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I 

 
O П Ш Т И  

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
 

 1. Подаци о Наручиоцу: 

 - Управа за заједничке послове републичких органа,  

 - Београд, улица Немањина  број 22-26, 

 - ПИБ 102199617, 

 - Матични број 07001401. 

 - www.uzzpro.gov.rs 

 

 

 2. Врста поступка 

 Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним 

набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/2012, 14/2015и 68/2015). 

 

 

 3. Предмет јавне набавке је набавка радова. 

 

 

 4. Циљ поступка 

 Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.  

 

  

 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања 

понуда. 

 

 

 6. Контакт 

 Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875. 

 

 

  

http://www.uzzpro.gov.rs/
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II  
 

П О Д А Ц И 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
 

1. Опис предмета набавке 

 

                          Предмет јавне набавке je извођење радова на формирању архивског простора са 

модернизацијом инсталације даљинског грејања у Кнеза Милоша 20. 

 

    Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови. 

 

 

 Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.  
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III 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 
 

 

 1. Место и  начин  извођења радова 

 Место извођења радова је у улици Кнеза Милоша 20, Београд. 

 Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време 

извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења 

радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца 

радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта. 

 Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 

стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла. 

 Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да 

именује вршиоца стручног надзора и о томе писмено извести понуђача. 

 Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и 

празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена. 

 Због специфичности објекта радови могу бити прекидани са или без најаве. 

Време обуставе радова не улази у рок извођења радова и понуђач нема права на додатну 

новчану надокнаду због прекида радова. 

 

 

2. Обилазак локације 

 У циљу достављања квалитетне понуде понуђачи су у обавези да пре 

подношења понуде изврше обилазак локације ради правилног припремања понуде, 

заинтересована лица могу пре подношења понуде извршити обилазак локације, ради 

прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке.   

 Обилазак локације извршиће сваки понуђач појединачно у време у које одреди 

Наручилац. 

 Контакт особа за заказивање термина: Татјана Чановић, број телефона: 

064/8167-438 и 011/363-1480. 

 

 Наручилац поседује пројектну документацију за извођење предметних радова. 

 

 

 3. Пројекат изведеног објекта 

 Пројекат изведеног објекта понуђач је дужан да преда у 3 укоричена примерка 

кaо и у електрoнској форми (dwg, exel, word) у склопу примопредајне документације за 

изведене радове. 

 

 

 4. Рок извршења радова 

 Рок извршења радова је 60 дана од увођења у посао. 

 
 

 5. Гарантни рок 

 Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и испоручену опрему не сме 

бити краћа од две године (24 месеца). Гарантни рок тече од записничког пријема изведених 

радова. 

  
 

                          6. Безбедносна провера 

 Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана од дана 

закључења уговора, ради безбедносне провере, а у складу са захтевима Министарства 

унутрашњих послова, достави попуњен Упитник са идентификационим подацима лица 

ангажованих на извођењу радова као и податке о возилима која ће користити. 
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7. Обавезе наручиоца 

 Наручилац је дужан: 

 - да обезбеди несметани приступ објекту; 

 - да  именује вршиоца стручног надзора и о истом обавести понуђача. 

 

 

 8. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених 

радова.  

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова и 

урађеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана 

сачињавања записника о рекламацији. 

 

 

 9. Мере заштите 

 Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере 

заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник 

РС“ број 101/2005 и 91/2015). 
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IV  
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)  

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 1. Обавезни услови (члан 75. Закона) 

 
 Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

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

регистар; 

Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из 

одговарајућег регистра; 

 

 1.2. 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; 

Доказ за правно  

лице: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 

на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 

од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Доказ за 

предузетнике и за 

физичка лица : 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
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 1.3. 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; 
 

Доказ за правно  

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за 

предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за физичко 

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 

 

 1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе 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 објављивања позива за подношење 

понуда;. 
 

Доказ за правно  

лице: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која 

је саставни део конкурсне документације 
Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

 

  2. Додатни услови (члан 76. Закона) 
 

 2.1. Пословни капацитет 

 Укупна вредност изведених радова који су слични радовима из предметне јавне 

набавке изведених почев од 01.01.2015. године до 30.05.2017. године (објављивање позива) у 

висини од најмање 30.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега најмање 6.000.000,00 за наручиоце 

из члана 2. Закона о јавним набавкама. 
  

Доказ за правно  лице: 

- Изјава са списком референци Доказ за предузетнике: 

Доказ за физичко лице: 
                           

 

 2.1.2. Сертификати 

 Понуђач треба да поседује важеће сертификате: 

 1) ISO 9001:2008  систем менаџмента квалитетом или одговарајуће. 

 2) SRPS ISO 14001:2005 систем управљања заштитом животне средине или 

одговарајуће. 

 3) SRPS OHSAS 18001:2008 систем управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду или одговарајуће. 

 4) SRPS ISO/IEC 27001:2014 – систем менаџмента безбедношћу информација 

или одговарајуће 

 5) EN ISO 3834 part 3 – стандардни захтеви квалитета за заваривање металних 

материјала топљењем или одговарајуће 

   (EN ISO 3834-3:2005 или SRPS EN ISO 3834-3:2008)    
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Доказ за правно  

лице: 
Фотокопија важећег сертификата са обимом акредитације које 

је издало акредитационо тело. 

 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 
 

 2.2.  Кадровски капацитет  

 Понуђач је дужан да располаже кадровским капацитетима. 

 Понуђач мора да има најмање 40 запослених радника грађевинске, електро 

и машинске струке (у радном односу или по основу уговора о повременим или 

привременим пословима), од којих: 
 

  - најмање 5 монтера централног грејања; 

  - најмање по један заваривач за аутогено односно елекролучно заваривање са 

важећим сертификатом (најмање 2 извршиоца); 

  - најмање 2 радника електро струке; 

  - најмање 3 зидара; 

  - најмање 2 армирача; 

  - најмање 2 бравара; 

  - најмање једног инжењера архитектуре са лиценцама ИКС-а 400 и 300; 

  - најмање једног инжењера грађевине са лиценцама ИКС 410 и 310; 

  - најмање једног инжењера електротехнике са лиценцама ИКС 450 и 350; 

  - најмање једног инжењера електротехнике са лиценцама ИДС 453 и 353; 

  - најмање једног инжењера машинства са лиценцама ИКС 430 и 330. 

  - најмање једно лице које поседује Уверење о стручној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне 

политике, Управа за безбедност и здравља на раду и 

  - најмање једно лице са положеним испитом за раднике који раде на пословима 

заштите од пожара за ВСС, издато од стране МУП-а, Сектор за венредне ситуације. 

 

Доказ за правно  

лице: 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

- копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којих се види да 

су радници и инжењери пријављени на пензијско осигурање (за сваког запосленог 

појединачно) или 

- збирни списак запослених радника и инжењера који је оверен од стране 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање из кога се види да су сви 

запослени, пријављени на пензијско осигурање. Уколико се из наведених образаца 

не види профил стручне спреме, понуђач је дужан да достави доказ (уверење, 

диплома или доказ о додатној обучености) 

- копије важећих лиценци за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије 

из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је 

измирена обавеза плаћања чланарине Комори (за сваког појединачно). 

- копија уверења о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и 

здравља на раду 

- копија уверења о положеном испиту на пословима заштите од пожара за ВСС 

- копија атеста за вариоце 

  

 3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично 

поверава подизвођачу 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 
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 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3).  

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

   

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача  

 

 

 4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

 Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. 

Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац 

из оправданих разлога не одреди другачије. 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 

 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, 

осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено 

затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 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.  

 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, 

уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

(докази) јавно доступни. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

(докази) јавно доступни. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 

ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у 

року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла 

бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 

приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 

тражена документа у примереном року.  

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом 

управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена 

изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и 

оверена од стране судског тумача. 
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И З Ј А В А 

 

 

 

 

којом понуђач: ____________________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

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

условима рада и заштити животне средине.  

 

 

Датум:_________________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

 

којом понуђач: ____________________________________________________________________ 

        (пословно име или скраћени назив понуђача) 

Из  _________________________      под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време подношења понуде.  

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.  

 

Датум:_____________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

 

којом понуђач_____________________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити 

животне средине. 

 

 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

Датум:_________________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

којом понуђач_____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

Из  _____________________     под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

изјављује да подизвођач _______________________________  из  _________________________  

нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.  

 

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.  

У случају потребе Изјаву копирати. 

 

 

Датум:___________________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

 

 

  



Страна 15 од 109 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 103/2017 

 

 

 

 
 

И З Ј А В А 

 

 

 

 

којом члан групе: __________________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

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

условима рада и заштити животне средине. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

Датум:____________________ 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
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И З Ј А В А 

 

којом члан групе: __________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује   да 

нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде. 

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву. 

 

У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

Датум:_____________ 

 

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
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ИЗЈАВА СА СПИСКОМ РЕФЕРЕНЦИ 

 

  

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам почев 

од 01.01.2015. године до 30.05.2017. (дана објављивања позива за предметну јавну набавку) 

извео радове према опису, у вредности и за референтне наручиоце – купце према следећем 

табеларном прегледу: 

  

Ред.  

бр. 
Опис изведених радова   

Референтни  

наручилац – купац 

Вредност  
изведених радова 

без ПДВ-а 
1 2 3 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.  
 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову изјаву  

копирати. 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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2.2. Кадровски капацитет 

 

 
 Понуђач мора имати најмање 40 запослених радника грађевинске, електро 

и машинске струке ), од којих: 
 

  - најмање 5 монтера централног грејања; 

  - најмање по 1 заваривача за аутогено односно елекролучно заваривање са 

важећим сертификатом (најмање 2 извршиоца); 

  - најмање 2 радника електро струке; 

  - најмање 3 зидара; 

  - најмање 2 армирача; 

  - најмање 2 бравара; 

 

 

 (уписати податке у табелу) 
 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених лица 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.   
 

6.   
 

7.   
 

8.   
 

9.   
 

10.   
 

11.   
 

12.   
 

13.   
 

14.   
 

15.   
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  - најмање једног инжењера архитектуре са лиценцама ИКС-а 400 и 300; 

  - најмање једног инжењера грађевине са лиценцама ИКС 410 и 310; 

  - најмање једног инжењера електротехнике са л лиценцама ИКС 450 и 350; 

  - најмање једног инжењера електротехнике са лиценцама ИДС 453 и 353; 

  - најмање једног инжењера машинства са лиценцама ИКС 430 и 330. 

 
(уписати податке у табелу) 

 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених инжењера са лиценцама Број лиценце 

1 2 3 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.   
 

 

  - најмање једно лице које поседује Уверење о стручној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и 

социјалне политике, Управа за безбедност и здравља на раду  

 
 

(уписати податке у табелу) 

 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запосленог лица  

1 2 

1.   

 

 

  - најмање једно лице са положеним испитом за раднике који раде на 

пословима заштите од пожара за ВСС, издато од стране МУП-а, Сектор за ванредне 

ситуације. 

 

(уписати податке у табелу) 

 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запосленог лица  

1 2 

1.   

 

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 
 

 

  

 У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ______ % 

укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Делимично извршење набавке које ће бити поверено подизвођачу  

 не може бити веће од 50% од укупне вредности набавке. 

 Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће извршити  преко 

 подизвођача. 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: __________________ 
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V 
 

УПУТСТВО  

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

 

 1. Подаци о језику 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

 Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране судског тумача. 

 

 

 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 

су саставни део конкурсне документације. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

   Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који 

ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том 

случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава.   

 Изјаве које се односе на испуњење обавезних услова, чување поверљивих 

података, и подношење независне понуде, дате под материјалном и кривичном 

одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.  

  Изјаве које се односе на испуњење додатних услова дате под кривичном и 

материјалном одговорношћу потписује и оверава овлашћено лице члана групе који ће бити 

носилац посла. 

 

 

 3. Подношење понуде 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

 Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти 

или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 
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 Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких 

органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на 

предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, 

а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.  

 Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране 

наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити 

понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 

 

 4. Понуда са варијантама није дозвољена 

 

 

  5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

  Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове 

своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, 

са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

 

 

 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

 

7. Подизвођач 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

 

  8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 
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 9. Валута 

 Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност. 

 У цену урачунати све елементе наведене у Обрасцу спецификације радова. 

Ценом обухватити редован сервис у гарантном року за испоручену опрему. 

 

 

 10. Aванс 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини од 30% од укупно уговорене цене. 

 Понуђач који достави изјаву на свом меморандуму и тиме докаже да неће 

захтевати авансно плаћање, није дужан да доставља средства финансијског обезбеђења која се 

односе на авансно плаћање. Понуђач који не захтева аванс неће имати предност приликом 

оцењивања понуда у односу на остале понуђаче. 

 

 

 11. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

                        Код авансног плаћања у висини од 30% од укупно уговорене цене, плаћање 

остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања привремених 

односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца. Свака достављена 

привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о 

извођењу радова. 

 Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Понуђачу који не захтева аванс плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од 

дана испостављања привремених односно окончане ситуације оверене од стране надзорног 

органа Наручиоца. Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи 

број и датум закљученог Уговора о извођењу радова. 

 

 

 12. Вишак радова 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист  

СФРЈ бр. 18/77“),  Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни 

надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова. 

 По добијању писане сагласности, Извођач ће извести вишак радова, с тим да 

укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.  

  Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде 

Извођача за које се утврди постојање вишка радова из става 2.ове тачке, остају фиксне и 

непроменљиве. 

 Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак 

радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће 

утицати на продужетак рока завршетка радова. 

 

  

 13. Средства финансијског обезбеђења  

 

 

 13.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде  

 Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде у 2% од вредности понуде, без ПДВ-а. 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок 

важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и 

мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. 
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 Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач 

након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да 

потпише или благовремено не потпише уговор.  

  

 

 13.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

добро извршење посла, обавезујућег карактера 

 Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене 

цене, без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, 

обавезујућег карактера за банку.    

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен 

рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину 

која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, 

као гаранта.  

 

 

 13.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла 
 Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, 

као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати 

најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 
 

 

 13.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера 

  Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у висни од 10% од 

укупно уговорене цене, без ПДВ-а, обавезујућег карактера за банку. 

 Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум 

истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито 

одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  
 

 

 13.5. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у 

гарантном року 

 Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје предмета 

уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију 

за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 

ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 

 

13.6. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 

   Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 

достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 

30% од укупно уговорене цене, са ПДВ-ом. 

  Банкарска гаранција мора да траје 5 дуже од рока за извршење уговорених 

обавеза. 

  Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, 

без приговора. 

  Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања. 
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 14. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa 

 Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 

понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе. 

 

 

 15. Заштита података наручиоца 

 Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима 

ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

 Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

 

 16. Заштита података понуђача 

 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 речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би 

значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде.  

 

 17. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним 

набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда предајом на Писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-

615,и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова. 

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, 

Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 103/2017 чији је предмет 

Извођење радова на формирању архивског простора са модернизацијом инсталације даљинског 

грејања у Кнеза Милоша 20. 

 Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број 

телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује 

комуникација у поступку јавне набавке. 

 Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

 18. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 После отварања понуда наручилац може у фази 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 и контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 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. 
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 19. Критеријум за доделу уговора 

 Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена 

цена. 

 
 

 20. Понуде са истом понуђеном ценом 

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати 

понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може бити краћи од 

две године (24 месеца).  

 

 21. Накнада за коришћење патента 

 Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних 

прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 

 

 22. Захтев за заштиту права  

  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице за 

доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке  и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца.  

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 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.  Закона 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 

рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

 Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи 

следеће податке: 

 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

 2) назив и адресу наручиоца; 

 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о   

 одлуци наручиоца; 

 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

 7) потпис подносиоца. 

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН. 

 Као доказ о уплати таксе  у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се: 

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

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

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

- износ таксе у висини од 120.000,00 динара; 

- жиро рачун број:  840-30678845-06; 

- шифра плаћања:153 или 253; 

- позив на број: редни број јавне набавке; 
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- сврха: такса за ЗЗП,  назив наручиоца и број јавне набавке; 

- корисник: Буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

- потпис овлашћеног лица банке (поште). 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или 

печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1. 

 Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

  

23. Измене током трајања уговора 

            Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, када за то буду испуњени услови, на 

основу члана115. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 24. Праћење реализације уговора 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је 

Деана Власак, Сектор за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање. Контакт телефон: 

064/8167-381. 
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И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да 

ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и 

приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације 

чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се 

односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације које могу 

бити злоупотребљене у безбедносном смислу.  

 Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати приступ 

записима и документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није 

дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском 

законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају поверљивим. 

 Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и прихватам 

да откривање информација и било ком појединцу кога Наручилац као власник података није 

овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске одговорности. 

  Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити без обзира на степен те поверљивости. 

 

 Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора. 

 

Датум: ___________________________ 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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VI 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

 На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, дајем понуду 

како следи: 

 

  

  

Понуда број:  

Датум:  

 

 

 

 

 

 

 

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А  
 

 

 
 У поступку јавне набавке, подносим понуду: 

 

 

 А) самостално 

 

 Б) са подизвођачем: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 
(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус понуђача 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

    Г)     Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које 

се води рачун 
 

 

  Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 



Страна 32 од 109 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 103/2017 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус подизвођача 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:   

Назив пословне банке код које 

се води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити   

  поверено већем броју подизвођача 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе-носиоца 

посла 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:  

Назив пословне банке код које 

се води рачун 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

     

                                       

_________________________ 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе                     

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:  

Назив пословне банке код које 

се води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

 

                   Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

 

 



Страна 35 од 109 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 103/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања понуда. 

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи 

________________________  дана, од дана отварања понуда. 
(уписати број дана важења понуде) 

 
 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

Понуђачи су дужни да понуде све ставке из обрасца спецификације 

  
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА  

1.    ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 Опште напомене: 
Све позиције се изводе према пројекту, техничким условима и важећим техничким прописима и стандардима. 

Све позиције обухватају набавку, транспорт до градилишта са утоваром и истоваром, складиштење и уградњу свих потребних материјала, са употребом свих алата, 

опреме, скела и платформи, дизалица, средстава за заштиту на раду, сав рад људи и машина потребан да се изведу радови, као и све директне и индиректне трошкове.  

У понуђену цену урачунати и редован сервис малотеретног лифта у гарантном року који прописује произвођач опреме, са заменом потрошних делова.  

Потребна лабораторијска и теренска испитивања и контрола квалитета изведених радова обавеза су извођача као и одржавање свих изведених радова у исправном 

стању до предаје објекта инвеститору. 

Цене су исказане у динарима без ПДВ-а. Ценом обухватити одвоз шута са градилишта на градску депонију, редовно чишћење градилишта  као и завршно чишћење 

објекта. 

 

 

Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина                             

Цена по јед. мере 

[дин] без ПДВ-а 

 Цена по јед. мере 

[дин] са ПДВ-ом 

 Укупно   [дин] без 

ПДВ-а (4х5) 

Укупно   [дин] са 

ПДВ-ом (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ 

 

1 

Рушење зидова од опеке у продужном 

малтеру. Рушење зидова извести заједно са 

серклажима, надвратницима и свим облогама на 

зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион 

и одвести на градску депонију. У цену улази и 

помоћна скела. 

Обрачун по м2. м2 7,50          

2 

Рушење зидова од опеке у продужном малтеру 

дебљина већих од 20цм за формирање правилног 

отвора за евакуациона врата и прозоре 

приземља. Рушење зидова извести заједно са 

серклажима, надвратницима и свим облогама на 

зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион 

и одвести на градску депонију. У цену улази и 

помоћна скела. 

Обрачун по м2. м2 1,06          
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3 

Рушење темеља  и елемената од бетона, јама, горњих 

плоча, шахтова и свих елемената до довођења подне 

плоче на коту ±0.00. У количину урачунат и део 

подне плоче који је више од 4цм денивелисан од 

пројектоване коте. Рушење извести ручним или 

машинским путем. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Комплет позиција. пауш. 1,00          

4 

Рушење зиданих темеља за котлове. Употребљиву 

опеку очистити од малтера и сложити на 

градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м3.  м3 4,89          

5 

Пажљиво шлицевање зида од опеке за потребе 

израде АБ јастука и проширења на месту челичних 

носача, приближних димензија 20x20цм, односно 

20x30x50цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м1 шлица. м1 28,00          

6 

Испитивање атмосферске канализације око објекта 

на водонепропусност ради утврђивања евентуалних 

неправилности, и негативних утицаја на објекат. 

Комплет позиција. 
пауш. 1,00          

7 

Демонтажа врата и прозора, са истовременим 

одлагањем на градилишну депонију.Обрачун по м2. 
м2 39,26          

УКУПНО ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ 
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II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

1 

Набавка и разастирање шљунка у јамама, шахтовима 

и испод и око темељних трака до коте доње ивице 

плоче. Тампон слој шљунка насути у слојевима, 

набити и фино испланирати са толеранцијом по 

висини ±1цм. 

Обрачун по м3 набијеног шљунка. м3 5,65         

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  
  

 
III ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 

1 

Зидање зидова, д=25 цм, пуном опеком у продужном 

малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити 

водом. Зидове радити са правилним слогом. 

Спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и 

помоћна скела. 

Обрачун по м3. м3 14,46         

2 

Зазиђивање отвора на месту демонтиране браварије, 

пуном опеком д=25цм, у продужном малтеру. 

Обрачун по м3 м3 6,82          

3 

Малтерисање нових зидова од опеке продужним 

малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне 

површине очистити и испрскати млеком. Први слој, 

грунт, радити продужним малтером од просејаног 

шљунка, „јединице“.Подлогу поквасити, нанети 

први слој малтера и нарезати га. Други слој справити 

са ситним и чистим песком, без примеса муља и 

органских материја и нанети преко првог слоја.  
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 Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. Омалтерисане површине морају бити 

равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 

Малтер квасити да не дође до брзог сушења и 

„прегоревања“. У цену улази и помоћна скела. 

Обрачун по м2. м2 179,73         

4 

Обрада плафона грађевинским лепком, један слој 

стаклене мрежице 145гр, са глетовањем 

грађевинским лепком x2, као подлога за бојење 

плафона. м2 184,45         

5 

Израда цементне кошуљице дебљине 4цм, као 

подлоге завршног пода у архиви и ходнику. Подлогу 

за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и 

опрати. Малтер за кошуљицу справити са 

просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и 

неговати је док не очврсне. 

Обрачун по м2. м2 123,33         

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ  
  

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 

1 

Израда АБ  подне плоче на местима свих отвора, до 

довођења подне плоче на коту ±0.00, МБ20, 

армирану у горњој зони са арматурном мрежом Q-

188. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а 

бетон неговати. 

Обрачун по м2. м2 43,59         

2 

Израда армирано бетонских вертикалних и 

хоризонталних серклажа, надвратника и јастука, 

МБ20. Израдити оплату и серклаже армирати по 

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 

оплата, арматура и помоћна скела. 

Обрачун по м3. м3 15,57         
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3 

Израда армирано бетонског улазног степеника марке 

МБ 20, испред нових излазних врата према атријуму. 

Израдити оплату и армирати по пројекту, детаљима 

и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати 

по прописима. У цену улази и оплата и арматура. 

Обрачун по м3 бетона. м3 0,05         

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  
  

 

V АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

1 

Набавка, пренос, чишћење, сечење, савијање и 

уградња арматуре, а у свему према спецификацији и 

детаљима арматуре из пројекта и статичког 

прорачуна. Арматуру пре бетонирања мора да 

прегледа и писаним путем одобри статичар. 

Обрачун и плаћање по кг арматуре. кг 1.180,69         

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ  
  

 VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

1 

Набавка и постављање једног слоја полиетиленске 

фолије испод цементне кошуљице. Фолију 

поставити са преклопима од 30 цм. 

Обрачун по м2. м2 189,40         

2 

Израда хидроизолације постојећих зиданих зидова 

пуном опеком услед капиларне влаге и оцедне воде 

премазима (Полицем Чачак или еквивалентно). 

Обрачун по м2  м2 149,40         

3 

Набавка и постављање камене вуне д=5цм на плафон 

галерије. 

Обрачун по м2. м2 190,40         

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  
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VII МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 

1 

Стругање старих зидова – глет масе и боје са 

утоваром и одвозом шута на градилишну депонију. 

Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, 

очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине, а већа 

оштећења санирати грађевинским лепком.. 

Обрачун по м2. м2 201,81         

2 

Бојење и глетовање старих и нових зидова и плафона 

бојама по избору пројектанта. Све површине 

брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. 

Предбојити и исправити тонираним дисперзионим 

китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први 

и други пут.Обрачун по м2. м2 726,58         

3 

Бојење гипс-картонског плафона. Главе холшрфова 

или ексера минизирати, површине натопити 

фирнисом и китовати фуге дисперзионим китом. 

Бојити полудисперзивном бојом први пут. 

Исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити 

полудисперзивном бојом други и трећи пут. Боја и 

тон по избору пројектанта. 

Обарчун по м2. м2 116,48         

4 

Скидање старе боје и бојење свих прозора и врата 

(улазни део- предња фасада) са металним оквиром 

бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и 

корозију хемијским и физичким средствима, брусити 

и очистити. На металне површине нанети основну 

боју и бојити два пута бојом за метал. Стакла 

очистити. 

Обрачун по м2 отвора. м2 11,61         
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5 

Скидање старе боје и бојење свих металних врата 

бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и 

корозију хемијским и физичким средствима, брусити 

и очистити. На металне површине нанети основну 

боју и бојити два пута бојом за метал.  

Обрачун по м2 отвора. м2 4,60         

6 

Обрада фасаде на месту зазиданих отвора перлит 

малтером и завршна обрада декоративним малтером 

у боји према избору инвеститора. 

Обрачун по м2 м2 26,72          

УКУПНО МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ  
  

 VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

  

1 

Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, 

димензија 100x100цм . Прозоре израдити од 

високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним 

системом профила, са ојачаним челичним 

нердјајућим профилима, по шеми столарије и 

детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном 

ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и 

боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора 

застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и 

дихтовати ЕПДМ гумом. 

Обрачун по ком. 
 

ком. 
 

7,00 

  

  
  

  
  

  
  

  

2 

Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата, 

димензија 110x205 цм. Врата израдити од 

високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним 

системом профила, са ојачаним челичним 

нердјајућим профилима, испуном и системом 

заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и 

детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и 

боја врата, по избору пројектанта. Обрачун по ком. ком. 1,00          



Страна 43 од 109 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 103/2017 

Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина                             

Цена по јед. мере 

[дин] без ПДВ-а 

 Цена по јед. мере 

[дин] са ПДВ-ом 

 Укупно   [дин] без 

ПДВ-а (4х5) 

Укупно   [дин] са 

ПДВ-ом (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Израда и постављање једнокрилних  спољашњих 

ПВЦ врата, димензија 110x205 цм. Врата израдити 

од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним 

системом профила,  са ојачаним челичним 

нердјајућим профилима, испуном и системом 

заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и 

детаљима.  

Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по 

избору пројектанта. 

Врата формирати као евакуациона, са унутрашње 

стране брава за отварање без кључа, без браве на 

спољашњој страни. 

Обрачун по ком. 
  

ком. 

  

1,00  

  

  

  

  

  

  

  

  

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ  
  

 
IX БРАВАРСКИ РАДОВИ 

  

1 

Набавка, израда и постављање конструкције 

галерије, степеништа и малотеретног 

лифта. Конструкцију израдити од челичних носача, 

лимова, угаоника, флахова и слично, а. по пројекту, 

детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове 

идеално израдити, очистити и обрусити.  

Пре уградње конструкцију очистити од корозије и 

прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по 

извршеној монтажи поправити је.  Завршно бојити 

два пута бојом за метал на нитро бази, у боји и тону 

по избору пројектанта. У цену улазе и анкери, 

завртњи, подлошке, скела, као и атестирање 

конструкције и варова. 

Обрачун по кг. 
  

кг 

  

3.658,75 
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2 

Израда и постављање једнокрилних противпожарних 

врата ватроотпорних 60 минута. Врата израдити од 

челичног профилисаног лима и крило врата 

обложити двоструким челичним лимом са 

противпожарном испуном, и опремити 

противпожарном експандирајућом траком. Оков, 

шарке, брава цилиндар са три кључа и уређај за 

аутоматско затварање по избору пројектанта.   

Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, 

нанети импрегнацију и основну боју, а затим 

предкитовати и брусити. Нанети први слој 

ватроотпорне боје за метал, китовати и брусити и 

завршно обојити други пут. Врата израдити по 

детаљима и упутству пројектанта. Врата морају 

поседовати атесте издате од домаће акредитоване 

лабораторије у складу са стандардом SRPS U.J1.160.     

димензија 120х205цм                                      

димензија 130х205цм   

  

ком. 

  

  

2,00 
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Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина                             

Цена по јед. мере 

[дин] без ПДВ-а 

 Цена по јед. мере 

[дин] са ПДВ-ом 

 Укупно   [дин] без 

ПДВ-а (4х5) 

Укупно   [дин] са 

ПДВ-ом (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Малотеретни лифт за вертикални транспорт 

архитвског материјала између две етаже. 

Корисна носивост лифта: 50kg 

Брзина кретања лифта: 0.37m/s 

Број станица/прилаза:  1/1 

Висина дизања: 2.1m 

Погон: електрични 

Ел. прикључак: 3x380В/220В, 50 Hz 

Електрична инсталација:за суви простор 

Вођице кабине: Т 50x50x5 

Вођице тега: Т 50x50x5 

Возно окна: челична конструкција 

Врата возног окна 

Димензије:800х1000mm 

Врста и начин отварања мала гиљотина, вертикално 

помична обложена у „ИНОX“ лиму 

Кабина: Димензије: 550x500mm 

Извођење: метална 

Обрада: „ИНОX“ лим 

Светљење:директно Врата кабине:нема 

Машинска просторија: без машиснке просторије, 

погон у возном окну. У цену улази и облога 

лифтовског окна. Комплет позиција. 

  

  

кпл. 

  

  

1,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ  
  

 X КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

 

1 

Постављање подних гранитних керамичких плочица, 

димензија 33x33 цм. Плочице I класе лепити лепком 

за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу 

претходно припремити и полагање извести равно. 

Постављене плочице фуговати и под очистити 

пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 

Обрачун по м2. м2 123,33         
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Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина                             

Цена по јед. мере 

[дин] без ПДВ-а 

 Цена по јед. мере 

[дин] са ПДВ-ом 

 Укупно   [дин] без 

ПДВ-а (4х5) 

Укупно   [дин] са 

ПДВ-ом (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Постављање сокле од подних керамичких плочица, 

висине до 15 цм, у цементном малтеру. Подлогу 

претходно испрскати цементним млеком. 

Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У 

цену улази и набавка плочица. Обрачун по м1. м1 69,50         

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  
  

 
XI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

  

1 

Набавка и постављање подне облоге ламинат, лепљен, 

дебљине 8,2 мм, за средња оптерећења (класа 31), по 

избору пројектанта. Ламинатна подна облога поставља 

се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан 

и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, 

ивице импрегниране. Подну облогу унети, распаковати 

и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери 

просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан. 

Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. 

Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 

10 мм. Лепак нанети равномерно на целу ширину 

фалца. Подну облогу пажљиво поставити и саставити, 

са потпуно затвореним спојницама. Обрисати лепак. 

Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм 

лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. 

Обрачун по м2. 
  

м2 

  

116,48 

  

  
  

  
  

  
  

  

2 

Набавка и постављање пода дебљине 48мм од фосни. 

Дрво мора бити без чворова, и суво. Поред зидова 

поставити храстову профилисану соклу висине 8 цм, 

дебљине 2,2 цм. Сучељавања геровати и соклу 

причврстити месинганим холшрафовима са типловима 

на размаку до 80 цм. Сокла улази у цену пода. 

Обрачун по м2. м2 119,00         
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Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина                             

Цена по јед. мере 

[дин] без ПДВ-а 

 Цена по јед. мере 

[дин] са ПДВ-ом 

 Укупно   [дин] без 

ПДВ-а (4х5) 

Укупно   [дин] са 

ПДВ-ом (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Набавка метеријала и израда противпожаног премаза 

пода од дрвених фосни FIRE STOP WOOD F90  

Обрачун по м2 m2 72,48         

4 

Набавка метеријала и израда противпожаног премаза 

пода од дрвених фосни FIRE STOP WOOD F60  

Обрачун по м2 м2 60,48         

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  
  

 
XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

 

1 

Израда спуштеног плафона са челичном 

потконструкцијом и облагање противпожарним гипс 

картонским плочама  2x15 мм. Разред ватроотпорне 

заштите Ф90, само са доње стране. Двоструку 

потконструкцију израдити од носивих и монтажних 

поцинкованих профила причвршћених за носиви 

плафон и обложити гипс картонским плочама, по 

пројекту и упутству произвођача.  

Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по 

упутству пројектанта. У цену улази и радна скела.  

Плафони морају поседовати атесте издате од домаће 

акредитоване лабораторије у складу са стандардом 

SRPS EN 13501-2. Обрачун по м2. 
  

м2 

  

72,48  

 

  

 

  

2 

Израда спуштеног плафона са челичном 

потконструкцијом и облагање противпожарним гипс 

картонским плочама  2x15 мм. Разред ватроотпорне 

заштите Ф60, само са доње стране. Двоструку 

потконструкцију израдити од носивих и монтажних 

поцинкованих профила причвршћених за носиви 

плафон и обложити гипс картонским плочама, по 

пројекту и упутству произвођача.  
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Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина                             

Цена по јед. мере 

[дин] без ПДВ-а 

 Цена по јед. мере 

[дин] са ПДВ-ом 

 Укупно   [дин] без 

ПДВ-а (4х5) 

Укупно   [дин] са 

ПДВ-ом (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по 

упутству пројектанта. У цену улази и радна скела.  

Плафони морају поседовати атесте издате од домаће 

акредитоване лабораторије у складу са стандардом 

SRPS EN 13501-2. 

Обрачун по м2. м2 60,48         

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ  
  

  

XIII РАЗНИ РАДОВИ 

 

1 

Израда пројекта изведеног објекта (ПИО) за АГ 

радове у 3 примерка и у електронској форми (dwg, 

excel, word). 

  

  

 

Обрачун за комплет графичку и текстуалну 

документацију пројекта изведеног објекта по 

важећем "Правилнику о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени 

објекта" као и   

важећем "Правилнику о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем". комп 1,00         

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ  
  

  



Страна 49 од 109 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 103/2017 

 

1. ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ   РАДОВИ: 

 
Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ     

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ     

V АРМИРАЧКИ РАДОВИ     

VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

VII МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ     

IX БРАВАРСКИ РАДОВИ     

X КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

XI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     

XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ     

XIII РАЗНИ РАДОВИ     

УКУПНО   [дин]: 
    

 

 

 

 

 

 



Страна 50 од 109 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 103/2017 

2.   ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Опште напомене: 
Све позиције се изводе према пројекту, техничким условима и важећим техничким прописима и стандардима. 

Све позиције обухватају набавку, транспорт до градилишта са утоваром и истоваром, складиштење и уградњу свих потребних материјала, са употребом свих 

алата, опреме, скела и платформи, дизалица, средстава за заштиту на раду, сав рад људи и машина потребан да се изведу радови, као и све директне и индиректне 

трошкове.  

У понуђену цену урачунати и Редован сервис за сву испоручену опрему у гарантном року који прописује произвођач опреме, са заменом потрошних делова и 

обуку корисника за употребу испоручене опреме и система.   

Потребна лабораторијска и теренска испитивања и контрола квалитета изведених радова обавеза су извођача као и одржавање свих изведених радова у 

исправном стању до предаје објекта инвеститору. 

Ценама из предмера су обухваћени:  демонтажа, изношење из објекта и одношење материјала, који се неће поновно уграђивати, на место које одреди инвеститор . 

Ценама из предмера су обухваћени: набавка, испорука и уградња за сваку позицију предмера уколико није другачије описано. 

Од постојеће опреме у подстаници задржаће се комплетан примарни део топл. подстанице - који се само помера, као и секундарни део са измењивачима 

топллоте, који остаје на свом месту. 

Примарни део топл. подстанице се демонтира, прилагођава новој позицији и поново монтира, при чему се врши повезивање примара са вреловодним доводом, 

као и повезивање са измењивачима - новим цевоводом.  

Цене су исказане у динарима без ПДВ-а. Ценом обухватити одвоз шута са градилишта на градску депонију, редовно чишћење градилишта  као и завршно 

чишћење објекта. 

 

Ред. 

број 

Опис позиције 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А    ДЕМОНТАЖА 

 
I РАДОВИ НА  ДЕМОНТАЖИ 

Напомена: 

Демонтирана опрема из групе радова I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ  даје се на располагање извођачу који је дужан да исту у најкраћем року уклони са градилишта. 

1. 

Демонтажа котловског постројења на чврсто гориво тип ЦТГ 80, 

сна ге 1,162 МW, производ  ТПК Загреб, са механизованим 

ложењем. У цену је урачуната демонтажа зиданог дела котла, од 

шамотних опека. компл 2         
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Ред. 

број 

Опис позиције 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

Вентилатор за извлачење продуката сагоревања, тип НВЛ - 6.5 п - 

180, протока 2 м³/h, 390 Pа, 3,0 кW, производ ''Вентилатор'' Загреб 

и вентилатора за свежи ваздух и вентилацију котларнице ком 4         

3. Филтер ( циклон) за димне гасове ком 2         

4. 

Јонски омекшивач воде са посудом за со, везним цевеовеодом и 

арматуром компл 1         

5. Топловодни бојлер топле санитарне воде, запремине  1500 l ком 1         

6. Топловодни калорифер за грејање простора котларнице ком 2         

7. 

Канали од поцинкованог лима за транспорт продуката сагоревања 

и  отпадног ваздуха, са ослонцима и вешањем. kg 350         

8. 

Циркулационе пуме за циркулацију топле воде у круговима 

грејања и у кругу измењивача, радне и резервне, разних типова и 

димензија ком 22         

9. 

Цевоводи и вентили и мернорегулациона опрема  на везама са 

котловима компл 2         

10. 

Демонтажа колектора  Ø350, дужине 7m, са  по 12 прирубничких 

прикључака. У цену урачунато сечење на довољном броју места 

ради изношења из сутеренског простора. ком 2         

11. 

Демонтажа комплетног примарног дела топлотне подстанице  са 

свом уграђеном арматуром.  Демонтирани склопови се задржавају 

у простору топлотне подстанице за каснију уградњу на другој 

позицији, заштићују од оштећења током извођења грађевинских 

радова на реконструкцији простора. Пре демонтаже извршити 

блиндирање вреловода на улазним вентилима.  компл 1         

12 

Демонтажа комплетне цевне арматуре у секундарном делу 

подстанице  од измењивача топлоте до колектора, као и на свим 

круговима крејања - укупно 12 кругова. Демонтирану цевну и 

мерну арматуру, пажљиво одложити на место које одреди 

инвеститор, без бацања и намерног оштећивања. компл 1         
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Ред. 

број 

Опис позиције 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. 

Демонтажа комплетне цевне мреже секундарног дела подстанице, 

од измењивача топлоте до разделника и сабирника, као и од 

колектора до излаза из топлотне подстанице - укупно 10  

циркулациних кругова грејања + један круг ка измењивачима и 

један круг експанзионих водова.   компл 10         

14. 

Демонтажа комплетне електроенергетске опреме и електро-ормана 

аутоматског управљања у примарном и секундарном делу топлотне 

подстанице и њихово одлагање на безбедно место до поновне 

уградње. компл 1         

15 

Демонтажа  кранске стазе са мачком и радне, металне платформе 

са степеништем. Демонтирану опрему уклонити са градилишта. kg 1050         

 УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ:  

 

  

 II  ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

1. 

Вредност демонтиране опреме и цевовода из групе радова I 

РАДОВИ НА  ДЕМОНТАЖИ ставке 1-15. Извођач радова је дужан 

да демонтирану опрему, која није у функцији подстанице, у 

најкраћем року уклони са градилишта. пауш           

 УКУПНО ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ:      

Напомена: Вредност групе радова I РАДОВИ НА  ДЕМОНТАЖИ  умањити за вредност која се добије продајом демонтиране опреме као секундарне сировине ( група 

радова  II  ДЕМОНТИРАНИ   МАТЕРИЈАЛ). 

 
А РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ДЕМОНТАЖА 

 

Укупна цена  без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

I РАДОВИ НА  ДЕМОНТАЖИ     

II  ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ     

  РАЗЛИКА У ЦЕНИ  [дин]:     



Страна 53 од 109 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 103/2017 

Б    ТОПЛОТНА   ПОДСТАНИЦА   ПРИМАРНИ   ДЕО 

 
 

Ред. 

број 
Опис позиције Јед.мере Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

I ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА ПРИМАРНИ ДЕО 

 

1. 

Кугла вентила за топлу воду са комплетом 

прирубница, контра прирубница, завретњева и 

заптивача, за температуре до 120ºC. 

У цену урачунати само демонтажу и монтажу 

уређаја. 

 
- DN15 PN25 ком 6         

- DN20 PN25 ком 1         

- DN100 PN25 ком 9         

2. 

Хватача нечистоћа за топлу воду са комплетом 

прирубница, контра прирубница, завртњева и 

заптивача, за температуру до 120ºC.  

Производ „Брандони“ - Италија, или 

еквивалентноследећих димензија: 

У цену урачунати само демонтажу и монтажу 

уређаја.   

- DN100 PN25 ком 1         

3 

Одзрачно одмуљни суд са прикључцима као у 

графичкој документацији. Суд је израђен од 

челичних цеви . 
    

Пречник 168,3x4,5 дужине 600mm ком 2         
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Ред. 

број 
Опис позиције Јед.мере Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Термометар у заштитном металном кућишту за 

опсег мерње 0-150ºC. Произовод „Bianchi“ - 

Италија, или еквивалентнт,следећих 

карактеристика: 

DN 15, PN 25 

У цену урачунати само демонтажу и монтажу 

уређаја. ком 2         

5 

Манометар за опсег мерња 0-30 bar пречником 

кутије Ø110mm заједно са манометарском 

трокраком славином. Произовод „Bianchi“ - 

Италија, или еквивалентнт,следећих 

карактеристика: 

DN 15, PN 25 

У цену урачунати само демонтажу и монтажу 

уређаја. ком 2         

6 

Црне бешавне челичне цеви од Č.1212, према 

СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за развод топле 

воде, следећих димензија: 

 
Ø21,3x2,0 

m 9         

Ø33,7x2,6 
m 1         

Ø114,3x3,6 
m 22         

7 

Црне бешавни челичне лукови од Č.1212, према 

СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за развод топле 

воде, следећих димензија:   

Ø114,3x3,6 
ком 19         
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Ред. 

број 
Опис позиције Јед.мере Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Црне бешавни челичне Т-комади од Č.1212, према 

СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за развод топле 

воде, следећих димензија:    

Ø114,3x3,6 ком 2         

9 

Црне бешавне челичне редукције од Č.1212, према 

СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за развод топле 

воде, следећих димензија:    

DN100/DN80 ком 4         

10 

За спојне делове, заптивни материјал , фитинг, 

металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, 

жицу за варење, електроде, чврсте тачке, конзоле, 

носаче и сав остали ситан материјал, плаћа се 50% 

од вредности  позиције цеви (поз. 7). ком 0,5         

11 

Чишћење и одмашћивање цевне мреже од 

челичних цеви, затим наношење два премаза, 

основне боје постојане на радној температури  до 

150ºC.Премази основне боје су обавезно у 

различитим тоновима. Обрачун по метру дужном 

цеви:    

Ø33,7x2,6 m 1         

Ø114,3x3,6 m 22         

12 

Изолација од менералне вуне у облози од 

алуминијумског лима за цевну мрежу и опрему у 

просторији подстанице. Минералном вуном 

дебљине 50mm у опшиву од  лима дебљине 

0,55mm се изолује цевна мрежа  

Напомена: На мерно  месту за постављање   
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Ред. 

број 
Опис позиције Јед.мере Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ултразвучног мерача протока при балансирању 

кругова - оставити демонтажни комад у изолацији.  

Обрачун по m²: 

- дебљина 50 mm m² 8         

13 

Бојење металних неизолованих делова у топлотној 

подстаници бојом постојаном на радној 

температури  до 120ºC, у тону према врсти радног 

флуида и намени опреме и то: носећа конструкција 

– црно, развод вод црвено, повратни вод – плаво, 

сирова вода – зелено. Тела вентила обојити сивом 

или сребрном бојом (ватростал), а точкове и 

ручице - према намени.  

Обрачун по m² m² 8         

14 

 

Одзрачни суд  са преливном цеви и лоптастом 

славином DN15, PN25 са полугом тип 433 

производ „Bianchi“ - Италија, или еквивалент, 

истих карактеристика, за одзрачивање инсталација 

са  комплетним елементима за монтажу.Преливне 

цеви су урачунате кроз поз цеви.Обрачун по 

комаду. Димензије одзрачних судова:    

Ø159,0x4,5 mm l=250 mm ком 2         

15 

Ултразвучни мерач уторшене количине топлоте  

са рачунском јединицом и одговарајућим 

напајањем производ фирме SIEMENS. 

Уређај постоји. 

У цену урачунати само демонтажу и монтажу 

уређаја. ком 1         
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Ред. 

број 
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Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 

Испорука и монтажа комбинованог вентила  са 

одговарајућим напајањем, додацима за 

електромоторни погон и елементима за монтажу 

проиyвод фирме DANFOSS.Електромоторни 

погон  тип AMV410. Вентил тип AFQM DN 80 

PN25 150ºC 

Уређај постоји. 

У цену урачунати само демонтажу и монтажу 

уређаја. 
ком 1         

17 

Сензор температуре ваздуха  

модел: Фасадни 

повезивање:2 (две) жице 

Температурски опсег t =(-30)–(+50)ºC 

Уређај постоји. 

У цену урачунати само демонтажу и монтажу 

уређаја. ком 1         

18 

Цевни сензор температуре воде, регулација 

температуре воде у полазу секундара 

модел: цевни урањајући са чауром 

Температурски опсег т=0 – 150(ºC) 

прикључак:R 1/2"  

уградња: мерно место 

Уређај постоји. 

У цену урачунати само демонтажу и монтажу 

уређаја. ком 4         

УКУПНО ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА:    
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Ред. 

број 
Опис позиције Јед.мере Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА 

 

1. 

Подешавање уграђених регулационих вентила на 

предвиђене позиције регулације у складу са 

податцима из пројекта пауш.           

2. 

Радови на механичком испирању инсталације у 

топлотној подстанициса контролом запрљаности и 

састављањем записника о извршености радова. пауш.           

3. 

Мерење протока и балансирање инсталације  

топлотној подстаници помоћу диференцијалног 

манометра и других атестираних иснструмената. пауш.           

4. 

Радови на испитивању инсталације централног 

грејања на притисак и заптивеност  пауш.           

 УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА:    
  

 
III ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

 

1. 

Припремни радови: упознавање са објектом, 

размеравање и обележавање, транспорт материјала 

и алата, ситни грађевински радови, организовање 

градилишта и упознавање са техничком 

документацијом. пауш.   

  

    

2. 

Завршни радови: пробна испитивања, регулација, 

пробни погон инсталације у трајању од 7 (седам) 

дана, израда упуства за руковање и одржавање 

инсталације у три примерка, обележавање 

елемената инсталације, рашчишћавање 

градилишта и примопредаја радова. пауш.           
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Укупна цена без 

ПДВ-а  

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Мерење буке изазвано радом опреме. пауш.           

4. 

Бушење отвора за пролаз цевне мреже у зидовима 

топлотне подстанице и међуспратним 

конструкцијама и њихово крпљење по завршеној 

монтажи. Позиција обухвата ситне грађевинске 

отворе који нису обухваћени АГ пројектом. Сви 

отвори у армирано бетонским зидовима су 

предмет АГ пројекта. пауш.           

5. 

Израда пројекта изведеног стања и упустава за 

руковање и одржавање. 
пауш.           

 УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:    
  

 

 

 

Б   РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА ПРИМАРНИ ДЕО 

Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

 
I ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА ПРИМАРНИ ДЕО     

II ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА     

III ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ     

УКУПНО   [дин]:     
 
 
 

 
 



Страна 60 од 109 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 103/2017 

В   ТОПЛОТНА   ПОДСТАНИЦА   СЕКУНДАРНИ   ДЕО 

 
 

Ред. 

број 
Опис позиције Јед.мере Кол. 

Јединична цена  

без ПДВ-а 

Јединична цена 

 са ПДВ-ом 

 Укупна цена  

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

I ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА СЕКУНДАРНИ ДЕО 

 

1 

Плочастои измењивач топлоте: 

- тип AVP N25 

- капацитет: 1000 kW 

Прикључци DN100 

Уређај постоји. 

У цену урачунати само демонтажу и монтажу 

уређаја. 

ком 2         

2 

Кугла вентила за топлу воду са комплетом 

прирубница, контра прирубница, завретњева и 

заптивача, за температуре до 120ºC.Вентил се 

налази у измењивачком делу подстанице. 

У цену урачунати само демонтажу и монтажу 

уређаја. 

 
- DN125 PN16 

ком 4         
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 Укупна цена  

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

  

Уређај за одржавање притиска у постројењима 

централног грејања са свом пратећом опремом за 

правилан и безбедан рад уређаја. Уређај се 

састоји од: контролне јединице са електро 

орманом, пумпе за одржавање притиска, 

отвореног експанзионог суда, електронског 

мерача притиска, електромагнетног преструјног 

вентила, електромагнетног вентила за 

допуњавање, сигурносног  вода, вода за довод 

воде, електронског мерача нивоа воде. Производ 

„TRACO“ - Београд, или еквивалент истих 

карактеристика. 

- тип: ОP1 1600 - 4AD 

Максимално дозвољени притисак 10bar 

Максималн процесни притисак 9.5bar 

Максималана процесна температура 90ºC 

Температуа амбијента 10-50ºC 

Ел. напајање 220 V 

Тачност уређаја 1% од мерног опсега 

Запремина експ. Суда : 1600 lit 

Пумпа за одржавање притиска:  

CM 3-6, 0.67 kW, Grundfos,Данска. 

Сигурносни вод: DN32 

Преструјни вентил: EV220Б DN20 

„Danfoss“ Данска  

Димензије:Ø1100x2010mm 

Маса: 229kg 

НАПОМЕНА: Уређај за одржавање притиска је 

типизиран у свему према захтевима стадарда 

ЈУС М.Е6.204 из 1991 год. И DIN 4751 из 1980 и 

европских норми EN 12828. 

 

 

ком 

  

    1 
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(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Циркулациона пумпа, са једним комплетом 

завретњева и контраприрубницама.Производ 

„GRUNDFOS“ Данска, или еквивалентследћих 

карактерситика:- тип: TP 100-110/4 - 

трофазна,400V,50 Hz- P=3 кW ком 2         

5 

Циркулациона пумпа са три степена регулације 

протокаа, са једним комплетом завретњева и 

контраприрубницама. 

Производ „GRUNDFOS“ Данска, или 

еквивалентследћих карактерситика: 

- тип: UPS 80-120F 

- монофазна, 230V, 50 Hz 

- P=1.5 кW ком 2         

6 

Циркулациона пумпа са три степена регулације 

протокаа, са једним комплетом завретњева, и 

контраприрубницама. 

Производ „GRUNDFOS“ Данска, или 

еквивалентследћих карактерситика: 

- тип: UPS 50-120F 

- монофазна, 230V, 50 Hz 

- P=0.76 кW ком 4         

7 

Циркулациона пумпа са три степена регулације 

протокаа, са једним комплетом завретњева и  

контраприрубницама. 

Производ „GRUNDFOS“ Данска, или 

еквивалентследћих карактерситика: 

- тип: UPS 40-120F 

- монофазна, 230V, 50 Hz 

- P=0.47 кW ком 6         
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8 

Циркулациона пумпа са три степена регулације 

протокаа, са једним комплетом завретњева,  и 

контраприрубницама. 

Производ „GRUNDFOS“ Данска, или 

еквивалентследћих карактерситика: 

- тип: UPS 32-120F 

- монофазна, 230V, 50 Hz 

- P=0.38 кW ком 2         

9 

Циркулациона пумпа са три степена регулације 

протокаа, са једним комплетом завретњева и 

контраприрубницама. 

Производ „GRUNDFOS“ Данска, или 

еквивалентследћих карактерситика: 

- тип: UPS 25-40F 

- монофазна, 230V, 50 Hz 

- P=0.045 кW ком 1         

10 

Лептир вентила за топлу воду са комплетом 

прирубница, контра прирубница, завретњева и 

заптивача, за температуре до 120ºC. 

Производ „FAF“ - Русија, или еквивалентно 

следећих димензија:    

- DN32 PN16 ком 4         

- DN40 PN16 ком 5         

- DN50 PN16 ком 14         

- DN65 PN16 ком 2         

- DN80 PN16 ком 2         

- DN150 PN16 ком 6         
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11 

Пригушивача буке и вибрација   следећих 

димензија: 
  

- DN32 PN16 ком 2         

- DN40 PN16 ком 2         

- DN50 PN16 ком 14         

- DN65 PN16 ком 2         

- DN80 PN16 ком 2         

- DN150 PN16 ком 2         

12 

Славина за пуњење и пражњење инсталација. 

Произовод „HERZ“ - Италија, или еквивалентно, 

следећих димензија:   

- DN15 PN6 ком 3         

13 

Кугла вентила за одзрачни вод за температуре до 

120ºC. 

Следећих димензија:    

- DN15 PN25 ком 24         

- DN25 PN25 ком 1         

14 

Хватача нечистоћа за топлу воду са комплетом 

прирубница, контра прирубница, завртњева и 

заптивача, за температуру до 120ºC.  

Производ „FAF“ - Русија, или 

еквивалентноследећих димензија: 

  

  

- DN150 PN6 ком 1         
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15 

Међуприрубничке неповратне клапне  

завртњима, наврткама и заптивачима за 

температуру до 120ºC.   

Производ „FAF“ - Русија, или 

еквивалентно,следећих димензија:   

- DN20 PN6 ком 1         

- DN32 PN6 ком 2         

- DN40 PN6 ком 2         

- DN50 PN6 ком 14         

- DN65 PN6 ком 2         

- DN80 PN6 ком 2         

- DN150 PN6 ком 2         

16 

Вентил сигурности – навојни  са опругом 

Произовод „Bianchi“ - Италија, или 

еквивалентно, следећих карактеристика:   

- DN65 PN6, Potv = 3,5 bar(ман. вред.) ком 1         

- DN80 PN6 Potv = 3,5 bar(ман. вред.) ком 3         

17 

Коси  регулациони вентила са прикључцима за 

диференцијални манометар. Коси регулациони 

вентили су  са прирубницама, 

контраприрубницама, завртњима, наврткама и 

заптивачима за температуре до 120ºC   

тип: TA STAF – DN 32 PN6 ком 1         

тип: TA STAF – DN 40 PN6 ком 1         
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тип: TA STAF – DN 50 PN6 
ком 7         

тип: TA STAF – DN 65 PN6 
ком 1         

тип: TA STAF – DN 80 PN6 
ком 1         

18 

Колектор топле воде са прикључцима као у 

графичкој документацији. Колектор је израђени 

од челичних цеви . Прикључци на колекторима 

су прирубнички следећих димензија:DN32 PN6 – 

1комDN40 PN6 – 2комDN50 PN6 – 8комDN65 

PN6 – 1комDN80 PN6 – 1комDN150 PN6 – 

1комДимензије колектора су: 

  

  

  

  

  

  

Пречник 355,6x7,1 дужине 6500mm 
ком 1         

Пречник 355,6x7,1 дужине 3800mm 
ком 1         

19 

Термометар у заштитном металном кућишту за 

опсег мерње 0-120ºC. Произовод „Bianchi“ - 

Италија, или еквивалентнт,следећих 

карактеристика: 

DN 15, PN 6, ком 28         

20 

Манометар за опсег мерња 0-6 bar пречником 

кутије Ø110mm заједно са манометарском 

трокраком славином. Произовод „Bianchi“ - 

Италија, или еквивалентнт, следећих димензија: 

DN 15, PN 6 ком 25         

21 

Сигурносна плочица на вези за пуњење 

инсталације, комплет са контраприрубницама, 

завртњима, наврткама и заптивачима. Уз 

плочицу урачуанти и два прирубничка вентила 

DN32, комплет са контраприрубницама, 

завртњима, наврткама и заптивачима. ком 1         
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22 

Црне бешавне челичне цеви од Č.1212, према 

СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за развод 

топле воде, следећих димензија: 

  

  

   

Ø21,3x2,3 
m 66         

Ø26,9x2,3 
m 28         

Ø33,7x2,6 
m 39         

Ø42,4x2,6 
m 78         

Ø48,3x2,6 
m 58         

Ø60,3x2,9 
m 416         

Ø76,1x2,9 
m 60         

Ø88,9x3,2 
m 58         

Ø159,0x4,5  
m 46         

23 

Црни бешавни челични лукови од Č.1212, према 

СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за развод 

топле воде, следећих димензија: 
  

  

Ø60,3x2,9 
kom 160         

Ø76,1x2,9 
kom 24         

Ø88,9x3,2 
kom 24         

Ø159,0x4,5  
kom 28         
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24 

Црни бешавни челичне Т-комади од Č.1212, 

према СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за 

развод топле воде, следећих димензија: 

  

  

  

   

Ø60,3x2,9 kom 32         

Ø76,1x2,9 kom 6         

Ø88,9x3,2 kom 4         

Ø159,0x4,5  kom 4         

25 

Црне бешавне челичне редукције од Č.1212, 

према СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за 

развод топле воде, следећих димензија:   

DN50/DN65 kom 4         

DN100/DN150 kom 12         

26 

За спојне делове, заптивни материјал , фитинг 

дао димензије ДН 50, металне чауре, кудељу, 

фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за варење, 

електроде, чврсте тачке, конзоле, носаче и 

заштитне чауре кроз међуспратне конструкције и 

сав остали ситан материјал, плаћа се 50% од 

вредности  позиције цеви (поз. 20). ком 0,5         

27 

Чишћење и одмашћивање цевне мреже , затим 

наношење два премаза, основне боје постојане 

на радној температури  до 120ºC.Премази 

основне боје су обавезно у различитим 

тоновима. Обрачун по метру дужном цеви: 

  

  

  

  

  

  

Ø21,3x2,3 m 66         
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Ø26,9x2,3 m 28         

Ø33,7x2,6 m 39         

Ø42,4x2,6 m 78         

Ø48,3x2,6 m 58         

Ø60,3x2,9 m 416         

Ø76,1x2,9 m 60         

Ø88,9x3,2 m 58         

Ø159,0x4,5  m 46         

28 

Изолација од менералне вуне у облози од 

алуминијумског лима за цевну мрежу и опрему у 

просторији подстанице. Минералном вуном 

дебљине 50mm у опшиву од  лима дебљине 

0,55mm се изолује цевна мрежа а дебљином 

70mm у опшиву од лима дебљине 0.7mm се 

изолују колектори топле воде  

Напомена: На мерно  месту за постављање 

ултразвучног мерача протока при балансирању 

кругова - оставити демонтажни комад у 

изолацији.  Обрачун по m²: 

  

  

  

  

  

  

- дебљина 50mm m² 151         

- дебљина 70mm m² 18         
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29 

Бојење металних неизолованих делова у 

топлотној подстаници лако бојом постојаном на 

радној температури, у тону према врсти радног и 

намени опреме и то: носећа конструкција – црно, 

развод вод црвено, повратни вод – плаво, сирова 

вода – зелено. Тела вентила обојити сивом или 

сребрном бојом (ватростал) m² 173         

30 

Одзрачни суд  са отвором за преливну цев и 

лоптастом славином DN15 са полугом тип 433 

производ „Bianchi“ - Италија, или еквивалент, 

истих карактеристика, за одзрачивање 

инсталација са  комплетним елементима за 

монтажу. Преливне цеви су урачунате кроз поз 

цеви. Обрачун по комаду. Димензије одзрачних 

судова: 

  

  

  

  

  

  

Ø159,0x4,5 mm l=250 mm ком 26         

31 

Мерача протока воде на систему за допуну 

диктир система DN20, PN16,Обрачун по 

комплету: ком 1         

32 

Умањивача притиска и зауставног ветнила на 

систему за допуну диктир система DN20, PN16. 

Обрачун по комплету: ком 1         

33 

Зауставни ветнил на систему за допуну диктир 

система DN20, PN16. Обрачун по комплету: ком 1         

34 

Лимени нканал за сакупљање расутих течности 

из одзрачних лонаца димензија 880x730x200 са 

испусном славином и одводом до одмуљне јаме 

у дужини од 1 метра ком 1         

35 

Седласти ослонац за ношење разделника и 

сабирника са ослањањем на тло подстанице на 

растојању од 2 метра ком 6         
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36 

Ослонац за  две пумпе у кругу измењивач 

колектори са гуменом подлошком испод свеке 

пумпе. Гумени ослонац мора бити минимално 

20mm кпл 1         

 УКУПНО ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА СЕКУНДАРНИ ДЕО:  
   

 II ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА 

 

1. 

Подешавање уграђених регулационих вентила на 

предвиђене позиције регулације у складу са 

податцима из пројекта пауш.           

2. 

Радови на механичком испирању инсталације у 

топлотној подстанициса контролом запрљаности 

и састављањем записника о извршености радова. пауш.           

3. 

Мерење протока и балансирање инсталације  

топлотној подстаници помоћу диференцијалног 

манометра и других атестираних иснструмената. пауш.           

4. 

Радови на испитивању инсталације централног 

грејања на притисак и заптивеност пауш.           

 УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА:  
   

 

III 
ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

 

1. 

Припремни радови: упознавање са објектом, 

размеравање и обележавање, транспорт 

материјала и алата, ситни грађевински радови, 

организовање градилишта и упознавање са 

техничком документацијом. пауш.           
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2. 

Завршни радови: пробна испитивања, 

регулација, пробни погон инсталације у трајању 

од 7 (седам) дана, израда упуства за руковање и 

одржавање инсталације у три примерка, 

обележавање елемената инсталације, 

рашчишћавање градилишта и примопредаја 

радова. пауш.           

3. Мерење буке изазвано радом опреме. пауш.           

4. 

Бушење отвора за пролаз цевне мреже у 

зидовима топлотне подстанице и међуспратним 

конструкцијама и њихово крпљење по завршеној 

монтажи. Позиција обухвата ситне грађевинске 

отворе који нису обухваћени АГ пројектом. Сви 

отвори у армирано бетонским зидовима су 

предмет АГ пројекта. пауш.           

5. 

Израда пројекта изведеног стања и упустава за 

руковање и одржавање. пауш           

 УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:     

 

В   РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА СЕКУНДАРНИ ДЕО 
Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

 
I ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА СЕКУНДАРНИ ДЕО     

II ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА     

III ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ     

УКУПНО  [дин]:     
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I ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР 

 

1. 

Алуминијумски чланкасти радијатор тип VOX 

произвођач Global или еквивалент. У цену радова 

урачуната је једна демонтажа и поновна монтажа 

након обраде зидова. Формирање грејног тела на 

потребан број чланака врши сам произвођач према 

достављеној спецификацији. Уз радијатор се 

испоручује потребан број радијаторских заптивача. чл 122         

2. 

Елементи за ношење радијатора   

зидне конзоле РКП ком 24         

држач НГР ком 24         

одстојници РОГЛ ком 16         

3. 

Одзрачни вентил за радијаторе. Прикључак са 

навојем 1/2“ са ЕПДМ заптивком. Тело од месинга, 

никловано. Капа од ПОМ, беле боје и опторна је на 

топлоту. Макисмална радна температура 90°C. 

Максимални радни притисак 10 бар тип VO 637+NC 

производ HERZ или еквивалент. 

  

  

  

  

  

  

DN15 (1/2“), PN10 ком 8         

4. 

 

Славина за пражњење радијатора. Прикључак са 

навојем 1/2М. ЕПДМ заптивка. Тело од месинга, 

никловано. Капа од ПОМ, беле боје и отпорна је на 

топлоту. Максимална радна температура 100°C. 

Максимални радни притисак 10 bar. 

 
DN15 (1/2“), PN10 ком 8         
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број 
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Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 

 

Термостатски угаони вентил са специјалним муфом 

за навојну цев и са прикључком помоћу сета за 

стезање. 

Производ HERZ, тип: TS98-V или еквивалент са свим 

потребним прибором и материјалом за монтажу.    

Мак. радна температура: 120 °C 

Мак. радни притисак:  10 bar  

  

  

  

  

  

  

DN15 (1/2“), PN10 ком 8         

6. 

Термостатска глава са хидросензором и опсегом 

задавања вредности  6-30°C и заштитом од смрзавања 

на 6°C производ HERZ или еквивалент. 

Ограничавање и блокирање области задавања 

вредности помоћу граничне чивије. У цену урачунат 

прибор и сав помоћни материјал потребан за 

монтажу. 
ком 8         

7. 

  

Радијаторски угаони навијак са специјалним муфом 

занавојну цев и са прикључком помоћу сета за 

стезање.Производ HERZ, тип:RL-5 или еквивалент са 

свим потребним прибором и материјалом за монтажу. 

  

  

  

  

  

  

DN15 (1/2“), PN10 ком 8         

 УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:   
  

 
II ЦЕВНА МРЕЖА 

 1. Челичне бешавне цеви према СРПС Ц.Б5.221. за 

израду хоризонталне цевне мреже. 
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ПДВ-ом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  

  

  

  

Ø 21,3 x 2,0 mm м 45         

Ø 26,9 x 2,3 mm м 53         

Ø 33,7 x 2,6 mm м 42         

 Σ kg 202,44  

2. 

За спојне делове, заптивни материјал, фитинге, 

металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, 

жицу за заваривање, електроде, чврсте тачке, 

конзоле, носаче, поникловане дводелне розетне на 

свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз 

међуспратне конструкције и сав остали ситан 

материјал. Плаћа се 50% од вредности предходне 

позиције. 50%           

3. 

Чишћење, двоструко минизирање црних бешавних 

челичних цеви и двоструко фарбање цеви бојом 

отпорном на температуре од 120°C.  м2 11,92         

 
 УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА:    

  

 

III ВЕНТИЛАЦИЈА  

 1. Вентилациона рекуператорска јединица са 

измењивачем свежег ваздуха и ваздуха из просторије 

и са топловодним грејачем. Заједно са бајпасом на 

свежем ваздуху. Јединица је вертикална самостојећа. 

Рекуператорска јединица производ фирме „S&P“-

Шпанија, или еквивалентно следећих карактеристика.  

      -тип CADB-DC-18-EV-MON-BP ком 1         
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број 
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Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  -рекуперација 51,6% свеж ваздух/ унутрашњи 

  -грејни капацитет  на измењивачу 10,76кW 

вода/ваздух 

       -режим топле воде 90/70 ºC 

       -проток ваздуха 1400 m³/h 

       -напор вентилатора  200 Pa 

Уз рекуператор предвидети 

       -ваздушне филтере на усису. 

   -Контролну јединицу са 3 брзине и ОN/ОFF 

регулацијом 

2. 

Запорни кугла  вентил на долазној и повратној грани 

цевовода до рекуператорске јединице DN20, PN10 
ком 2         

3. 

Канали од поцинкованог лима дебљине 0,6 mm. 

Димензије канала су дефинисане кроз графичку 

дoкументацију. кг 523         

4. 

Помоћни челични материјал за спојеве и вешање  

каналског развода ( фланше, мецо спојке и стеге, 

конзоле висилице и вијчана роба), од материјала Rst 

37.2 и St 37.2, према DIN 1017:1967, DIN 1028:1994, 

DIN 1026-1:2000.  

За вредност овог материјала се узима 40% од 

вредности вентилационих канала из овог предмера. 40%           

5. 

Спољашња алуминијумска против кишна жалузина за 

довод/одвод ваздух комплет са мрежицом против 

инсеката. Тип FŽ производ „Клима опрема“ Београд 

или еквивалентно истих карактеристика.             

585 x 450 mm ком 2         

385 x 300 mm ком 1         
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ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. 

 

 

Алуминијумске решетке за монтажу на правоугаони 

канал са уграђеном лептирастом клапном. Крилца су 

супротносмерна са заједничким погоном. За  довод и 

одвод ваздуха.   Елоксиране у природној боји. Тип: 

OAH 1-L производ „Клима опрема“ Београд или 

еквивалентно.  У цену урачунати и вијчану робу за 

монтажу.             

425 x 125 mm ком 8         

325 x 125 mm ком 4         

7. 

Против пожарне правоугаоне клапне са пожарном 

отпорношћу од 120 минута, димензија 400x400mm са 

термичким и даљинским активирањем и 

електромоторним погоном са повратном опругом.  

U=24V или 220V, Pn=12,5VA.  

Тип: PPK120 производ: VIS Company Београд или 

еквивалнент. ком 4         

8. 

Против пожарне правоугаоне клапне са пожарном 

отпорношћу од 120 минута, димензија 200x200mm са 

термичким и даљинским активирањем и 

електромоторним погоном са повратном опругом.  

U=24V или 220V, Pn=12,5VА.  

Тип: ППК120 производ: ВИС Компани Београд или 

еквивалнент. ком 1         

9. 

Пресована камена вуна густине 150кг/м3и дебљине 

5цм. За заптивање места пролаза против пожарних 

клапни кроз зидове пожарних сектора.Обрачун по м2. м2 1,6         

10. 

Пожарно отпорна маса за заптивање места пролаза 

против пожарних клапни кроз зидове пожарних 

сектора. Тип:Пропом; производ: ВИС Компани 

Београд или еквивалнент. м2 0,4         
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ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. 

Аксијални вентилатор кружног прикључка Ø260, за 

одвод ваздуха из подстанице грејања .- са заштитном 

мрежицом. 

Pel=40W, I=220V, dP=153Pa, Vмах=950m
3
/h 

Тип: ТРЕБ/4-250 Производ „S&P“ Шпанија или 

еквивалент. ком 1         

12. 

Уређај за одвлаживање ваздуха који се састоји од 

аксијалног вентилатора са пластичним лопатицама  

Потпуно херметички затворен компресор, заштићен 

од преоптерећења, вибрација са изолованим 

лежајевима. Кондензатор и испаривач направљени од 

бакарних цеви прекривен алуминијумским ламелама.   

Расхладни систем направљен од бакарних цеви са 

капиларном цеви и филтерима. Сервис конектор на 

усисној страни.За уградњу на зид у 

подруму.Капацитет уређаја је:на 20°C/60% 

r.h.=5,3l/24h/230W/h радни флуид R134аРад на: +3°C 

до +32°Cвлажност: 40%r.h. до 

95%r.h.230V/50HzQ=250m
3
/hТип: AD110 производ 

АERIAL, или еквивалент ком 1 60.000,00     

 

13. 

Уређај за  одвлаживање ваздуха који се састоји од 

аксијалног вентилатора са пластичним лопатицама  

Потпуно херметички затворен компресор, заштићен 

од преоптерећења, вибрација са изолованим 

лежајевима. Кондензатор и испаривач направљени од 

бакарних цеви прекривен алуминијумским ламелама.   

Расхладни систем направљен од бакарних цеви са 

капиларном цеви и филтерима. Сервис конектор на 

усисној страни.За уградњу на зид у приземљу. 

Капацитет уређаја је: 

на 20°C/60% r.h=9,5l/24h/580W/h  

радни флуид R134а ком 1         
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ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рад на: +8°C до +32°C 

влажност: 40%r.h до 95%r.h 

230V/50Hz 

Q=1060m
3
/h 

Тип: AD120 производ АERIAL, или еквивалент 

14. 

ПВЦ цеви за одвод кондензата из уређаја за 

одвлаживање ваздухаза једно са фазонским комадима 

и заптивним гумицама. 

  

  

Ø32 mm m 10         

 УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА:    
  

 

IV ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА 

 1. Подешавање уграђених радијаторских вентила и 

косих регулационих вентила на предвиђене позиције 

регулације у складу са подацима из пројекта. пауш           

2. Радови на механичком испирању инсталације са 

контролом запрљаности и састављањем записника о 

извршености радова. пауш           

3. Мерење протока и балансирање инсталација 

радијаторског грејања и вентилације помоћу 

диференцијалног манометра и других атестираних 

инструмената. пауш           

4. Радови на испитивању инсталације централног 

грејања на притисак и заптивеност. пауш           

 УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА:  
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ПДВ-ом 

(4х6) 
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V ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ 

 1. Припремни радови: упознавање са објектом, 

размеравање и обележавање, транспорт материјала и 

алата, ситни грађевински радови, организовање 

градилишта и упознавање са техничком 

документацијом. пауш           

2. Завршни радови: пробна испитивања, регулација, 

пробни погон инсталације у трајању од 7 дана, израда 

упуства за руковање и одржавање инсталације у три 

примерка, обележавање елемената инсталације, 

рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. пауш           

3. Пуштање у рад рекуператорске јединице  са 

подешавањем и регулацијом.  пауш.           

4 

  

Израда пројекта изведеног објекта (ПИО) за 

Термомашинске радове радове у 3 примерка и у 

електронској форми (dwg, excel, word). 

  

  

 

Обрачун за комплет графичку и текстуалну 

документацију пројекта изведеног објекта по 

важећем "Правилнику о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објекта" као и   

важећем "Правилнику о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем". пауш           

5. Бушење отвора за пролаз цевне мреже и канала у 

зидовима и међуспратним констукцијама и њихово 

крпљење по извршеној монтажи. Позиција обухвата 

ситне грађевинске отворе који нису обухваћени АГ 

пројектом. Сви отвори у армитаном бетонским 

зидовима су предмет АГ пројекта. пауш           

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:    
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Г   РЕКАПИТУЛАЦИЈА -  ГРЕЈАЊЕ    И    ВЕНТИЛАЦИЈА 
Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

 
I ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР     

II ЦЕВНА МРЕЖА     

III ВЕНТИЛАЦИЈА      

IV ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА     

V ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ     

УКУПНО   [дин]:     

 

 

2.   ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ  
Укупна цена  

без ПДВ-а 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

А ДЕМОНТАЖА 
  

Б ПРИМАРНИ ДЕО ПОДСТАНИЦЕ 
  

В СЕКУНДАРНИ ДЕО ПОДСТАНИЦЕ 
  

Г ГРЕЈАЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА 
  

Укупна цена:   
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3.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ   И   ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ    ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  ОПШТЕ   НАПОМЕНЕ 

  

  

  

  

  

Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука материјала наведеног у позицијама и свег ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, 

уграђивање, како је то наведено у појединим позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у исправно стање - првобитно стање свих места оштећених 

у току извођења радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати прописима. 

Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према прописима важећим за предметне врсте радова.  

У цену се урачунава вредност свог наведеног материјала у позицијама укључујући и сав ситан неспецифицирани материјал, цену радне снаге и сви порези и доприноси за 

материјал и рад. 

Специфицирана опрема и радови подразумевају следеће: 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Испорука:  

испоруку опреме, паковање, транспорт са транспортним осигурањем на локацију уградње, односно градилиште 

функционално испитивање опреме у радионици произођача, односно испоручиоца 

прибављање техничке документације за опрему, упутства произвођача, атеста и сертификата за набављену опрему и уређаје 

испоруку потребних резервних делова и брзо хабајућих делова за двогодишњи рад испоручене опреме и уређаја, а према листи произвођача набављене опрема 

транспорт са транспортним осигурањем на локацију уградње, односно магацин Наручиоца, према условима Уговора и налогу Наручиоца посла 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Монтажа:  

транспорт са транспортним осигурањем на локацију уградње из магацина Наручиоца, према условима Уговора и налогу Наручиоца посла 

складиштење и чување опреме до мотаже, односно до термина примопредаје наручиоцу радова, локални транспорт на градилишту 

извођачки пројект и радионичку документацију са потребним детаљима 

монтажу одговарајућом стручном радном снагом, повезивање опреме и каблова у орманима и уређајима, односно повезивање каблова на оба краја 

испоруку свег неспецифицираног прикључног и инсталационог материјала, односно извођење свих неспецифицираних радова који су неопходни за довођење опреме и 

радова у пуну функцију и намену 

испитивања пре уграђивања, у току монтаже и завршна функционална испитивања на монтираној опреми, са издавањем испитних протокола и атеста за опрему и радове 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

мерење прелазног отпора уземљења 

сва наведена испитивања и радове извођач изводи својим алатом и прибором, одговарајућег квалитета и атестне документације 

прикључује уређаје и опрему на већ положену и технички испробану инсталацију и пушта у погон 

пробни рад опреме и уређаја и гаранцију за опрему и изведене радове у трајању од најмање годину дана, односно према понуди  

довођење у исправно - првобитно стање свих оштећења на већ изведеним радовима других извођача 

чишчење градилишта, одношење отпада и предаја наручиоцу вишка обрачунатог, а не уграђеног материјала 

инструкције у писаној форми и обуку одговорном лицу наручиоца за руковање и одржавање уређаја 

радове извести у свему према важећим законима, прописима и препорукама, као и приложеној техничкој документацији 

пројект изведеног стања 

примопредају инвеститору, учествовање у техничком пријему 

остале радње и документацију у вези техничког пријема објека 

  

  

Напомена: јединична цена подразумева цену испоруке / монтаже у динарима по јединици мере за дате радове: динара/комаду, динара/метру или динара по урађеном послу, 

за "комплет" и "паушално" мерене радове 
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А   АРХИВСКЕ   ПРОСТОРИЈЕ   И   ХОДНИК 

 
 

Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере Кол. 
Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ЕЛ.ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА 

 

1 

Постојећа инсталација у простору који се 

реконструише се укида. Извршити испитивање, 

развезивање и демонтажу постојеће електричне 

инсталације.  

Сву опрему демонтирати пажљиво да не дође до 

оштећења исте и предати власнику објекта, уз обавезан 

записник о томе. Демонтира се: 

-главни разводни орман за просторију котларнице, 

-орман за сигнализацију и управљање пумпама,  

-кабловски регали, 

-каблови од РО ПО до циркулационих пумпи, -расвете 

и општих потрошача, 

-расвета, прекидачи и утичнице, 

- ФеЗн трака  као сабирница за изједначавање 

потенцијала 

  
комплет 

  
1 

  
  

  
  

  
  

  
  

2 

Одношење на депонију опреме демонтиране у 

позицији 1, а која се не може поново користити  
комплет 1         

 УКУПНО ПОД   I:    
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере Кол. 
Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

II РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ 

 

1 

Набавка, испорука и уградња разводног ормана 

подрумских просторија РО ПО. Орман се састоји из 

мрежног и агрегатског дела, израђен је од два пута 

декапираног лима, који се прво боји заштитном бојом, 

споља и изнутра а затим лаком у два слоја. Орман је 

снабдевен вратима са бравом и кључем. Величину 

ормана одредити према опреми из једнополне шеме. 

Мере за орман узети на лицу места. Са унутрашње 

стране врата залепити једнополне шеме развода. Сва 

уграђена опрема мора бити предвиђена за струју 

кратког споја од 15кА, мора бити прегледно и трајно 

означена. Шемирање РО извести проводницима П/Ф 

одређеног пресека. У орман уградити следећу опрему: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  мрежа (РО ПО/М) 

- главни прекидач ГС-63-10У - 63А ком 1         

- гребенасти пркидач ГС-25-10У ком 2         

- контактор трополни 10А, са помоћним контактима 

НО+НЦ ком 1         

- аутоматски осигурач 10А ком 3         

- аутоматски осигурач 16А, трополни ком 1         
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере Кол. 
Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- аутоматски осигурач 25А, трополни 
ком 1         

- аутоматски осигурач 32А, трополни 
ком 1         

- поднапонски окидач за искључење аутоматског 

осигурача ком 2         

- ОГ монофазне шуко утичнице 
ком 1         

- остали ситан материјал 
ком 1         

УКУПНО  РО ПО/М:     

агрегат (РО ПО/А) 
  

- главни прекидач ГС-25-10У 
ком 1         

- гребенасти пркидач ГС-25-10У 
ком 2         

- тастер - проба рада клапни 
ком 1         

- временски реле 
ком 1         

- помоћни реле, 2хНО+НЦ 
ком 2         

- сигналних сијалица, црвене 
ком 4         

- сигналних сијалица, црвене 
ком 1         

- аутоматски осигурач 6А 
ком 2         

- аутоматски осигурач 10А 
ком 1         

- аутоматски осигурач 16А, трополни 
ком 1         

- аутоматски осигурач 20А, трополни 
ком 1         
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере Кол. 
Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

  
- поднапонски окидач за искључење аутоматског 

осигурача ком 2         

- остали ситан материјал ком 1         

 УКУПНО  РО ПО/А: 
    

2 

 

 

 

 

Набавка, испорука и уградња спратне табле РТ-АРХ/M 

за уградњу у архиву. У таблу је уграђена следећа 

опрема:    

- трополни аутоматски осигурач 20А 
ком 3         

- аутоматски осигурач 10А ком 3         

- аутоматски осигурач 16А 
ком 4         

- остали ситан материјал 
ком 1         

 УКУПНО  РТ-АРХ:     

3 

 

 

 

Набавка, испорука и уградња спратне табле РТ-АРХ/A 

за уградњу у архиву. У таблу је уграђена следећа 

опрема:    

- трополни аутоматски осигурач 16А 
ком 1         

- аутоматски осигурач 10А 
ком 4         

- остали ситан материјал 
ком 1         

 УКУПНО  РТ-АРХ/A: 
    



Страна 87 од 109 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 103/2017 

Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере Кол. 
Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

 

 

 

Набавка, испорука и полагање напојних каблова 

разводних табли, топлотне подстанице и опште 

потрошње, делимично на већ постављене ПНК регале 

у простору спуштеног плафона, и делимично у 

инсталационе цеви, са увођењем каблова у разводне 

табле и извођењем свих веза у њима и свог осталог 

потребног материјала 

  

  

  

  

  

  

- кабл PP00-Y 5x4мм2 од РО ПО до разводне табле РО 

АРХ/M м 15         

- кабл PP00-Y 5x2,5мм2 од РО ПО до разводне табле 

РО АРХ/A м 15         

- кабл PP00-Y 5x4мм2 од РО ПО до разводног ормана 

РО ТП/M м 15         

- кабл PP00-Y 5x4мм2 од РО ПО до разводног ормана 

РО ТП/A м 15         

- кабл PP00-Y 5x2,5мм2 од РО ПО до разводног ормана 

лифта м 20         

- кабл PP00-Y 3x2,5мм2 од РО ПО до прикључног 

места уређаја за регулацију влажности ваздуха м 60         

- кабл PP00-Y 3x2,5мм2 од РО ПО до прикључног 

кутије уређаја вентилацију архиве м 30         

5 

Набавка испорука и полагање кабла типа PP00-Y 

5x1,5mm2 за повезивање ПП клапни и разводног 

ормана РО-ПО. м 100         

УКУПНО ПОД   II:      
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере Кол. 
Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (архива и ходник) 

 

1 

Набавка, испорука свог потребног материјала и израда 

инсталације општег осветљења у просторијама архиве 

и ходнику каблом типа PP00-Y 3x1,5мм2 просечне 

дужине 15м. Кабл се полаже делимично на већ 

постављене ПНК регале а делимично на одстојним 

обујмицама, комплет са израдом свих потребних веза.  ком 29         

2 

Набавка, испорука свог потребног материјала и израда 

инсталације противпаничног осветљења каблом типа 

PP00-Y 3x1,5мм2 просечне дужине 8м. Кабл се полаже 

делимично на већ постављене ПНК регале а делимично 

на одстојним обујмицама, комплет са израдом свих 

потребних веза.  ком 8         

3 Набавка испорука и уградња једнополног прекидача. 
ком 4         

4 Набавка испорука и уградња наизменичног прекидача. 
ком 4         

5 

Набавка испорука и уградња тастера за аутоматско 

искључење напајања. Просечно 15м кабла типа PP00-Y 

по тастеру. ком 3         

6 

Набавка, испорука свог потребног материјала и израда 

инсталација за напајање монофазне шуко прикључнице  

каблом типа PP00-Y 3x2,5мм2 просечне дужине 15м. 

Позиција обухвата дуплу монофазну прикључницу за 

монтажу под малтер комплет са израдом свих 

потребних веза и монтажом. ком 8         
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере Кол. 
Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Набавка, испорука свог потребног материјала и израда 

инсталација за напајање ПП клапни каблом типа PP00-

Y 5 x 1,5 мм2 који се полаже делимично на већ 

постављене ПНК, делимично на зиду и делимично по 

таваници на одстојним обујницама, комплет са 

израдом свих потребних веза, просечне дужине 15м.  ком 6         

8 

Повезивање металних канала опреме вентилације и 

перфорираних кабловских носача проводником П/Ф 

1x16мм2.  

Обрачун и плаћање по комаду, комплет са спојним 

прибором и повезивањем. ком 20         

9 

Светиљка тип 1: Противпанична ЛЕД светиљка беле 

боје, у степену заштите ИП65, за аутономију рада 

најмање 3 сата. Светиљка је опремљена налепницом за 

ознаку смера излаза. ком 8   

  

  

10 
Светиљка тип 2: Надградна ЛЕД 30х 120 цм ,у степену 

заштите ИП65, за монтажу у ходник. ком 2         

11 

Светиљка тип 3: Надградна лед светиљка 30 х 120 цм, 

у степену заштите ИП40, за монтажу у архивске 

просторије. ком 27         

УКУПНО ПОД   III:      
 

IV ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (архива и ходник) 

 
1 

Модул са једном РЈ45 и  једном РЈ 11 утичницом за 

уградњу у зид, набавка, испорука и монтажа. ком 2         
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере Кол. 
Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

ФТП кабл категорије 6, набавка, испорука, полагање 

до постојеће концентрације рачунарске мреже, 

терминирање на утичници и печ панелу и пуштање у 

исправан рад. м 150         

3 

Кабл типа J-Y(St)Y 2x2x0,6 набавка, испорука и 

полагање до постојеће концентрације телефонске 

мреже. Позиција обухвата и повезивање са једне 

стране на раставним реглетама и на утичницу на другој 

страни. м 150         

4 
Флексибилно ребрасто црево Ø13мм за увлачење ФТП 

кабла, набавка, испорука и полагање. м 300         

5 

Демонтажа постојећих конвенционалних јављача 

пожара и припадајућих каблова и њихова поновна 

монтажа на исте позиције, наком завршетка 

грађевинских радова. ком 6         

6 

Конвенционални јонизациони детектор пожара, 

еквивалентан типу Нитан NID 48F, набавка, испорука 

и повезивање у постојећу петљу система за дојаву 

пожара. ком 5         

7 
Ручни конвенционални јављач пожара. Набавка, 

испорука и монтажа. ком 1         

8 

Кабл типа J-Y(St)Y 2x2x0,8 за потребе повезивања 

елемената у систему за дојаву пожара, набавка, 

испорука и полагање. м 150         

9 

Кабл типа J-Y(St)Y 2x2x0,8 за потребе повезивања 

система за затварање ПП клатни у орману РО ПО и ПП 

централе у објекту министартства. м 150         

10 
Флексибилно ребрасто црево Ø13мм за увлачење кабла 

за дојаву пожара, набавка, испорука и полагање. м 70         
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере Кол. 
Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Алармна сирена, набавка, испорука и монтажа. ком 1         

12 

Програмирање, подешавање, функционално 

испитивање, издавање записника о функционалном 

испитивању, пуштање у рад, обука корисника и 

испорука корисничких упутстава на српском језику. комплет 1         

УКУПНО ПОД   IV:      

 

A   РЕКАПИТУЛАЦИЈА - АРХИВСКЕ ПРОСТОРИЈЕ И ХОДНИК  

 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

I ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ЕЛ.ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА     

II РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ     

III ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (архива и ходник)     

IV ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (архива и ходник)     

УКУПНО  [дин]:     
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Б   ТОПЛОТНА  ПОДСТАНИЦА 

 

 

Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I РАЗВОДНИ ОРМАНИ ПОДСТАНИЦЕ 

 

1. 

  

Разводни зидни орман РО-ТП/М урађен од два пута 

декапираног лима, дебљине 2мм, у заштити ИП 54 

минимално, антикорозионо заштићен вишеслојним 

премазом, у свему према условима ЈКП Београдске 

електране 

 Орман има једноделна врата и садржи следећу опрему. 

НА ВРАТИМА ОРМАНА: 

- 1 ком. трополни гребенасти прекидач GS 25.10.U 

(положај 0-1) 

- 23 ком  једнополни гребенасти прекидач 10A  

(положај 0-1) 

- 1 ком. једнополна гребенаста преклопка 10А  

(положај 1-0-2) 

- 26 ком. сигналних светиљки са сијалицама 5W зелене 

боје 

- натписна плоча РО-ТП 

- ознака система заштите 

- натписна плоча ''главни прекидач'' 

- 3 ком. натписне плочице L1, L2, L3 

- 1 ком. натписне плочице ''ручно-аутоматски'' 

- 23 ком. натписне плочице са називима пумпи 

- 2 ком. натписне плочице са осталих потрошача, 

вентилатора 

На левој бочној страни предвиђене су : 

- 1 ком. силуминиска моно.шуко. утичница 16А, 220V 

- 1 ком. силуминиска троф.шуко. утичница 16А, 38V 

комплет 

  

1 
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

  

У ОРМАН МОНТИРАТИ СЛЕДЕЋУ ОПРЕМУ: 

- 3 ком комплет осигурача ЕЗ 25/16А 

- 34 ком комплет осигурача ЕЗ 25/6А 

- 3 ком контактор са калемом и биметалним релеом опсега 

1,6-2,5А 

- 16 ком контактор са калемом и биметалним релеом 

опсега 2,5-4A 

- 1 ком контактор са калемом и биметалним релеом опсега 4-8А 

- 2 ком контактор са калемом и биметалним релеом опсега 6-10A 

- 1 ком ТПЦ уређај за 24 канала слична типу DP-1 ЕНЕЛ 

- 1 ком временски реле 

- 4 ком Cu сабирнице 20x3мм 

- метални оклоп за стезаљке напојног кабла и осигурача за 

калориметар 

- ПВЦ жице за шемирање, ВС клеме, пертинакс, завртњи, 

матице, натписне плоче и остали ситан монтажни 

материјалОрман се испоручује комлетно шемиран, прописно 

обележен са натписним плочама, испитан под напоном, са 

издавањем атеста и испоруком једнополне шеме у њему. На 

погодном месту у орману РО-ТП предвидети уградњу 

оклопљеног осигурача и доводних клема са могућношћу 

пломбирања, све према цртежу из трополне шеме. 

     

Укупно Разводни орман подстанице, РО-ТП/М:   

2 

  

  

Разводни зидни орман РО-ТП/А, агрегатскод дела ормана 

топлотне подстанице урађен од два пута декапираног лима, 

дебљине 2мм, у заштити ИП 54 минимално, антикорозионо 

заштићен вишеслојним премазом, у свему према условима 

ЈКП Београдске електране.Орман има једноделна врата и 

садржи следећу опрему. 

комплет 

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

НА ВРАТИМА ОРМАНА: 

- 1 ком. трополни гребенасти прекидач GS 25.10.U  (положај 0-1) 
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- 1 ком  једнополни гребенасти прекидач 10A (положај 0-1) 

- 1 ком. једнополна гребенаста преклопка 10А (положај 1-0-2) 

- 5 ком. сигналних светиљки са сијалицама 5W зелене боје 

- натписна плоча РО-ТП 

  

  

  

 
    

- ознака система заштите 

- натписна плоча ''главни прекидач'' 

- 3 ком. натписне плочице L1, L2, L3 

- 1 ком. натписне плочице ''ручно-аутоматски'' 

- 1 ком. натписне плочице са називима пумпи 

- 2 ком. натписне плочице са осталих потрошача, вентилатора 

На левој бочној страни предвиђене су : 

- 1 ком. силуминиска моно.шуко. утичница 16А, 220V 

- 1 ком. силуминиска троф.шуко. утичница 16А, 38V 

У ОРМАН МОНТИРАТИ СЛЕДЕЋУ ОПРЕМУ: 

- 3 ком комплет осигурача ЕЗ 25/16А 

- 34 ком комплет осигурача ЕЗ 25/6А 

- 1 ком контактор са калемом и биметалним релеом опсега 4-8А 

- 1 ком ТПЦ уређај за 24 канала слична типу DP-1 ЕНЕЛ 

- 1 ком временски реле 

- 4 ком Cu сабирнице 20x3мм 

- метални оклоп за стезаљке напојног кабла и осигурача за 

калориметар 

- ПВЦ жице за шемирање, ВС клеме, пертинакс, завртњи, матице, 

натписне плоче и остали ситан монтажни материјал. Орман се 

испоручује комлетно шемиран, прописно обележен са натписним 

плочама, испитан под напоном, са издавањем атеста и испоруком 

једнополне шеме у њему. На погодном месту у орману РО-ТП 

предвидети уградњу оклопљеног осигурача и доводних клема са 

могућношћу пломбирања, све према цртежу из трополне шеме. 

 Укупно Разводни орман подстанице, РО-ТП/А:   

 УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ ПОДСТАНИЦЕ:      
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ 

   Испорука и полагање кабла типа ПП00(-Y) на регале, у 

цеви, или на обујмицама, комплет са обујмицама или ПВЦ 

каналицама за полагање по зиду 

 

1 5x2,5 мм2,  м 30         

2 3x2,5 мм2,  м 350         

3 3x1,5 мм2,  м 50         

  Носач каблова ПНК састављен од елемената 2,0 м, 

потребних спојница за вертикално и хоризонтално 

скретање и укрштање, причвршћен зидним или 

плафонским носачима носача каблова на сваких 1,50 м 

међусобног растојања и монтиран према упутству 

испоручиоца опреме, а према траси датој у цртежу. 

  

  

  

  

  

  

4 
Носачи каблова ПНК-100, монтирани на металну носећу 

конструкцију. Позиција обухвата и одговарајуће поклопце. 
м 15 

        

5 
Носачи каблова ПНК-200, монтирани на металну носећу 

конструкцију. Позиција обухвата и одговарајуће поклопце. 
м 6 

        

6 

Испорука и полагање одговарајућих челичних САПА 

топло поцинкованих цеви за заштиту каблова од уводника 

напајаног уређаја до висине 2 метра. 

м 20 

        

7 

Испорука и монтажа монофазне ОГ прикључнице. 

Позиција обухвата и кабл типа PP00-Y 3x2,5 просечне 

дужине 10м. 

ком 2 

        

8 
Испорука и монтажа трофазне ОГ прикључнице. Позиција 

обухвата и кабл типа PP00-Y 5x2,5 просечне дужине 10м. 
ком 1 

        

9 

Испорука и монтажа ЛЕД светиљке 30х 120 цм, у заштити 

ИП65, комплет , потребним бројем надградних 

силуминских разводних кутија и инсталационих прекидача 

ком 7 
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Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 

Електрично повезивање, клемовање електромотора, 

подешавање термичке заштите, пуштање у погон, контрола 

рада и издавање прооткола за сваки мотор посебно. 

Обрачун радова је по мотору 

ком 1 

        

11 

Монтажа претходно демонтираног, постојећег, ормана 

аутоматике за контролу примара РО-АП на за то 

предвиђено место. Повезивање и пуштање у рад. 

ком 1 

        

12 

Испорука потребног материјала и израда система за 

изједначење потенцијала помоћу траке Фе/Зн 20x3 мм, 

комплет са одговарајућим зидним држачима за бетон 

м 60 

        

13 Испорука и уградња укрсних комада  за ФеЗн траку ком 20 

        

14 

Повезивање свих металних делова подстанице на систем за 

изједначење потенцијала помоћу траке Фе/Зн 20x3 и 

флексибилних бакарних плетеница на уземљивач објекта.  

Прирубничке спојеве преспојити флексибилним бакарним 

проводником П/Ф-Y 

пауш 1 

        

15 

Испорука и полагање кабла П-Y 1x16мм2 по зиду на 

обујмицама, предвидјеног за везу РО-ТП на систем за 

изједначење потенцијала 

м 8 

        

16 
Испорука и постављање изолационог тепиха 600x1600x4 

мм испред ормана 
ком 1 

        

17 

Завршни прегледи и мерење, према Техничким условима 

овог пројекта и Београдских Електрана, као и сва остала 

потребна мерења и атести за комплетирање техничке 

документације за технички пријем објекта 

пауш 1 

        

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ:    
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Б   РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА 

 Укупна цена 

 без ПДВ-а 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

I РАЗВОДНИ ОРМАНИ ПОДСТАНИЦЕ     

II ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ     

УКУПНО  [дин]:     

 

 

В   ОСТАЛИ РАДОВИ 

 

Ред. 

број 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а (4х5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом (4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Извршити све потребне прописане прегледе, 

испитивања и мерења са издавањем атеста о 

измереним вредностима,  давање гарантних листова и 

пуштање у рад. пауш 1         

2 

Израда пројекта изведеног објекта (ПИО) за Електро 

енергетске радове јаке и слабе струје у 3 примерка и у 

електронској форми (dwg, excel, word). 

Обрачун за комплет графичку и текстуалну 

документацију пројекта изведеног објекта по важећем 

"Правилнику о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објекта" као и   

важећем "Правилнику о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем". комп 1,00   

 

  

  

 

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:    
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3.   ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ  

Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

 А ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ АРХИВЕ И ХОДНИКА 
 

 

Б ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ 
 

 

В ОСТАЛИ РАДОВИ 
 

 

 УКУПНО   [дин]: 
 

 

 

 

4.    ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

 

Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина                             

Цена по јед. мере 

[дин] без ПДВ-а 

Цена по јед. мере 

[дин] са ПДВ-ом  

Укупна цена [дин] 

без ПДВ-а  

(4х5) 

Укупна цена [дин] 

са ПДВ-ом  

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

С- 9 Ручни апарати за гашење пожара 

прахом, типа С-9 

Ручни апарати за гашење пожара прахом, 

типа С-9, по стандарду СРПС З.Ц2.035. 

Количина праха- 9 кг ком 6         

2 

С-6 Ручни апарати за гашење пожара 

прахом, типа С-6 

Ручни апарати за гашење пожара прахом, 

типа С-6, по стандарду  СРПС З.Ц2.035. 

Количина праха- 6 кг. ком 2         

3 

ЦО2-5  Ручни апарати за гашење 

пожара 

Ручни апарати за гашење пожара ЦО2 -5, 

по стандарду СРПС З.Ц2.022.Количина 

праха 5 кг ЦО2. ком 1         

  

УКУПНО   [дин]:  
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ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА   РАДОВА 

 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ   РАДОВИ 
    

2. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
    

3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
    

4. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
    

  
УКУПНО  [дин]: 

    

 

 

 

 
 М.П. Потпис овлашћеног лица 
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ГАРАНТНИ РОК 

 

 

 

 
 Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и испоручену опрему је 

______________________________месеци/година. 

(уписати понуђени рок гаранције) 

 

 

 

Гаранција не може бити краћа од 2 године (24 месеца). 

 
 

 

 
 

  

 

 М.П. Потпис овлашћеног лица 
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VII 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,  

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Београд, Немањина 22-26 

  

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године: 

 

 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 

22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, коју заступа 

Дејан Јонић,  директор (у даљем тексту: Наручилац) и 

  

 

 
2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Извођач радова) 

 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са 

подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у 

име групе понуђача потписати уговор 

 
 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке 

број 103/2017, чији је предмет извођење радова на формирању архивског простора са 

модернизацијом инсталације даљинског грејања у Кнеза Милоша 20, на основу 

Позива објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа; 

 - да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број 

(биће преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 

 - да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 

доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на формирању архивског простора са 

модернизацијом инсталације даљинског грејања у Кнеза Милоша 20; 

  - да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору 

делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА, АВАНС И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је извођење радова на формирању архивског простора са 

модернизацијом инсталације даљинског грејања у Кнеза Милоша 20 и то:  
  

(спецификација ће бити преузета из понуде)  

 
Члан 2. 

 

 Укупно уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а. 

 Цена је фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност. 

 У цену су урачунати сви елементи наведени у члану 1. Уговора. 

 Ценом је обухваћен редован сервис у гарантном року за испоручену 

опрему. 

 

Члан 3. 

 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини од 30% од укупно уговорене цене. 

(Извођач радова је на свом меморандуму дао Изјаву да не захтева аванс у висини од 30% 

од укупно уговорене цене). 

 

        Члан 4.  

 

Код авансног плаћања у висини од 30% од укупно уговорене цене, 

плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања 

привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа 

Наручиоца.  

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да 

садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.  
 Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано 

средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Извођачу радова који не захтева аванс плаћање ће се извршити у року од 

30 дана, од дана испостављања привремених односно окончане ситуације оверене од 

стране надзорног органа Наручиоца.  

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да 

садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.  
 

 

ВИШАК РАДОВА 

Члан 5. 
 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 

извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о 

грађењу („Сл. лист  СФРЈ бр. 18/77“),  Извођач радова је дужан да застане са извођењем 

радова и писано обавести стручни надзор Наручиоца и самог Наручиоца о насталој 

потреби за вишком радова. 

 По добијању писане сагласности, Извођач радова ће извести вишак 

радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне 

вредности радова.  

  Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене 

понуде Извођача радова за које се утврди постојање вишка радова из става 2. ове тачке, 

остају фиксне и непроменљиве. 

 Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак 

радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће 

утицати на продужетак рока завршетка радова. 

 



Страна 104 од 109 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 103/2017 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 6. 
 

Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла 
 Понуђач је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског 

обезбеђења предао Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од 

истека рока важности Уговора. 

 Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора. 
 

Члан 7. 

 

Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 

   Извођач радова је дужан да у тренутку закључења Уговора достави 

Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 30% 

од укупно уговорене цене, са ПДВ-ом. 

  Банкарска гаранција мора да траје 5 дана дуже од рока за извршење 

уговорених обавеза. 

  Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора. 

  Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

 

Члан 8. 
 

 Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

 Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора, 

као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за 

отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 

ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока. 

 Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора. 

 

        Члан 9. 

 

 Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења у случају 

неиспуњења уговорних обавеза. 

 
 

МЕСТО И  НАЧИН  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 10. 

 

 Место извођења радова је у улици Кнеза Милоша 20, Београд. 

 Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила 

Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења 

радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску 

књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о 

именованом руководиоцу градилишта. 

 Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 

стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла. 

 Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да 

именује вршиоца стручног надзора и о томе писмено извести понуђача. 

 Радови се могу изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, 

викендом и празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена. 
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 Због специфичности објекта радови могу бити прекидани са или без 

најаве. Време обуставе радова не улази у рок извођења радова и понуђач нема права на 

додатну новчану надокнаду због прекида радова. 
 

 

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

Члан 11. 
 

 Рок извршења радова је 60 дана од увођења у посао. 
 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 12. 
 

 Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и испоручену опрему 

износи (биће преузето из понуде). Гарантни рок тече од записничког пријема изведених 

радова. 
 

 

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 

Члан 13. 
 

 Извођач радова је дужан је да у року од 3 дана од дана закључења уговора, 

ради безбедносне провере, а у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, 

достави попуњен Упитник са идентификационим подацима лица ангажованих на 

извођењу радова као и податке о возилима која ће користити. 
 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 14. 
 

 Наручилац је дужан: 

 - да обезбеди несметани приступ објекту 

  - да именује вршиоца стручног надзора и о истом обавести Извођача радова. 
 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 15. 
 

 Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет 

изведених радова.  

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених 

радова и урађеног материјала, Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 7 

дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

је Деана Власак, контакт телефон: 064/8167-381. 

 
 

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

Члан 16. 
 

 Пројекат изведеног објекта Извођач радова је дужан да преда у 3 

укоричена примерка кaо и у електрoнској форми (dwg, exel, word) у склопу 

примопредајне документације за изведене радове. 
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 17. 
 

 Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне 

мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени 

гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015). 

 

 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 18. 
 

 Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као 

поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну 

тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању 

поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора. 

 
 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 19.  
 

 Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без 

одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује 

на прописани начин. 

 
 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 20. 
 

            Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без 

спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, када за то буду 

испуњени услови, на основу члана115. Закона о јавним набавкама. 

 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 
 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 22.  

 

 Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу 

на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим 

лицима. 

 

Члан 23. 

 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 
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Члан 24. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају 

када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете 

обавезе.  

 О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити 

другу уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана 

пријема писменог обавештења о раскиду Уговора. 

 

Члан 25. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 

супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  

 

Члан 26. 

 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

 М.П. - потпис - 

Дејан Јонић, директор                                           директор 
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VIII 

 

ОБРАЗАЦ  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде. 

 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 ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама 

понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио 

одговарајући доказ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 
 

 
 

 

 

Напомена:  У случају потребе табелу копирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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IX 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ес/сјс 


