6W, 100V, sa metalnom mrežicom, bele

boje, sl.tipu LBC3950/01, proizvod Philips-Bosch

LiHCH 4x1,5mm2

Ispitivanje instalacije i puštanje u rad, obuka korisnika,

uputstva za rukovanje

Instalacioni i pomoćni materijal, razvodne kutije i sl.

PVC cevi  4.00.

Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 25 mm, bez halogena, za 

telekomunikacione instalacije, komplet sa opremom za 

vešanje. 

Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 16 mm, bez halogena, za 

telekomunikacione instalacije, komplet sa opremom za 

vešanje. 
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REKAPITULACIJA-TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE FAZA II:

Telefonija i računarska mreža  1.00.  0

Video nadzor  2.00.  0

Opšte ozvučenje  3.00.  0

PVC cevi i kanalice 4.00.  0

UKUPNO TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE FAZA II:  0
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FAZA III

Telefonija i računarska mreža  1.00.

1,

m 1 000

2,

kom.  48

3,

kom  24

4,

pauš.  1

Video nadzor  2.00.

1,

kom. 5

3,

m  100

4,

pauš  1

Isporuka i polaganje F/FTP instalacionog kabla delimično
kroz gibljive rebraste cevi, a delimično po perforinarnim

nosačima kablova , Cat.6a F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23 sa

omotačem bez halogenih elemenata (LS0H), PIMF,

ekvavilentnog kvaliteta kao  SCHRACK  HSEKP423HA

Modul CAT.6a STP , 10Gb, Toolless, sastavljanje bez alata,

za ugradnju u razvodne ormane i centrale kontrole pristupa ,

ekvavilentnog kvaliteta kao  SCHRACK  HSEMRJ6GWT;

Isporuka, montaža i povezivanje modula računarske
priključnice u zidne setove RJ45 Cat S/FTP sličnog tipu

SCHRACK HSED02UW2S

Merenja na linkovima, predaja atesta, izrada projekta

izvedenog stanja, obuka korisnika

Digitalna IP kolor kamera sa fiksnim parametrima položaja i

optike za spoljašnju montažu,Vivotek MD7560X 2-

megapixelna kompaktna mrežna kamera, People Counter,

Vandal-proof, IP67

- Varifokal optika sa ručnim irisom 3-9 mmm.
- Set mehaničkih  elemenata za vešanje kamere.

Instalacioni kablovi, polažu se na obujmice i spustevi do

kamera u PVC cevima u zidu, UTP kabl 4x2x0,51 LSOH, bez

halogena, cat.5e

Instalacioni i pomoćni materijal, razvodne kutije i sl.
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1,

m.  200

2,

m.  400

REKAPITULACIJA-TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE FAZA III:

Telefonija i računarska mreža  1.00.  0

Video nadzor  2.00.  0

PVC cevi i kanalice 4.00.  0

UKUPNO TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE FAZA III:  0

FAZA I  0

FAZA II  0

FAZA III  0

UKUPNO TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE:  0

PVC cevi  4.00.

Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 25 mm, bez halogena, za 

telekomunikacione instalacije, komplet sa opremom za 

vešanje. 

Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 16 mm, bez halogena, za 

telekomunikacione instalacije, komplet sa opremom za 

vešanje. 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
 Rekonstrukcije, dogradnje i nadgradnje mašinskih instalacija 

radijatorskog grejanja i  pripreme sanitarne vode objekta za smeštaj 

dece Goč Dobre Vode P+1, k.p. br. 585/2 KO. Brezina Goč 
Objekat: DEČIJE ODMARALIŠTE GOČ DOBRE VODE
Investitor: GRAD KRALJEVO
Mesto gradnje: K.P.BR. 588/2 KO. BREZINA GOČ
Datum: Nov-14

PRVA FAZA  

Pozicija opis J.M. Količina Iznos

1-1,000

1-1,001 komplet. 1.00

1-1,002 komplet. 1.00

1-1,003 kompl. 1.00

1-1,005 kom, 2.00

1-1,006 1.00

1-1,000

1-2,000 RADIJATORSKO GREJANJE

1-2,001   

 komp. 1.00

1-2,002   

CRJ-800-535 komp. 15.00

1-2,003   

DN15PN6 kom. 33.00

Jedinična 
cena

DEMONTAŽA POSTOJEĆE 
OPREME
 Demontaža postojećih aluminijumskih 
radijatora   tipa 17-E-500/95 kom 21, 
14-E-500/95 kom. 9  i 13-E-500/95 
kom.3  uz radijatore skinuti 
radijatorske ventile, navijke konzole i 
držače, zbog kasnije ugradnje, i 
uskladištiti na mesto koje odredi 
investitor na udaljenosti do 500 mm

 Demontaža postojećih aluminijumskih 
radijatora   tipa 20-E-600/95 kom 2, 
15-E-600/95 kom 7, 13-E-600/95 kom. 
1, 12-E-600/95 kom. 2  i 10-E-900/95 
kom.1  uz radijatore skinuti 
radijatorske ventile, navijke konzole i 
držače, zbog kasnije ugradnje, i 
uskladištiti na mesto koje odredi 
investitor na udaljenosti do 500 mm

 Demontaža postojećih panelnih 
radijatora  radijatora   tipa 22-900/1000 
kom 5, 9  i 33-900/1000 kom.1  uz 
radijatore skinuti radijatorske ventile, 
navijke konzole i držače, zbog kasnije 
ugradnje, i uskladištiti na mesto koje 
odredi investitor na udaljenosti do 500 
mm

Demontaža zapornih ventila 
DN65PN10 i uskladištenje na mesto 
koje odredi investitor na udaljenost od 
500 m, zaporni ventili se kasnije 
ugrađuju

Za  izradu elaborata zaštite na radu i 
prijave gradiliišta nadležnom organu , 
peredviđa se iznos paušal

DEMONTAŽA POSTOJEĆE 
OPREME

Ugradnja i prepakivanje skinutih 
uskladištenih (i to sa 13 članaka 2 
kom. sa 12 članaka 4 kom sa 11 
članaka 1 kom. sa 10 članaka 6 kom. 
sa 9 članaka 4 kom. i sa 8 članaka 1 
kom. )  hidro ispitanih na četiri bara 
radijatora tipa E-500/95 konzole i 
držače uzeti i čepove uzeti  od skinutir 
radijatora

Nabavka isporuka i ugradnja cevastih 
radijatora tipa CRJ proizvodnje 
"Jugoterm" Merošina zajedno sa 
držačima konzolama ili ekvivalentni .

Nabavka isporuka i ugradnja 
radijatorskih ventila sa termostatskom 
glavomi holenderom DN15PN6



116/128

Pozicija opis J.M. Količina Iznos
Jedinična 

cena

1-2,004   

DN15PN6 kom. 33.00

2.005   
m. 224.00
m. 23.00
m. 50.00
m. 22.00
m. 18.00

1-2,006 0.50

1-2,007 kom. 33.00

1-2,008 kom 16.00

Nabavka isporuka i ugradnja 
radijatorskih navijaka sa holenderom 
DN15PN6

Nabavka isporuka i ugradnja bakarnih 
cevi za izvođenje grejanja
Φ-15x1
Φ-18x1
Φ-22x1
Φ-28x1,5
Φ-35x1,5
Za izvođenje cevne mreže gas, 
elektrode klizne i čvrste tačke kao i za 
sav fitihg predviđa se iznos 50% od 
poz. 1-2,005
Nabavka isporuka i ugradnj 
radijatorske odzračne slavinice 
DN10PN6
Nabavka isporuka i ugradnja kotlovskih 
slavina za punjenje i pražnjenj 
DN15PN6
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Pozicija opis J.M. Količina Iznos
Jedinična 

cena

1-2,009 kom 2.00

1-2,01 kom 58.00

1-2,011 m. 68

1-2,012  0.5

1-2,013 m3. 35

2.014 m3. 13

2.015 kom. 11

2.016 1

1-2,017 kom. 2

1-2,018 m 1

1-2,019
DN50PN10 kom. 2
DN32PN10 kom. 2
DN20PN10 kom. 4

1-2,02 kom 15

Nabavka, isporuka i ugradnja 
prelaznog komada, Fe-Cu DN32PN6
Bušenje otvora u zidovima i 
međuspratnoj konstrukciji za prolaz 
horizontalne razvodne mreže kao i za 
prolaz vertikala
Nabavka isporuka i ugradnja čeličnih 
predizolovanih cevi za izvođenje 
vrelovoda sa indikatorom curenja 
sledećih dimenzija            Φ-42,4x2,6 
mm

Za spojni i zaptivni materrijal, mufove 
30 kom. lukove 6 kom. Podmetače od 
stiropora 100x100x 600 mm  kom 31 
za podmetanje ispod cevi, zaptivnu 
kapu kom 4 koseonik disugas, 
elektrode, pokrivne kape kom 4 i sav 
ostali materijal za izvođenje cevne 
mreže predviđa se iznos 50 % od poz. 
4.1 

Ručni iskop zemlje za izradu kanala  
800 x 900 mm za polaganje toplovoda 
sa kasnijim zatrpavanjem,  
Odvoz viška zemlje na lokaciju koju 
odredi investitor do udaljenosti od 15 
km.
zatrpavanje sa peskom  u 
pripremljenom kanalu za postavljanje 
vrelovoda od predizolovanih cevi
Izrada betonsko armirane toplovodne 
šahte na trotoaru, dimenzija 
1600x1600x1800 mm sa debljinom 
zida od 150 mm, sa poklopcem za 
ulaz, i gazištima za silazak kom. 4 
predviđa se iznos paušal

Nabavka izrada i ugradnja odzračnih 
lonaca DN65PN6 sa automatskim 
odzračnim ventilima DN10PN6
Nabavka isporuka i ugradnja čelične 
cevi za izvođenje grejanja Φ-60,3x2,9
Nabavka isporuka i ugradnja kugla 
ventila sa holenderom sladećih veličina

Nabavka isporuka i ugradnja 
ventilatora za kupatila tipa DECOR 
200 C proizvodnje SOLER&PALAU 
zajedno saožičenjem 3x1,5  dužine 5m 
uključivanje na prekidaču za svetlo ili 
ekvivalentan
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Pozicija opis J.M. Količina Iznos
Jedinična 

cena

1-2,021 1

1-2,000 RADIJATORSKO GREJANJE

1-3,000 BOJLER ZA SANITARNU VODU

1-3,001 kom. 1.00

1-3,002 kom. 1.00

1-3,003 kom. 1.00

1-3,004 kom 1

1-3,005   
DN40PN10 kom. 17
DN32PN10 kom. 8
DN25PN10 kom. 1

1-3,006 kom 7
EMV-1-032/N kom. 2
EMV-1-032/N kom. 2

1-3,007 kom 3

Za ispiranje instalacije i ispitivanje na 
hladni vodeni pritisak  uz prisustvo 
nadzornog organa i vođenju zapisnika 
predviđa se iznos paušal

Nabavka isporuka i ugradnja 
kompaktne električne kotlarnice od 24 
kW proizvodnje “Mikoterm”, kotlarnica 
sadrži cirkulacionu pumpu proizvodnje 
Vilo  odgovarajužu ekspanzionu 
posudu I automatiku zua vođenje 
grejanja Zajedno sa sobnim 
termostatom ventilom sigurnosti 
DN20PN6 , ili ekvivalentne

Nabavka isporuka i ugradnja 
inddustriskog samostoječeg 
vertikalnog bojlera za sanitarnu vodu 
od 1500 l sa jednim izmenjivačem od 
50kW topla voda 90/70 sa vodom 
50/10 °C i termo izolacijom od 60 mm i 
Al. limu debljine 0,8 mm

Nabavka isporuka i ugradnja 
razdelnika DN65PN6 i=800 mm
Nabavka isporuka i ugradnja sabirnika 
DN65PN6 i=800 mm
Nabavka isporuka i ugradnja kugla 
ventila sa holenderom sledećih veličina

Nabavka isporuka i ugradnja 
elektromagnetnih ventila tipa EMV -1 
Proizvodnje "Feniks BB" iz Niša ili 
ekvivalentni

Nabavka isporuka i ugradnja kotlovskih 
slavina za punjenje i prežnjenje 
instalacije vodom 
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Pozicija opis J.M. Količina Iznos
Jedinična 

cena

1-3,008 kom. 7
DN40PN6 kom. 1
DN32PN6 kom. 1

1-3,009 kom 4

1-3,01
m. 1

Φ-42,4x2,6 m. 15
Φ-48,3x2,6 m. 42

1-3,011 0.5

1-3,012 21

1-3,013 kom. 2

1-3,014 kom 1

1-3,015 kom 1

1-3,016 kom 1

1-3,017 kom 2

1-3,018 kom. 2

Nabavka isporuka i ugradnja 
nepovratnih ventila sa holenderom na 
napojnim granama sledećih veličina

Nabavka isporuka i ugradnja odzračnih 
lonaca DN65 l=250 mm zajedno sa 
automatskim ozračnim lončetom DN10

Nabavka isporuka i ugradnjačeličnih 
cevi za izvođenje grejanja
Φ-33,7x2,6

Za izvođenje cevne mreže gas, 
elektrode klizne i čvrste tačke kao i za 
sav fitihg predviđa se iznos 50% od 
poz. 1-3,010
Čišćenje cevi do belog sjaja 
miniziranje u dva sloja i izolacija od 
mineralne vune debljine 40 mm u 
omotaču od al. lima debljine 0,55 mm 

m²
Nabavka isporuka i ugradnja 
termomanometra opsega 0-120  °Ci 0-
4 bara
Nabavka isporuka i ugradnja 
treokrakog motornog ventila 
TVN025/6,3+EPV 3A proizvodnje 
"Feniks BB" iz Niša ili ekvivalentni
Nabavka isporuka i ugradnja Mikro 
regulatora MR5026-M/JS proizvodnje 
"Feniks BB" iz Niša ili ekvivalentni
Nabavka isporuka i ugradnja elektro 
magnetne sklopke za uklučivanje i 
isključivanje  elektro kotla
Nabavka isporuka i ugradnja 
cirkulacionih  pumpi   proizvodnje ” 
Wilo ” (ili slične sa istim 
karakteristikama i kvaliteta) sledećih 
velična
TOP-S 25/7(1,5 m3/h, H=5,0 m, 
N=0,2kW)

Nabavka isporuka i ugradnja 
cirkulacionih  pumpi   proizvodnje ” 
Wilo ” (ili slične sa istim 
karakteristikama i kvaliteta) sledećih 
velična
TOP-S 25/5(0,75 m3/h, H=5,0 m, 
N=0,136kW)
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Pozicija opis J.M. Količina Iznos
Jedinična 

cena

1-3,019 kom, 2

1-3,02 kom 1

1-3,021 kom. 1

1-3,022 kom 1

1-3,023 kom 1

1-3,024 kom 1

1-3,025 1
1-3,026 Za uregulisavanje instalacije 1

1-3,000 BOJLER ZA SANITARNU VODU

Nabavka isporuka i ugradnja cevnog 
temperaturnog senzora CTS-1 300 
proizvodnje "Feniks BB" iz Niša ili 
Ekvivalentni
Nabavka isporuka i ugradnja cevnog 
termostara regulacionog CTR-1 
proizvodnje "Feniks BB" iz Niša ili 
ekvivalentni
Nabavka isporuka i ugradnja cevnog 
termostara granjičnog CTG-1 
proizvodnje "Feniks BB" iz Niša ili 
ekvivalentni
Nabavka isporuka i ugradnja 
komandnog ormana za vođenje 
automatike sa svim davačima, 
osiguračima i ožičenjem do termo 
davača i uređaja (120 m) proizvodnje 
kai i sa izradom softvera "Feniks BB" iz 
Niša ili ekvivalentni 

Nabavka isporuka i ugradnja 
nalegajućeg termostata za uključivanje 
pumpu za recirkulaciju
Nabavka isporuka i ugradnja ventila 
sigurnosti DN25PN10
Za ispiranje instalacije i ispitivanje na 
hladni vodeni pritisak  uz prisustvo 
nadzornog organa i vođenju zapisnika 
predviđa se iznos paušal
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Pozicija opis J.M. Količina Iznos
Jedinična 

cena

DRUGA FAZA  

2-1,000

2-1,001   

OR-500/95 kom. 110.00
OR-350/95 kom. 90.00

2-1,003   
DN15PN6 kom. 14.00

2-1,004   

DN15PN6 kom. 14.00

2-1,005   
m. 70.00
m. 33.00
m. 3.00
m. 44.00
m. 6.00
m. 1.00
m. 8.00

2-1,006 0.50

2-1,007 kom. 14.00

2-1,008 kom 8.00

2-1,009 kom 2.00

2-1,01 kom 32.00

2-1,011 m. 9

2-1,012  0.5

2-1,013 m3. 4

RADIJATORSKO 
GREJANJEDRUGA FAZA
Nabavka isporuka i 
ugradnjealuminijumskih radijatora, tipa 
ORION Lipovica ili ekvivalentni 
sledećih veličina

Nabavka isporuka i ugradnja 
radijatorskih ventila sa termostatskom 
glavomi holenderom DN15PN6

Nabavka isporuka i ugradnja 
radijatorskih navijaka sa holenderom 
DN15PN6

Nabavka isporuka i ugradnja bakarnih 
cevi za izvođenje grejanja
Φ-15x1
Φ-18x1
Φ-22x1
Φ-28x1,5
Φ-35x1,5
Φ-42x1,5
Φ-54x2,0
Za izvođenje cevne mreže gas, 
elektrode klizne i čvrste tačke kao i za 
sav fitihg predviđa se iznos 50% od 
poz. 2-1,005
Nabavka isporuka i ugradnj 
radijatorske odzrašne slavinice 
DN10PN6
Nabavka isporuka i ugradnja kotlovskih 
slavina za punjenje i pražnjenj 
DN15PN6
Nabavka, isporuka i ugradnja 
prelaznog komada, Fe-Cu DN50PN6
Bušenje otvora u zidovima i 
međuspratnoj konstrukciji za prolaz 
horizontalne razvodne mreže kao i za 
prolaz vertikala
Nabavka isporuka i ugradnjačeličnih 
predizolovanih cevi za izvođenje 
vrelovoda sa indikatorom curenja 
sledećih dimenzija            Φ-60,3x2,9 
mm

Za spojni i zaptivni materrijal, mufove 4 
kom. lukove 4 kom. Podmetače od 
stiropora 100x100x 600 mm  kom 4 za 
podmetanje ispod cevi, zaptivnu kapu 
kom 4 koseonik disugas, elektrode, 
pokrivne kape kom 4 i sav ostali 
materijal za izvođenje cevne mreže 
predviđa se iznos 50 % od poz. 4.1 

Ručni iskop zemlje za izradu kanala  
800 x 900 mm za polaganje toplovoda 
sa kasnijim zatrpavanjem,  



122/128

Pozicija opis J.M. Količina Iznos
Jedinična 

cena

2-1,014 m3. 1.3

2-1,015 kom. 1.3

2-1,016 kom. 2

2-1,017

DN50PN10 kom. 2
DN32PN10 kom. 2

2-1,018 kom 4

2-1,019

2-1,02 kom 1

2-1,021 kom 2

2-1,022 m. 2

2-1,023 m, 5

2-1,024 kom 1

2-1,025 kom 3

2-1,026 m 7

2-1,000 RADIJATORSKO GREJANJE

Odvoz viška zemlje na lokaciju koju 
odredi investitor doi udaljenosti od 15 
km.
zatrpavanje sa peskom  u 
pripremljenom kanalu za postavljanje 
vrelovoda od predizolovanih cevi
Nabavka izrada i ugradnja odzračnih 
lonaca DN65PN6 sa automatskim 
odzračnim ventilima DN10PN6
Nabavka isporuka i ugradnja kugla 
ventila sa holenderom sladećih veličina

Nabavka isporuka i ugradnja 
ventilatora za kupatila tipa DECOR 
200 C proizvodnje SOLER&PALAU 
zajedno saožičenjem 3x1,5  dužine 5m 
uključivanje na prekidaču za svetlo ili 
ekvivalentni

Za ispitivanje na hladni vodeni pritisak 
od 3 bara u trajanju od trideset minuta 
uz prisustvo nadzornog organa i 
vođenju zapisnika predviđa se iznos 
paušal

Nabavka isporuka i ugradnja 
kanalskog ventilatora K-125 XL sa 200 
m³  H=240Pa i Ne=62 W  zajedno sa 
reostatom i  ožičenjem 3x1,5 du-ine 8 
m proizvodnje Systemair ili 
ekvivalentni

Nabavka isporuka i ugradnja aero 
ventila DAV-150 proizvodnje 
"Aerogrami" ili ekvivalentni
Nabavka isporuka i ugradnja elastičnih 
kanala PVC  zajednosa visilicama  , 
dihtovanjem i ostalim materijalom za 
izvođenje s instalacije P-127 
proizvodnje DEC ili ekvivalentne

Nabavka isporuka i ugradnja kružnih 
kanala ø-125 od plastificiranog lima 
debljine 0,55 mm sa tri krivine K90
Nabavka isporuka i protiv kišne 
rešetke sa mrežicom protiv insekata 
BN150x150
Bušenje otvora u zidovima i  prolaz 
kanala Φ-125 mm
Nabavka isporuka i ugradnja izolcijesa 
duplom parnom branom za cevi  ø-125 
(ugrađuje se salmo u cevima koje idu 
ispod erkera) 
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Pozicija opis J.M. Količina Iznos
Jedinična 

cena

TREĆA FAZA  

3-1.000 RADIJATORSKO GREJANJE

3-1,001   

 komp. 1.00

3-1,002 kom 34.00

3-1,003   
CRJ-800-535 komp. 22.00

3-1,004   
DN15PN6 kom. 54.00

3-1,005   

DN15PN6 kom. 54.00

3-1,006   
m. 245.00
m. 45.00
m. 72.00
m. 62.00
m. 25.00
m 5.00

3-1,007 0.50

3-1,008 kom. 54.00

3-1,009 kom 25.00

3-1,010 kom 92.00

3-1,011 kom 22

3-1,012 1

3-1,000 RADIJATORSKO GREJANJE

Ugradnja I prepakivanje skinutih 
uskladištenih (i to sa 16 članaka 2 
kom. sa 15 članaka 1 kom sa 14 
članaka 2 kom. sa 13 članaka 1 kom. 
sa 12 članaka 8 kom. sa 10 članaka 3 
kom sa 9 članaka 7 kom. i sa 8 
članaka 5 kom. )  hidro ispitanih na 
četiri bara radijatora tipa E-500/95 
konzole i držače uzeti i čepove uzeti  
od skinutir radijatora

Nabavka isporuka i ugradnje 
aluminijumskih radijatora, tipa ORION 
Lipovica ili ekvivalentni sledećih 
veličina OR-500/95
Nabavka isporuka i ugradnja cevastih 
radijatora tipa CRJ proizvodnje 
"Jugoterm" Merošina zajedno sa 
držačima konzolama ili ekvivalentni .

Nabavka isporuka i ugradnja 
radijatorskih ventila sa termostatskom 
glavomi holenderom DN15PN6

Nabavka isporuka i ugradnja 
radijatorskih navijaka sa holenderom 
DN15PN6

Nabavka isporuka i ugradnja bakarnih 
cevi za izvođenje grejanja
Φ-15x1
Φ-18x1
Φ-22x1
Φ-28x1,5
Φ-35x1,5
Φ-42x1,5
Za izvođenje cevne mreže gas, 
elektrode klizne i čvrste tačke kao i za 
sav fitihg predviđa se iznos 50% od 
poz. 3-1,006
Nabavka isporuka i ugradnj 
radijatorske odzrašne slavinice 
DN10PN6
Nabavka isporuka i ugradnja kotlovskih 
slavina za punjenje i pražnjenj 
DN15PN6
Bušenje otvora u zidovima i 
međuspratnoj konstrukciji za prolaz 
horizontalne razvodne mreže kao i za 
prolaz vertikala
Nabavka isporuka i ugradnja 
ventilatora za kupatila tipa DECOR 
200 C proizvodnje SOLER&PALAU 
zajedno saožičenjem 3x1,5  dužine 5m 
uključivanje na prekidaču za svetlo ili 
ekvivalentni

Za ispiranje instalacije I  ispitivanje na 
hladni vodeni pritisak uz prisustvo 
nadzornog organa i vođenju zapisnika 
predviđa se iznos paušal
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Pozicija opis J.M. Količina Iznos
Jedinična 

cena

PRVA FAZA  M

1-1,000

1-2,000 RADIJATORSKO GREJANJE
1-3,000 BOJLER ZA SANITARNU VODU

UKUPNO PRVA FAZA M

PDV  PRVA FAZA M

UKUPNO PRVA FAZA M+PDV

DRUGA FAZA  M

2-1,000 RADIJATORSKO GREJANJE

PDV  DRUGA FAZA M

UKUPNO DRUGA FAZA M+PDV

TREČA FAZA  M

3-1,000 RADIJATORSKO GREJANJE

PDV  TREĆA FAZA M

UKUPNO TREĆA FAZA M+PDV

 FAZA  M

UKUPNO FAZA M

PDV   FAZA M

UKUPNO FAZA M+PDV

DEMONTAŽA POSTOJEĆE 
OPREME
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 A.  PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ELEKTRIČNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA

FAZA I

Isporuka i ugradnja sledeće opreme

1.02.

kom. =  24 x =  0

1.03. Standardno  podnožje automatskog detektora požara DET-Z-200.

kom. =  22 x =  0

1.04. Izolaciono podnožje automatskog detektora požara DET-MAD-492.
kom. =  2 x =  0

1.05.

kom. =  1 x =  0

1.08.

kom. =  2 x =  0

1.09.

pauš. =  1 x =  0

1.10. Isporuka i montaža kablova J-H(St)H 2x2x0,8mm
m. =  300 x =  0

1.11. Isporuka i montaža kablova JE-H(St)H Fe180/E30 2x2x0,8mm
m. =  80 x =  0

1.12. Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 16 mm, bez halogena
m. =  300 x =  0

1.00. Sistem za dojavu požara faza I:  0

FAZA II

Isporuka i ugradnja sledeće opreme

2.01.

Analogno Adresibilni  Optički detektor dima DET-DOD-220A, na plafonu, 
,atestiran SRPS EN 54-7:2008 proizvođač Detnov. Plaća se komplet 
materijal  i radna snaga.

Analogni adresibilni  ručni detektor DET-MAD-450 za nazidnu montažu-
crveni, proizvođač Detnov. Atestiran SRPS EN 54-11:2008, SRPS EN 54-
17:20 . Plaća se komplet materijal  i radna snaga.

Alarmna sirena, 105 dB. Plaća se komplet materijal  i radna snaga, SRPS 
EN 54-2:2008, SRPS EN 54-14.

Fina montaža, ( montaža opreme ) Završno  ispitivanje, obuka korisnika, 
izdavanje atesta i puštanje sistema u rad

Adresibilna centrala DET-CAD-150-1,  jedna analogna adresibilna 
detektorska petlja sa 32 zonske  led indikacije, proizvođača Detnov,             
      ( 2x127 senzora ) . Baterije u skladu sa - SRPS EN 60896-21:2010 
SRPS EN 60896-22:2010, SRPS N.S6.061:1989.  Centrala atestirana 
prema SRPS EN 54-2:2008. Plaća se komplet materijal  i radna snaga.
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kom. =  1 x =  0

2.02.

kom. =  10 x =  0

2.03. Standardno  podnožje automatskog detektora požara DET-Z-200.

kom. =  9 x =  0

2.04. Izolaciono podnožje automatskog detektora požara DET-MAD-492.

kom. =  1 x =  0

2.05.

kom. =  3 x =  0

2.06.

kom. =  2 x =  0

2.07

kom. =  2 x =  0

2.08.

kom. =  1 x =  0

2.09.

pauš. =  1 x =  0

2.10. Isporuka i montaža kablova J-H(St)H 2x2x0,8mm
m. =  200 x =  0

2.11. Isporuka i montaža kablova JE-H(St)H Fe180/E30 2x2x0,8mm
m. =  20 x =  0

2.12. Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 16 mm, bez halogena
m. =  200 x =  0

2.00. Sistem za dojavu požara faza II:  0

FAZA III

Analogno Adresibilni  Optički detektor dima DET-DOD-220A, na plafonu, 
,atestiran SRPS EN 54-7:2008 proizvođač Detnov. Plaća se komplet 
materijal  i radna snaga.

Analogni adresibilni  ručni detektor DET-MAD-450 za nazidnu montažu-
crveni, proizvođač Detnov. Atestiran SRPS EN 54-11:2008, SRPS EN 54-
17:20 . Plaća se komplet materijal  i radna snaga.

Analogno Adresibilni  Termički detektor dima DET-DTD-210A. Atestiran 
SRPS EN 54-5,7:2008. Proizvođač Detnov. Plaća se komplet materijal  i 
radna snaga.

Din rail mounted relay output unit sa jednim izlazom DET-MAD-411, 
proizvođača Detnov. Atestiran SRPS EN 54-17:20, SRPS EN 54-18:200,. 
Plaća se komplet materijal  i radna snaga.

Alarmna sirena, 105 dB. Plaća se komplet materijal  i radna snaga, SRPS 
EN 54-2:2008, SRPS EN 54-14.

Fina montaža, ( montaža opreme ) Završno  ispitivanje, obuka korisnika, 
izdavanje atesta i puštanje sistema u rad
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3.02.

kom. =  34 x =  0

3.03. Standardno  podnožje automatskog detektora požara DET-Z-200.

kom. =  29 x =  0

3.04. Izolaciono podnožje automatskog detektora požara DET-MAD-492.

kom. =  5 x =  0

3.05.

kom. =  2 x =  0

3.08.

kom. =  2 x =  0

3.09.

pauš. =  1 x =  0

3.10. Isporuka i montaža kablova J-H(St)H 2x2x0,8mm

m. =  500 x =  0

3.11. Isporuka i montaža kablova JE-H(St)H Fe180/E30 2x2x0,8mm

m. =  100 x =  0

3.12. Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 16 mm, bez halogena

m. =  500 x =  0

3.00. Sistem za dojavu požara faza III:  0

1.00. Sistem za dojavu požara faza I:  0
2.00. Sistem za dojavu požara faza II:  0

3.00. Sistem za dojavu požara faza III:  0
Ukupno sistem za dojavu požara:  0

Analogno Adresibilni  Optički detektor dima DET-DOD-220A, na plafonu, 
,atestiran SRPS EN 54-7:2008 proizvođač Detnov. Plaća se komplet 
materijal  i radna snaga.

Analogni adresibilni  ručni detektor DET-MAD-450 za nazidnu montažu-
crveni, proizvođač Detnov. Atestiran SRPS EN 54-11:2008, SRPS EN 54-
17:20 . Plaća se komplet materijal  i radna snaga.

Alarmna sirena, 105 dB. Plaća se komplet materijal  i radna snaga, SRPS 
EN 54-2:2008, SRPS EN 54-14.

Fina montaža, ( montaža opreme ) Završno  ispitivanje, obuka korisnika, 
izdavanje atesta i puštanje sistema u rad



ZBIRNA REKAPITULACIJA SVIH DELOVA PROJEKTA

I-II-III GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI, 
KONSTRUKCIJE, ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

IV GLAVNI PROJEKAT VODOVODA I KANALIZACIJE

V-VI GLAVNI PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIJA

I GLAVNI PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA

VII GLAVNI PROJEKAT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA

VIII GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA

GLAVNI PROJEKAT DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UKUPNO (bez PDV-a)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UKUPNO  (sa PDV-om)

128/128


