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Јавна набавка у отвореном поступку, ЈН број: 10/15 

 

- Грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ 
центра Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи - 

  
 

(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца) 

 

 

Рок за достављање понуда је: 21. 4. 2015. године до 11:00 часова 

Отварање понуда ће се обавити: 21. 4. 2015. године у 11:30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 2015. године  
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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12 – 

у даљем тексту ЗЈН), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 97 од 06.03. 

2015. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 98. од 06.03.2015. 

године, припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 

број 10/2015, извођење грађевинско-занатских радова на ,,Блатном купатилу'' и другим 

објектима Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ : 

 

Назив, адреса и интернет страница 

наручиоца: 

Специјална болница за рехабилитацију  

Парк број 4,  

15316 Бања Ковиљача 

http://www.banjakoviljaca.rs/   

Матични број 07122314 

Шифра делатности 86.10 

ПИБ: 101188430 

Текући рачун 840 – 71667 - 79 

 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА:  

 

Врста поступка: отворени поступак .  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Модел уговора сачињен је у складу са 

Законом о облигационим односима. Уколико постоје одређене нејасноће и елементи које је 

потребно решавати, а нису уређени Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који 

употпуњавају област јавних набавки, примењиваће се одредбе важећег Закона о општем 

управном поступку РС. 

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

1.1.Опис премета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 

Предмет јавне набавке број 10/2015 је извођење следећих радова:  

- Грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне 
болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, који подразумевају радове на рушењу, 

земљане, зидарске, армирано-бетонске, армирачке, изолатерске, браварске, лимарске, и 

тесарске радове  

http://www.banjakoviljaca.rs/
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- (Прилог бр. 1: Спецификација предмера и предрачуна радова).  

 

Ознака из општег речника набавке:  

45110000 - Рушење и разбијање зграда; земљани радови 

45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње 

45400000 - Завршни грађевински радови 

 45421000- Столарски радови и уградња столарије 

 45422000- Тесарски радови 

 

Јавна набавка није обликована по партијама    

  

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45100000-8//45110000-1')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45200000-9')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45400000-1')
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РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

Рок за достављање понуда је 21. 4. 2015. године, у 11:00 часова. Понуде морају пристићи пре 

протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време 

упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује 

приспеће понуда. Понуду доставити на адресу:  

 

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 

 

,,Понуда за набавку у отвореном поступаку радова – ЈН бр. 10/2015, 

Грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ 

центра Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи  
 – НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред Комисијом''  

  

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у 

просторији „Библиотека“, дана 21.4.2015. године, у 11:30 часова. Овлашћени представници 

понуђача који буду били присутни, морajу Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање 

понуђача уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду 

заинтересована за присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за 

јавнe набавке, у циљу обезбеђивања адекватног простора.  

 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

 

ЦИЉ ПОСТУПКА  

 

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

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

 

Контакт особа за ближе информације: Бранка Марковић, Служба за јавне набавке, и-мејл 

адреса: javnenabavke@banjakoviljaca.rs       

  

  

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет ове јавне набавке је извођење радова, и то следећих:  Грађевински груби  радови на 

Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за рехабилитацију у 

Бањи Ковиљачи  који подразумевају радове на рушењу, земљане, зидарске, армирано-

бетонске, армирачке, изолатерске, браварске, лимарске, и тесарске радове 

 

Оквирни опис предмета јавне набавке: 

 

1. Радови на рушењу;  

2. Земљани радови;  

3. Зидарск радови;  

4. Армирано-бетонски радови;  

5. Армирачки радови;  

6. Изолатерски радови;  

7. Браварски радови;  

8. Лимарски радови, и  

9. Тесарске радови. 

 

Детаљна техничка спецификација јавне набавке дата је у Прилогу 1, у оквиру 

,,Предмера и предрачуна радова'', који достаљамо као део конкурсне документације. 

 

Напомена: 

 

- Без обзира на приложену спецификацију, изабрани понуђач има обавезу да, пре почетка 

извођења радова, изврши увид, преглед и премер захтеваних радова;   

- Динамика извршења услуга мора бити прилагођена потребама наручиоца, а то значи да ће 

извршилац радове извршавати динамиком која ће бити одобрена од стране наручиоца, 

како не би ометао његову основну делатност, пружања услуга бањског лечења, својим 

пацијентима, који су смештени у објекту. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''Службени гласник РС'', број 124/12, у даљем тексту: ЗЈН 

или ЗАКОН) и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Обавезни услови које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 
Захтевани услови: 

1. Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 
- Доказ: Копија извода из Регистра 

равно лице као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из 

регистра надлежног Привредног суда;  

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из 

одговарајућег регистра;  

* Напомена: Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о 

регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност 

овог услова је неопходан за: понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој 

понуди. 

2. Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

 
- Доказ:  

Правно лице као понуђач доказује достављањем:  

• Извода из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

• Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда према месту седишта домаћег правног лица, као доказ да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе;  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника, као доказ да 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 
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мита, кривично дело преваре (захтев за издавање овог уверења може се 

поднети према месту рођења и према месту пребивалишта).  

* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 

евиденције.  

**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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;  

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

В) Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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  

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања позива за подношење понуда 

- Доказ: 

Правно лице достављањем:  

• Потврде: Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера 

забране обављања делатности  

или  

• Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 

понуда.  

* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

Б) Предузетник, достављањем:  

• Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране 

обављања делатности 

 или  

• Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 

понуда.  

* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

В) Физичко лице, достављањем:  

• Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране 

обављања одређених послова.  

* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
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4. 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: 

• Уверења Пореске управе министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе  

и  

• Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

или  

• Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације;  

* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

5. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, те у том 

смислу, да је процес рада  (пословања) усаглашен са одговарајућим 

стандардима:  

 

Начин доказивања захтеваног услова: 
 

 

- важећи сертификат 
 

Систем менаџмента квалитетом-  ISO 9001 

Систем еколошког менаџмента- ISO 14001 

Систем менаџмента заштите и безбедности запослених- OHSAS 18001 

Напомена: 
 

- У случају да понуду подноси група понуђача, носилац понуде је у обавези 
да поседује наведене стандарде  

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не 
треба доставити за подизвођача. 

6. Да располаже довољним кадровским капацитетом:  

 
да има на располагању захтеване кадрове са одговарајућим лиценцама Најмање један 

инжењер са лиценцом Инжењерске коморе Србије: 400 или 401 или 410 или 411 

Докaз:  

- Копија захтеване лиценце Инжењерске коморе Србије,  

- фото копија лиценци и потврда о плаћеној чланарини, која покрива време 

подношење понуда 
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7. Да располаже одговарајућоим доказом о извршеним пословима 

(референце понуђача) 

 

Списак референтних набавки понуђача са доказима да су исте реализоване (потврде 

наручиоца о извршеним набавкама или рачуни за извршене радове или окончане 

ситуације з аизвршене радове).  

 

- Референце које се достављају морају да се односе на грађевинске или 

занатске радове на објектима високоградње, који су предмет јавне набавке. 

8. Средства обезбеђења:  

 

- Гаранција банке за озбиљност понуде у висини од 10% од понуђене 

вредности без ПДВ-а,  

- Писмо о намерама банке о прибављању гаранције у висини од 10% од 

понуђене цене без ПДВ-а за добро извршење посла, 

- Гаранција за изведене радове (за понуђача којем буде додељен уговор), у 

висини од 5% од уговорене цене без ПДВ-а.  Гаранција за добро извршење 

посла се доставља у року од 10 дана по потписивању Уговора. 

 

 

 

 

 

  



Јавна набавка у отвореном поступку –  

Радови на замени столарије, ЈН бр. 6/2015 
Специјална болница за рехабилитацију  

 

 
 

Страна 11 oд 39 

НАПОМЕНА: 

 

- Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из 

тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

- Уколико понуду подноси група понуђача изјаву на Обрасцу бр. 6 треба копирати у 

довољном броју примерака и попунити, потписати и печатом оверити за сваког понуђача 

који је учесник у заједничкој понуди.  

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач треба да попуни, потпише и 

овери печатом изјаву на Обрасцу бр. 6. Уколико је понуда са више подизвођача, образац 6 

треба копирати у довољном броју примерака, попунити, потписати и печатом оверити за 

сваког подизвођача. 

- 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 прописан начин. 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ  ПОНУДЕ 

 

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач, по овом Позиву, треба да достави све, конкурсном документацијом, захтеване 

податке Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда несумњиво и недвосмислено 

утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.  

 

Сматраће се да понуда има битне недостатке  и наручилац ће је одбити  ако:  

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4. је понуђени рок важења понуде краћи од захтеваног;  

5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се саставља 

тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације и доставља захетавне прилоге и доказе из конкурсне документације. 

 

Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и 

недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране 

одговорног лица.  
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Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану 

документацију достави следећим редоследом:  

1. Попуњен Образац бр. 1 -  Подаци о понуђачу, а у оквиру обрасца и део који се односи на 

подизвођаче и подносиоце заједничке понуде; 

2. Попуњен Образац бр. 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне 

документације (на изјаву понуђач ставља потпис и печат којим потврђује да је сагласан  са 

изјавом); 

3. Попуњен Образац бр. 3 - Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима; 

4. Попуњен Образац бр. 4 - Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос 

представника наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца; 

5. Попуњен Образац бр. 5 - Образац изјаве понуђача о изричитом  поштовању обавеза које 

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

животне средине, као и гаранција понуђача да је ималац права интелектуалне својине; 

6. Попуњен Образац бр. 6 – Референце понуђача. Понуђач мора да попуни све позиције из 

обрасца Референци. Непопуњавање неке од позиција подразумева недостатак и таква 

понуда може бити одбијена, уз попуњени образац, понуђач треба да достави копије 

захтеваних уговора;  

7. Попуњен Образац бр. 7 – Изјава о одговорним руководиоцима радова, који ће решењем 

бити именовани за извршњење уговора 

8. Попуњен Образац бр. 8 – Изјава о гарантном року 

9. Попуњен Образац бр. 9 – Образац понуде.  

10. Попуњен Образац бр. 10 - Модел уговора 

11. Попуњен Образац бр. 11 - Трошкови припреме понуде; 

12. ПРИЛОГ 1- Предмер и предрачун радова као детаљни опис техничке спецификације 

захтеваних радова  

 

 

Комплетна понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то: 

 

Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача - добављача : 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави :  

1) Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 10% од вредности 

уговора без ПДВ, са роком важења 30 дана дуже од рока важности понуде. Банкарска 

гаранција мора да има клаузуле: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 

приговора.  

2) Оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне, наплативе 

на први позив и без приговора, гаранције банке за добро извршење посла у висини 10% 

од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од уговореног рока за 

коначно извршење посла.  
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Наведено средство финансијског обезбеђења и Писмо о намерама за издавање банкарске 

гаранције и банкарска гаранција за добро извршење посла, морају бити издата у динарима, на 

меморандуму банке, са подацима о наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне 

набавке, а не смеју да садрже елементе или клаузуле који нису изричито дефинисани од 

стране наручиоца (додатне услове или рокове за реализацију и друго).  

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави :  

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла  

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 

коначно извршење посла.  

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико 

Изабрани понуђач (Добављач) не извршава своје обавезе на начин и под условима 

дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања 

предметног поступка јавне набавке, уколико буду испуњени сви законски услови.  

2) За опрему и радове, пре окончања посла, добављач ће обезбедити и предати наручиоцу, 

гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% вредности понуде 

без ПДВ-а, са роком важности месец дана дуже од понуђеног рока. 

 

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе на 

списку негативних референци 

- Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 

јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан 

предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је 

захтевано у тачки 3.14. I (писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати 

банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без 

ПДВ), достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску 

гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ, 

уколико уговор буде закључен са тим понуђачем. 

- Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан 

да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију 

за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, 

наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро 

извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла 

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
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ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Понуде се достављају у затвореној коверти, овереној печатом, на писарницу Наручиоца. 

 

Начин  подношења понуде  

  

Понуђач може поднети само једну понуду.  

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама  да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач.  

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).  

Понуда са варијантама није дозвољена.  

  

Измене, допуне и опозив понуде  

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 

исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној 

коверти.  

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти  да назначи назив и 

адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно 

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

понуди. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:  

„Измена понуде за поступак јавне набавке у отвореном поступку, Број 10/2015 - “Грађевински 

груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи ''; 

или  

„Допуна понуде за поступак јавне набавке у отвореном поступку, Број 10/2015 - “- 

“Грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи ''; 

или  

„Опозив понуде за поступак јавне набавке у отвореном поступку, Број 10/2015 -  

“Грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи ''; 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

Уколико се утврди недозвољено, такве понуде ће бити одбијене. 

 

Учешће подизвођача 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 

извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 
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Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити 

већи од 50% . 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су захтевани. 

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

утврђивања испуњености услова. 

 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 

тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 

подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива 

наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 

понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

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

подизвођача. 

 

Подношење заједничке понуде  

 

Понуду може поднети и 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 податке о: 

− члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

− понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

− понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство обезбеђења; 

− понуђачу који ће издати рачун; 

− рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

− обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији.  

 

Адреса Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију , Парк 4, 15316 Бања Ковиљача, 

са видном назнаком: ,,Понуда за јавну набавку у отвореном поступаку ЈН број 10/2015- - 

“Грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи '';– НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред 

Комисијом“. Као и на полеђини читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу 

са чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да 

неблаговремену понуду врати неотворену Понуђачу. 

 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца: Специјална болница за 

рехабилитацију, Парк 4, 15316 Бања Ковиљача, истога дана 21.04.2015. године у 11:30 

часова. Понуђачи који су поднели понуду могу присуствовати отварању понуда и 

учествовати у поступку отварања, уколико поднесу овлашћење за учешће у поступку 

отварању понуда.  
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Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац 

ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено.  

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 

 

Наручилац може донети одлуку o обустави поступка јавне набавке, уколико настану 

објективнии разлози и не одговара за штету коју је евентуално претрпео понуђач услед 

наведеног обустављања поступка.  

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права 

  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН.  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име.  

  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији.   

  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (на e-mail 

javnenabavke@banjakoviljaca.rs), или препорученом пошиљком са повратницом.  

 

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

радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.  

  

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 (7) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања.  

 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана пријема одлуке.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.  

  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 

80.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153 (или 253), 

позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 

набавке на коју се односи (број или назив конкретне јавне набавке), корисник: буџет 

Републике Србије.    

  

Закључивање уговора  

 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је при закључењу уговора, на име средства 

финансијског обезбеђења, за добро извршење посла, достави уредно потписану сопствену 

бланко меницу.  

 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 

прихватљива, Наручилац може, сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН закључити уговор са 

понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.   
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Образац бр. 1  

 

У складу са условима из конкурсне документације, за јавну набавку у отвореном поступку, 

ЈН број 10/2015, Грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ 

центра Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи '; 

за рехабилитацију у Баеи Ковиљачи, достављам следеће податке о пдносиоцу понуде: 

 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

Набавка радова у отвореном поступку, ЈН бр. 10/2015; Грађевински груби  радови на 

Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за рехабилитацију у 

Бањи Ковиљачи  

Назив Понуђача: 

Адреса Понуђача: 

Одговорно лице (потписник уговора): 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 

  

Електронска пошта: 

Текући рачун: 

Матични број понуђача: 

ПИБ понуђача: 

 

 

Датум:                                                     М.П.                       Потпис одговорног лица 

_______________________                                                 _______________________ 
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Начин подношења понуде 

 

Јавна набавка радова у отвореном поступку, ЈН бр. 10/2015: Грађевински груби  радови 

на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Назив Поизвођача: 

Адреса Подизвођача: 

Одговорно лице: 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 

  

Електронска пошта: 

Матични број подизвођача: 

ПИБ подизвођача: 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

Адреса: 

Одговорно лице: 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 
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Електронска пошта: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

Напомена: 

 

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у 

табели 2. Потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или 

учеснике у заједничкој понуди.  

 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 

треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 

заједничкој понуди треба навести у табели 2. Овог обрасца.  
 

 

Датум:                                                     М.П.                       Потпис одговорног лица 

_______________________                                                 _______________________ 
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Образац бр. 2  

 

У складу са условима за јавну набавку у отвореном поступку, ЈН број 10/2015, грађевински 

груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, 

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне 

документације за набавку радова у отвореном поступку, ЈН Број 10/2015, - “Грађевински 

груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

 

 

 

Датум:  ________2015. године 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр. 3 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

За набавку радова у отвореном поступку, ЈН Број 10/2015, - “Грађевински груби  радови 

на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за рехабилитацију у 

Бањи Ковиљачи  

 

 

 

 

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: ________2015. године 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр. 4 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

За набавку радова у отвореном поступку, ЈН Број 10/2015 - грађевински груби  радови на 

Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за рехабилитацију у 

Бањи Ковиљачи ' 

 

 

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује  да  не постоји 

сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на 

непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да:  

 

• представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању 

понуђачем;  

• представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела, 

односно акција понуђача;  

• представник наручиоца или са њим повезано лице није запослено или радно 

ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.  

 

 

 

 

Датум: ________2015. године 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр. 5 

 

 

 

На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 од 

29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву  

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

За набавку радова у отвореном поступку, ЈН Број 10/2015,  грађевински груби  радови на 

Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за рехабилитацију у 

Бањи Ковиљачи . 

 

 

 

Изричито наведимо  да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да 

смо имаоци права интелектуалне својине.  

 

 

 

 

Датум: ________2015. године 

 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________   
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      Образац бр. 6 

 

ИЗЈАВА ЗА 

РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА 

Прилог – грађевински и занатски радови радови на одржавању објеката високоградње 
Предложени облик изгледа прилога 

 

Р. бр. 
Грађевински и 

занатски радови  
Наручилац 

Број уговора, 

датум  вршења 

радова и 

вренсотуи 

Контакт особа и 

тел. Наручиоца 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

НАПОМЕНА: За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. Образац 

фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно детаљније појашњење наведених 

референци на посебном прилогу понуђача.  

Доказ могу бити оверене окончане ситуације, рачуни и сл. или потврде наручилаца, које се прилажу 

уз овај прилог.  

УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ИЗВРШЕН УГОВОР ЗА 

ГРАЂЕВИНСКЕ И ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ, ИСТЕ ИЛИ СЛИЧНЕ РАДОВЕ КОЈИ СУ 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ОД 3 ГОДИНЕ ( 2011. 2012. И 

2013. год.), А ДА ЈЕ ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НАЈМАЊЕ 20.000.000,00 РСД.  

Рeфeрeнцa ћe сe узимaти у oбзир aкo je прeдмeт рeфeрeнцe пo тeхничким зaхтeвимa исти или бољи - 

сложенији од прeдмeта ове јавне набавке, односно, из области грађевинских и занатских радова на 

објектима, а појединачна вредност уговора, није мања од 20.000.000, РСД. 

 

Унете податке оверава и јамчи за њихову истинитост. 

 

 

 

Датум: ________2015. године 
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                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         ______________________________ 

 

 

Напомена: 

 

Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти подаци 

нетачни, такву понудуће одбити као неисправну. 
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Образац  7 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ РУКОВОДИОЦИМА РАДОВА, КОЈИ ЋЕ 

РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗРШЕЊЕ УГОВОРА  

 

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни руководиоци радова бити расположиви у 

периоду извршења уговора за  - грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ 

Wellness „ центра Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, према јавној 

набавци број 10/2015. 

 

Број Врста радова Име и презиме одговорног 

извођача радова и стручна 

спрема 

Број лиценце Стаж 

година 

1.  Одговорни 

Руководиалц радова 

   

2.  Руководилац 

грађевинско- 

занатских радова 

   

3.      

 

У табели може бити наведено и само једно лице кој еће бити уједно у Руководилац грађ. 

Занатских радова и Одговорни руководилац радова. У прилогу доставити статус ангажовања 

(запослен, уговор, изјава о расположивости), копије лиценци и потврда о плаћеним 

чланаринама.  

 

Датум: _______________  

 

         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

 

М.П       ____________________________________ 

                                                                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Образац изјаве за гарантни рок       Образац број 8 

 

На основу јавне  набавке радова у отвореном поступку, ЈН Број 10/2015,  
грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

(навести назив и адресу понуђача)  

 

ИЗЈАВА 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу, одговорно ИЗЈАВЉУЈЕМ да ћу обезбедити 

гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од најмање 5% вредности 

радова.  

 

Датум:        Понуђач: 

_______________________________   

 ___________________________________ 

 

      М.П. 
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  Образац бр. 9 

 

 

У складу са условима из позива и конкурсне документације За набавку радова у отвореном 

поступку, ЈН Број 10/2015,  грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ 

Wellness „ центра Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

  

 

Достављамо испуњен образац следећа понуде:  

 

 

 

П О Н У Д А  бр. __________  

 

За набавку радова у отвореном поступку, ЈН Број 10/2015, грађевински груби  радови на 

Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за рехабилитацију у 

Бањи Ковиљачи. 

 

понуду подносимо:  

1. Самостално___________________  

2. Заједнички са _________________ 

3. Са подизвођачем _______________ 

       (заокружити одговарајуће) 

 

Укупна понуђена цена за предметну јавну набавку 

За све позиције из предмера без ПДВ ........................................ ................_____________ динара 

ПДВ 20% ........................................................................................................ ____________  динара 

 

Са ПДВ ..........................................................................................................._____________ динара  

 

Словима ................................................................................................................................... динара 

 

1. Рок завршетка радова је примерен року који одређује наручилац и према динамици и 

условима који омогућавају функционисање наручиоца, а у оквиру рока важења уговора.  

2. Рок за одазив на позив наручиоца је најдуже 3 (три) часа од пријема позива 

3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима: ______) подизвођача (уписати 

број подизвођача).  
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4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 5. 

Важност понуде износи ____ ( словима: _____________________) дана од дана отварања 

понуда ( не краћи од 30 дана ).  

5. Начин плаћања путем привремених месечних ситуација за извршене радове у складу 

са процентом реализације, са роком ______ дана. Наручилац ће извршене радове плаћати 

сходно својим могућностима, а најдуже до 45 дана.  

6. Гарантни рок за уграђену опрему, онолико колико је наведено у документацији 

произвођача опреме, сходно конкретној опреми, а рок за извршене радове износи: ________ 

(не мање од 2 године) 

 

 

Датум: ________2015. године                                                    

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         ______________________________ 
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Образац бр. 10 

 

Модел уговора понуђач попуњава, парафира и оверава печатом све стране и оверава печатом 

и потписује на крају модела уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе 

модела уговора. Додавање текста од стране понуђача није дозвољено. 

 

МОДЕЛ   

У Г О В О Р 

За набавку радова у отвореном поступку, ЈН Број 10/2015,  грађевински груби  радови 

на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

 

Уговорне стране: 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања  

Ковиљача, Парк бр. 4, МБ: 07122314, ПИБ: 101188430,  

Бр.рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница, коју заступа Директор  

др Никола Сремчевић, ( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

 

ПОНУЂАЧ:   ___________________________________________________________, 

_______________МБ___________________, ПИБ________________, број 

рачуна____________________________, кога заступа директор 

__________________________( у даљем тексту: „Извршилац“ ) 

 

Наручилац и понуђач заједно констатују: 

 

Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/2012).), а 

на основу позива за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН Број 10/2015,  

грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, спровео јавну набавку у 

отвореном поступку; 

- да је Извршилац дана ________2015. године, доставио понуду број _______________ од 

____________ 2015. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 

- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _________ од _______ 

2015. године, Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама 
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донео одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду Извршиоца бр. 

______________ од ______ 2015. године и изабрао Понуђача ________________________ за 

јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН Број 10/2015, - Грађевински груби  радови 

на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, према понуди коју је доставио, а из спроведеног 

поступка јавне набавке. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је набавка радова у отвореном поступку,  ЈН Број 10/2015- 

Грађевински груби  радови на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи,  а на основу усвојене понуде 

Извршиоца бр.  _____________ од  _____________ 2015. године. 

 

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

 

Члан 2. 

 

Укупну уговорену цену чине: 

 

- цена радова и материјала из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату 

вредност, у износу од ............................................................ _____________ РСД, 

 

- порез на додату вредност у износу од  ....................._____________ РСД, 

 

Укупна уговорена цена износи ............................................. _____________ РСД, 

 

(словима:____________________________________________________________) 

 

Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна до завршетка радова. 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  

 

 

Члан 3. 

 

Структура цене по појединим позицијама дата у предмеру радова који је саставни део овог 

уговора. 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 
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Сва плаћања по овом уговору Извршиоцу ће вршити Наручилац. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће Извршиоцу исплата уговореног износа из члана 2. овог 

Уговора бити извршена на следећи начин (привременим ситуацијама, по рачунима и др) у 

року од __________ (сходно могућностима наручиоца, а не касније од 45 дана од 

испостављања рачуна – ситуације): Извршилац се обавезује да уз ситуацију –рачун, достави 

Извештај о извршењу посла – радова, као и евентуалне сертификате за уграђену опрему или 

делове. Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у 

Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ у његово име вршити надзор над 

радовима и оверавати грађевински дневник и грађевинску књигу.  

Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у 

његово име вршити надзор над радовима. 

 

Члан 5. 

 

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у 

условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

Уговорена цена подразумева:  

 Све послове  - грађевинско грубе  радове на Блатном купатилу –2. фаза  „ Wellness „ центра 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи у свему према предмеру радова а 

који је саставни део овог уговора  

 Извршење свих радова до степена готовости за пуштање у рад и експлоатацију  

 Израду потребне документације за добијање сагласности или дозвола за радове, 

од надлежног органа за грађевинске послове (уколико је то потрено), без посебне накнаде 

 

РОК 

 

Члан 6. 

 

Рок отпочињања и извршења појединих позиција радова из предмера (динамику) одређује 

Наручилац, а у оквиру важења уговора, најдуже до једне године. Рок за одазив на позив 

Наручиоца је највише 3 сата од перијема позива (усмено или писмено) 

 

Члан 7. 

 

Уколико Наручилац утврди да Извршилац не извршава радове по захтеваној динамици и у 

одговараућем квалитету, и ако након писаног упозорења у року од 3 (три) дана од дана 

уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, 

Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и изврши наплату 

гаранције за добро извршење посла.  

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на терет 

уговореног првог Извршиоца. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 8. 

 

Извршилац се обавезује да: 

Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009), и другим важећим законима, прописима и 

захтевима Специјалне болнице који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго 

поштовање професионалних правила своје струке, ово подразумева и гарантни рок за радове, 

у трајању од две године. 

Наручилац може да захтева измене радова из уговорених позиција, ако то захтевају 

околности.  

Послове из члана 1. овог Уговора извршава у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог 

Уговора, 

Извршилац се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у 

складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Извршилац не поступи у складу са 

обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор и уведе 

другог Извршиоца у посао. 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на терет 

уговореног Извршиоца. 

 

Члан 9. 

Сви радови и евентуално опремање предметног објекта, у оквиру радова који се 

изводе, мора бити у сагласности са техничким условима и законским прописима. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 10 

Извршилац се обавезује да према члану 1. овог Уговора води грађевински дневник и 

грађевинску књигу за све врсте радова на објекту. 

 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди приступ објекту неопходан за реализацију 

послова из члана 1. овог Уговора. 

 

Наручилац се обавезује да обезбеди стручно праћење реализације радова и контролу 

усклађености реализације са прихваћеном концептом решења и усаглашеним фазама 

реализације радова. 

 

Члан 11 

Извршилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада 

објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима 

који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.  
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Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај 

Уговор. Сви документи, пројекти, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором 

Извршилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

 

Члан 12 

Извршилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У 

случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале 

штете и наплату гаранције за добро извршење посла. 

 

                                                          Члан 13 

Извршилац – Извођач радова је одговоран за исправност техничких решења као и 

квалитет извршених радова. Уколико услед неисправности техничких решења и рачунске 

тачности и потпуности техничке документације Корисник претрпи штету током извођења 

радова, Извршилац је дужан да надокнади исту Кориснику 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 14. 

Извршилац се обавезује да да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од најмање 10% од 

укупно понуђене цене са ПДВ са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ „платива на први 

позив“ и „без права на приговор“, са роком важења 30 дана од рока важења уговора, 

односно, једне године од закључења уговора. Ако се у року реализације уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност средстава финансијског 

обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обаве 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 15. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди приступ објекту неопходан за 

реализацију послова из члана 1. овог Уговора. Наручилац се обавезује да обезбеди стручно 

праћење реализације радова и контролу усклађености реализације са прихваћеном 

предмером радова и усаглашеним фазама реализације радова.  

 

Члан 16. 

Уколико Наручилац у току извршења радова из члана 1. овог Уговора одустане у 

целини или од појединих делова, дужан је да писмено обавести Извршиоца о свом 

одустајању и да надокнади све трошкове које је Извршилац имао до дана пријема 

обавештења о одустајању. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12 
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Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора 

разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора. 

 

 

 

Члан 13 

 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати 

да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност трговинског суда у Ваљеву. 

 

Члан 14 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, а Извршилац обезбеди 

гаранцију банке за добро извршење посла. Овај Уговор се може изменити само писаним 

анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна. На све што није 

регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима 

 

Члан 15. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе 

у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, који имају снагу оригинала, од 

којих су 3 (три) примерка за Извршиоца, а 3 (три) примерка за Наручиоца 

Прилог уговору је Понуда понуђача и Предмер са спецификацијом радова и ценама. 

 

У Бањи Ковиљачи, _____________ године 

 

 

За Извршиоца: За Наручиоца: 

М.П. 

  

  

М.П. 

  

Директор 
др Никола Сремчевић, 

директор 
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Образац 11. 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од 

трошкова прибављања средства обезбеђења. 

 

  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади оправдане 

трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум, ________2015. године 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________   
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Напомена: 

Овај образац није обавезно да се прилаже уз понуду. 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 

друге релевантне доказе. 
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I   ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

1,0 Радови на припреми и рушењу

2,0 Земљани радови

3,0 Зидарски радови

4,0 Армирано бетонски радови

5,0 Армирачки радови

6,0 Изолатерски радови

7,0 Браварски радови

8,0 Лимарски радови

9,0 Тесарски радови

П Р Е Д М Е Р    И    П Р Е Д Р А Ч У Н    Р А Д О В А 

С А Д Р Ж А Ј
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ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Рад:  Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, 

сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите 

изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, 

хладноћа, киша, ветар и др.).

Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важећим 

техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа.

Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање 

тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна.

Материјал:    Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, 

заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно 

средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на 

градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама.

Помоћне конструкције:   Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју 

су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је 

урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта.

Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује 

се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, 

постављање, демонтажа, чишћење и слагање.

Остали трошкови и дажбине:   Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно 

плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере 

за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину, чишћење и одржавање реда на објекту за 

време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и  отпадака, док се завршно чишћење предвиђа 

као посебна позиција;

уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за 

градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење 

могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера;

Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговчаки 

назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и 

непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или 

конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да кавлитет и 

погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на истом, или вишем нивоу од 

захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција 

дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и инвеститора.

Никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у 

јединачне цене за сваки рад.

Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку 

предрачуна.                                                                                                                                           Све ове 

одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних радова мора да 

предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, материјала, алата и другог 

у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната.

Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни 

Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна 

штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За 

инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених организација, 

а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на терет извођача 

радова.Мере и обрачун:     Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему 

важећих просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у 

грађевинарству.
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1,0 Радови на припреми и рушењу: 

1,0

Монтажа и демонтажа металне фасадне скеле, за 

радове у свему по важећим прописима и мерама 

ЗЗР-а. Скела мора бити статички стабилна, 

анкерована за објекат и прописно уземљена. На 

сваких 2,00м висине поставити радне платформе 

од фосни. Са спољне стране платформи поставити 

фосне на ~кант~. Целокупну површину скеле 

покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и 

преко дневника даје дозволу за употребу статичар. 

Користи се за све време трајања радова.

Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране 

скеле.

м2 450,00

2,0

Пажљива демонтажа висећег олука у комплету са 

носећом подконструкцијом (флах носачи) и 

вертикалном олучном цеви. Демонтирати олуке и 

носаче, по потреби демонтирати и део црепа. 

Демонтиране олуке и носаче спустити са објекта, 

утоварити на камион и одвести на депонију коју 

одреди инвеститор. 

Обраћун по м1 демонтираног олука. m¹ 284,60

3,0

Пажљива демонтажа лимених окапница, увала, 

грбина, ветар лајсни и слично. Демонтирати 

лимарију, по потреби демонтирати и део црепа. 

Демонтирану лимарију спустити са објекта, 

утоварити на камион и одвести на депонију коју 

одреди инвеститор. 

Обраћун по м1 демонтиране лимарије. m¹ 165,00

4,0

У току радова извршити више пута грубо чишћење 

градилишта од грађевинског шута са преносом 

шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут 

без обзира на број чишћења.

Обрачун по м2 градилишта м2 188,37

Пробијање зида од опеке д=15-60цм за израду 

отвора врата. Пажљиво порушити делове зида, да 

се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

У цену улази и подупирање.

Обрачун по м3 зида.

Приземље: 

2.2*2.8*0.49+1.42*2.4*0.62+1.28*2.4*0.35+

3.75*2.4*0.62+(1.5*0.4+3*0.15)*2.4+(0.95*0.64+

1.0*0.57+0.9*0.52+1.0*0.75+0.92*0.75+1.88*0.68+

1.7*0.49+1.7*0.29)2.4 =   26.44

Спрат: 0.9*0.6*2.4= 1.30 м2 28,04

Проширивање отвора врата и прозора у зиду од 

опеке д=15-60цм.

Обрачун по м3 зида.

Приземље: 1.44*0.52*2.4+0.46*0.98*0.52+

0.57*0.46*2.2+1.2*0.55*2.4+0.93*0.20*0.55+

(0.79+0.35)*2.4*0.52+0.99*0.52*0.59+0.99*0.59*0.52+

0.99*0.52*0.61+0.99*0.52*0.85*2= 7.92

Спрат: (0.63*1.45*2+1.09*2.4+1.0*4.20*2+1.08*2.4)

*0.48+0.28*0.33*2.4+1.2*0.33*0.4*2+0.89*0.33*2.4

+1.5*0.68*1.15*3+(1.13*0.6*4+1.5*0.65*10+2.45*

0.65)*0.152= 12.92 м3 20,84

Пажљива демонтажа дрвених застакљених или 

пуних врата заједно са дрвеним штоком, површине 

до 2,50 м2. Демонтирана врата склопити, утоварити 

на камион и одвести на депонију коју одреди 

инвеститор.

Обрачун по комаду врата. ком 16,00

2,5-6м2 ком 4,00

9,0

10,0



Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Предмер и предрачун радова

мера количина цена/јед укупно

13,0

Пажљива демонтажа металних гаражних врата, 

површине до 16,00 м2. Демонтирана врата 

очистити, склопити, утоварити на камион и одвести 

на депонију, удаљену до 15 километара, коју 

одреди инвеститор.

Обрачун по комаду врата. ком 1,00

14,0

Монтажа и демонтажа заштитне ограде од жичаног 

плетива. На сваких 2м поставити стубове за 

затезање плетива, висине 2м. Поставити капије за 

пролаз и на ограду поставити табле са упозорењем 

за пролазнике. Ограда се користи за све време 

трајања радова."

Обрачун по m² ограде. м2 100,00

15,0

"Израда и постављање табли обавештења да се 

изводе грађевински радови, са основним подацима 

о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. 

Табла је димензија 200 x 100 cm."

Обрачун по комаду табле. ком. 3,00

16,0

"Израда и постављање табли и других ознака са 

упозорењем, а по техничким прописима. Табла је 

димензија 80 x 60 cm."

Обрачун по комаду табле. ком. 3,00

17,0

"Израда и постављање сигналног осветљења 

градилишта, постављеног на огради и/или скели. 

Инсталацију под напоном од 12V, са светиљкама 

заштићеним мрежом поставити у договору са 

надзорним органом, а у свему према прописима."

Обрачун паушално. паушал 2,00

18,0

"Ручни утовар и одвоз шута са градилишне 

депоније. Утоварити шут на камион и одвести на 

градску депонију."

Обрачун по m³ шута, мерено у камиону. m³ 15,00

21,0

Пажљива демонтажа дрвене или ПВЦ ламперије са 

плафона објекта са пподконструкцијом од летви. 

Демонтирати ламперију, очистити, повезати, 

утоварити у камион и одвести на депонију коју 

одреди инвеститор , шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 површине демонтиране ламперије.

Приземље - Све просторије. м2 447,89

22,0

Пажљива демонтажа кровног покривача од теголе 

или етернит плоча, у комплету са подашчаном 

подлогом (може бити и од ОСБ плоча). Одвојити 

употребљиви материјал и записнички га предати 

инвеститору. Шут прикупити, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 демонтиране кровне површине.

м2 75,08

23,0

Пажљива демонтажа кровног покривача од салонит 

плоча. Одвојити употребљиви материјал и 

записнички га предати инвеститору. Шут прикупити, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 демонтиране кровне површине.

16.92*5.56 = 94.08

м2 94,08

25,0

Скидање слепог пода, штафни и слоја песка или 

мршавог бетона у укупној дебљини око 30цм. 

Слепи под и штафне скинути, утоварити на камион 

и одвести на депонију коју одреди инвеститор 

удаљену до 15км. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Приликом рушења обратити пажњу да се не 

пробије носећа бетонска плоча.

Обрачун по м2 слепог пода. м2 297,16
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26,0

Рушење бетонске подне плоче на првом спрату 

дебљине до 20цм. Извођач и надзорни орган 

записнички констатују плоче које се руше пре 

отпочињања рушења. Шут изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 плоче.

50.47+49.65+5.65+11.41+11.43=128.61 м2 128,61

28,0

Обијање подних керамичких плочица постављених 

у цементном малтеру. Обити плочице и скинути 

подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.

Обрачун по м2 пода. м2 263,24

30,0

Скидање спуштених плафона од гипскартонских 

плоча. Издвојити употребљиви материјал и 

сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 плафона. м2 145,00

31,0

Скидање заштитних украсних заштитних даски са 

зидова. Даске скинути, очистити утоварити и 

одвести на депонију коју одреди инвеститор, 

удаљену до 15 километара.

Обрачун по м1 демонтиране даске. м1 185,00

32,0

Демонтажа металне ограде са дрвеним 

елементима, на постојећем степеништу. Демонтажу 

извршити пажљиво, делове ограде очистити и 

сложити у магацин, за поновну употребу или 

утоварити на камион и одвести на депонију коју 

одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести 

на градску депонију.

Обрачун по м1 ограде м1 12,84

33,0

Рушење преградних зидова од опеке д=12-15 цм у 

продужном малтеру. Рушење зидова извести 

заједно са серклажима, надвратницима и свим 

облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од 

малтера и сложити на градилишну депонију. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести 

на градску депонију.

Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају.

Приземље: (5.96*4+6.0)*5.0+2.63*2.46*5*2-1.14*

2.16*5*2+(5.66+2.12+2.04+6.31+6.46)*2.15-

(0.85*2+0.86*2+1.28)*1.95+(5.70+2.09+2.13+6.68*2)

*2.10-(0.86+0.87*2+0.92+1.24)*1.89+(3.99+4.04)*4+

(2.07+1.51+2.05+1.45)*3.3-0.8*2.05*4-0.9*2.2*2+

(3.04*2+5.57+2.22)*2.2-(0.84+0.85+0.86+0.87)*1.95+

(3.02*2+2.06+5.54)*2.2-(0.74+0.76+0.85+0.86)*1.91 = 

361.26

Спрат: (4.02*2+2.86+2.81+1.2+1.22+5.16)*2.85-

(0.8*4+1.0*2)*2.05= 47.29 м2 259,35

34,0

Рушење димњака од опеке у цементном малтеру. 

Димњак пажљиво порушити.  Употребљиву опеку 

очистити од малтера и сложити на градилишну 

депонију. Шут прикупити, спустити, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м3 димњака. м3 12,30

35,0

Рушење подова од камених плоча у комплету са 

бетонском подном плочом са подлогом до тла. Под 

и плочу разбити, шут прикупити, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 плоче.

Приземље: 59.69+124.96 = м2 184,65



Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Предмер и предрачун радова

мера количина цена/јед укупно

36,0

Шлицовање зида од опеке за постављање ојачања 

(надвратника) од различитих материјала. Са једне 

стране зида просечне дебљине 40 цм извршити 

шлицање опеке до половине зида у висини од 15-

20цм у зависности од пројекта. Доњи део равно 

ошлицати (посебно у зони налегања), шут 

прикупити изнети из објекта и одвести на градску 

депонију.

Обрачун по м1 шлица обострано. м1 36,30

37,0

Шлицовање зида од опеке за остваривање ниша 

према пројекту. Извршити што правилније исецање 

обода и дубљење зида од опеке просечне 

димензије нише, дубине 18цм и ширине 90цм.  

Извршити шлицање, шут прикупити изнети из 

објекта и одвести на градску депонију.

Обрачун по м3 добијене нише.

Приземље: 0.6*0.15*1.4*6+(1.27*0.2+1.5*0.15)*3.65+

0.2*1.0*4.10= 3.32

Спрат: 3.02*0.17*2.84*2= 2.92

м3 1,00

38,0

Рушење армирано бетонске плоче приземља. 

Након демонтаже слојева пода извршити разбијање 

подне плоче приземља, у комплету са подлогом и 

облогом пода. Шут прикупити, изнети из објекта, 

утоварити на камион и одвести на граску депонију.

Обрачун по м2 плоче.

м2 263,24

39,0

Обијање пода од тераца са подлогом до носеће 

конструкције. Обити терацо и скинути подлогу до 

бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 пода.

м2 23,00

40,0

Пажљива демонтажа комплетног кровног 

покривача (крунско покривање бибер црепом), у 

комплету са лименим опшивкама, грбинама и сл.. 

Кровни покривач демонтирати, спустити са објекта, 

одвојити употребљиви материјал, очистити га и 

сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 крова мерено по косини.

м2 1.060,00

43,0

Пажљива демонтажа комплетне расвете у објекту, 

у комплету са напојним кабловима. Све 

демонтирати и записнички предати инвеститору. 

Објекат је приближне Нето површине од око 

1130м2.

Обрачун паушално. м2 1,00

45,0

Обијање малтера са свода у комплету са 

плафонском конструкцијом од трске и летви. Обити 

малтер, шут прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 обијене површине плафона мерено 

развијено. м2 36,87

46,0

Рушење двокраког армирано бетонског степеништа 

у комплету са облогом степеништа,  носећим 

гредама и темељима. Степениште порушити, 

арматуру исећи, шут прикупити, изнети из објекта, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

У цену урачунати и подупирање, помоћну скелу и 

слично.

Обрачун по м3 порушеног степеништа. м3 4,79
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49,0

Пажљива демонтажа дрвене кровне конструкције у 

комплету са тавањачама, столицама, венчаницама, 

рожњачама, косницима и сл. Демонтирану кровну 

конструкцију очистити, сложити употребљиви 

материјал на градилишну депонију. 

Неупотребљиви материјал записнички предати 

инвеститору. Шут прикупити изнети из објекта, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 ортогоналне основе крова.

м2 896,09

50,0

Пажљива демонтажа дашчане оплате постављене 

преко кровне конструкције. Даску расковати, 

спустити, очистити и сложити на градилишну 

депонију. Шут прикупити, изнети из објекта, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 демонтиране даске.

м2 165,34

51,0

Пажљива демонтажа међуспратне дрвене 

конструкције у комплету са дашчаном облогом. Све 

демонтирати, спустити, очистити и сложити на 

градилишну депонију. Шут прикупити, изнети из 

објекта, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. У цену урачунати подупирање и помоћну 

скелу.

Обрачун по м2 демонтиране међуспратне 

конструкције. м2 178,31

52,0

Пажљиво рушење и поновно зидање зидане 

"мешалице" за припрему блата  у објекту. 

"Мешалицу" порушити на начин који омогућава 

његову поновну изградњу на другом месту које 

одреди инвеститор. Све делове објекта пописати, 

обележити и исцртати детаље за поновну монтажу. 

Све поново озидати продужним малтером или 

другим материјалом који одреди надзорни орган а 

након сагледавања постојећег стања објекта.

Обрачун паушално.

паушал. 1,00

54,0

Разбијање плоче на тлу у оквиру објекта са свим 

облогама. Плочу разбити, шут прикупити у свим 

слојевима до тла (и тампон слој), изнети из објекта, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Радови се изводе у зони будућег лифта.

Обрачун по м2 разбијене плоче. м2 10,20

55,0

Разбијање армирано бетонске подне плоче на тлу у 

комплету са сервисним каналом од армираног 

бетона, у оквиру постојеће гараже. Плочу и канал 

разбити, шут прикупити у свим слојевима до тла (и 

тампон слој), изнети из објекта, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 разбијене плоче.

Гаража: 59.69+6.38+(0.6+5.0)*2*1.60= 83.99 м2 83,99

56,0

Разбијање бетонске подне плоче на тлу у атријуму 

објекта. Плочу разбити, шут прикупити у свим 

слојевима до тла (и тампон слој), изнети из објекта, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м2 разбијене плоче.

м2 62,89
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59,0

Делимично рушење конструктивних зидова од 

опеке дебљине до 60 цм у продужном малтеру. 

Рушење зидова извести заједно са серклажима, 

надвратницима и свим облогама на зиду. Приликом 

рушења пазити да се не растресе зидна маса.  

Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити 

на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију.

Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају.

Приземље: (2.28*0.51+2.28*0.57+2.88*0.51+3.09*

0.65+4.82*0.82+1.35*0.39)*4.20-1.5*0.39*2.4= 42.35

Спрат: (4.37*0.33*2+3.02*0.47+2.27*0.65+2.33*0.59+

1.58*0.33)*2.85-1.0*2.05*0.33*2= 20.52

м3 62,87

65,0

Непредвиђени радови приликом рушења (разна 

измештања инсталација).

Обрачун паушално.  паушал. 1,00

Укупно радови на припреми и рушењу:
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2,0 Земљани радови: 

2,0

Ручни ископ земље ван категорије за темељење 

лифтовског окна објекта и централних стубова (у 

оквиру објекта). Ископ извести према пројекту и 

датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а 

дно нивелисати. Ископану земљу превести 

колицима, ради каснијег насипања испод плоче 

платоа. У цену урачунати и подупирање рова.

Обрачун по м3 земље, мерено урасло.

3.12*3.27*2.15+4.48*2.75*1.20 = 36.72 м3 36,72

6,0

Насипање земље испод плоче платоа, као и уз 

темеље објекта. Земљу насипати у слојевима од 

20цм квасити водом и набити до потребне 

збијености. За насипање користити земљу, 

депоновану приликом ископа, и у случају 

недостатка шут прикупљен у објекту.

Обрачун по м3 земље мерено урасло.

((3.15+3.65+1.05+1.4)*0.15+(0.17*2.38+0.14*2.24+

0.13*2.58+0.16*2.24))*0.8+(4.48+2.10)*2*0.33*0.43 =

м3 4,20

7,0

Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 

10цм, испод плоче платоа  и испод пода приземља. 

Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити 

и фино испланирати са толеранцијом по висини ± 

1цм.

Обрачун по м2 набијеног шљунка. м2 415,50

8,0

Набавка и разастирање шљунка у слојевима 

дебљине 10цм, испод плоче блатних када а у зони 

темеља новоформираних зидова, испод пода 

приземља. Тампонски слој шљунка насути у 

слојевима, набити и фино испланирати са 

толеранцијом по висини ± 1цм.

Обрачун по м3 набијеног шљунка.

3.13*1.40*0.63 = м2 2,76

Ако се радови изводе у неповољним временским  условима, извођач мора предузети комплетне мере 

заштите свих  земљаних радова. Мере заштите морају трајати док год  постоји  потреба за истим. Овако 

спроведене мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена радова 

обухвата  израду  комплетне позиције  радова (набавку  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, 

уграђивање, мере заштите радова и радника, све хоризонталне и вертикалне  преносе, неопходну  радну  

скелу, потребну оплату за разупирање, као и разупирање одржавање депоније за сво време истовара 

земље и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.

Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 

одредаба општих норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области.

Код насипања-земље, шљунка и слично материјали морају бити ослобођени од страних примеса. Уколико 

дође до прекопавања подтла, тло се има стабилизовати и насути шљунком или бетоном МБ 10.

Сви изведени радови морају се извести правилно, да имају задате геометријске облике, односно да у 

свему одговарају условима техничке документације, у односу на категорију земљишта. Позиције радова су 

разврстане према категорији земљишта.

Све земљане радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене 

механизације намењене овој врсти радова.

Земљане радове у принципу радити од нивелисане коте терена, уколико то посебним законима није 

другачије регулисано. Земљани радови изводе се само испод објекта плус 1,00м од објекта. Сви остали 

земљани радови су предмет посебног пројекта.
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9,0

Набавка и израда тампонског слоја. Слој се 

поставља под целом површином темељне плоче 

базена и базенске технике, као и испод лифта, и то 

од доње коте плоче базена наниже, збијене 

дебљине d=40.0 – 50.0 cm. Тампон треба да је 

проширен за дебљину плоче, целим обимом плоче. 

Тампон ће бити постављен у слоју насипа. Уколико 

се нађе у муљевитом или водозасићеном 

песковитом тлу, подлогу за тампон формирати од 

крупних комада  бетонског отпада или камена, а не 

„иберлауфа“. Уколико вода „пишти“ из подземља на 

горњу површину подлоге, поставити преко ње и 

„иберлауф“. Тампон  израдити од природног 

агрегата дробљеног  камена 0/31.5 mm (стандардни 

гранулат у продаји). Дебљина појединачног нанетог 

збијеног слоја треба да је маx. 20.0cm. Степен 

збијености Sz=98% у односу на модификовани 

Proctorov – ов опит. Провера збијености врши се 

стандардним опитом кружном плочом. Модул 

стишљивости сваког слоја довести вибрирањем до 

мин. Ms=20.0 MPa. Захтевани Модул  постиже се 

вибрирањем слоја вибро плочом, никакао вибро – 

жабом, ако треба,  у поновљеним циклусима. 

Могуће је да први слој неће одговарати збијености 

од  Ms=20.0 MPa. Задовољавајућа збијеност првог 

слоја сматраће се Ms= 10.0 – 15.0 MPa. Потребно је 

предвидети и трећи, резервни слој каменог 

гранулата дебљине 20.0 cm, уколико вибрирањем 

дође до значајног тоњења гранулата. Збијање и 

овог слоја извести до Ms=20.0 MPa.

Обрачун по м2 обрађене површине.

266.80+3.12*3.27+4.48*2.75= м2 22,50

10,0

Ручни ископ земље у ламелама дужине до 1.00м 

испод постојећих темеља, за подбетониравање, 

Ископ извести према направљеном и од стране 

надзорног органа одобреном распореду. Земљу 

избацити и одвеси на градилишну депонију. Након 

ископа дно темеља очистити шпахтлама, 

метлицама и опрати водом. У цену улази и 

евентуално разупирање.

Обрачун по м3 земље, мерено урасло.

м3 13,75

11,0

Одвоз вишка земље (блато) на депонију коју 

одреди инвеститор удаљену до 15 километара. 

Земљу утоварити на камион (ручно или машински) 

и одвести на депонију.

Обрачун по м3 одвезене земље мерено урасло. м3 32,52

Укупно земљани радови:
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3,0 Зидарски радови: 

1,0

Зазиђивање отвора врата и прозора сипорекс 

термоизолационим блоковима грађевинским 

лепком по систему блок везе. Пре зидања блокове 

добро очистити и поквасити водом. Везу између 

новог и старог зида остварити анкеровањем помоћу 

арматуре ø8. Зидање извести по упутству 

произвођача. Евентуална усецања улазе у цену 

зидања. 

Обрачун по м3 зида. м3 8,13

2,0

Зазиђивање отвора прозора и врата опеком у 

продужном малтеру 1:2:6, д=12 цм.Пре зидања у 

постојећем зиду оштемовати шморцеве за превез. 

Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести 

у правилном слогу а спојнице по завршеном 

зидању очистити до дубине 2 цм. У цену улази и 

помоћна скела.

Обрачун по м2 отвора.

Подест приземља: 2.24*2.75 = м2 6,16

Зидање преградних зидова дебљине 10 цм Ytong 

блоком у одговарајућем лепку, са израдом 

серклажа. У висини надвратних греда, или на 

висини од 210цм урадити армирано бетонске 

серклаже димензија 12x20 цм. Марка бетона је МБ 

20, а арматура серклажа 4ø10, узенгије ø6/25. 

Превез радити на пола блока, а везу са старим 

зидовима анкеровањем помоћу арматурне жице 

ø10. Зидање извести по упутству произвођача. По 

завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази 

и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна 

скела.

Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. м2 184,41

дебљине 12 цм м2 58,44

дебљине 15 цм м2 17,66

дебљине 20 цм м2 92,87

12,0

Зазиђивање шлицева, на месту порушених зидова, 

опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Пре 

зазиђивања у постојеђем зиду оштемовати 

шморцеве за превез. У цену улази и помоћна 

скела.

Обрачун по м1 шлица.

Приземље: 

5.2*4+2.4*2+4.7*4+2.1*22+4.7*3+2.46*10+

3.3*3 = 139.2

Спрат:

2.8*12 = 33.6 м1 172,80

Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају 

условима техничке документације.

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом.

Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета.

4,0

Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине 

морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на 

прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције 

радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и 

унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну 

радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.
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14,0

Израда димњачке капе од армираног бетона. По 

детаљима и упутству пројектанта урадити оплату, 

димњачку капу армирати и капу бетонирати 

ситнозрним бетоном. Унутрашњу страну димњачке 

капе обрадити. Спољне стране малтерисати и 

обрадити продужним малтером. У цену улазе и 

израда, обрада и помоћна скела.

Обрачун по комаду капе. ком 8,00

25,0

Набавка и уградња SCHIEDEL вентилационих 

система или еквивалент, који представљају 

серијски израђене елементе од лаког бетона, 

дебљине спољних зидова 2,5цм и висином од 

33цм, минималном притисном чврстоћом 4Н/мм2 са 

потребним прелазним елементима. Спољне 

димензије елемента 22 x 33.5 цм и тежине 55 кг/м1 

(према табели у књизи стр. 318).и имају ознаку ЛС 

1 (према Schiedel  подлогама). Део вентилационе 

вертикале изнад задњег укрућења је потребно 

додатно статички осигурати, обзидом од пуне 

опеке.Систем као и појединачни елементи мора да 

поседује све сертификате и атесте у складу са 

националним и/или ЕН стандардима.

Обрачун по м1 вентилације. 

12.90*3 = 38.70 м1 38,70

26,0

Набавка и уградња SCHIEDEL вентилациони 

системи или еквивалентан представљају серијски 

израђене елементе од лаког бетона, дебљине 

спољних зидова 2,5цм и висином од 33цм, 

минималном притисном чврстоћом 4Н/мм2 са 

потребним прелазним елементима. Спољне 

димензије елемента 22 x 47 цм и тежине 72 кг/м1 

(према табели у књизи стр. 318).и имају ознаку 

ЛС11 (према Schiedel подлогама). Део 

вентилационе вертикале изнад задњег укрућења је 

потребно додатно статички осигурати, обзидом од 

пуне опеке.Систем као и појединачни елементи 

мора да поседује све сертификате и атесте у 

складу са националним и/или ЕН стандардима.

Обрачун по м1 вентилације.

12.90*3+6.30 = 45.00
м1 45,00

31,0

Уградња готових надвратника д=12 цм , израђених 

од опекарских елемената пуњених армираним 

бетоном у складу са статичким прорачуном, у 

зидове од опеке, и учвршћивање истих помоћу 

експандирајућих малтера.

Обрачун по комаду уграђеног надвратника 

просечне дужине 140 цм. ком 26,00

Укупно зидарски радови:
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4,0 Армирано бетонски радови:

2,0

Израда  армирано бетонске плоче платоа (на тлу)  

марке МБ 30, дебљине 12-16цм. Израдити ивичну 

оплату и плочу армирати по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену улазе и оплата и израда рампе.

Обрачун по м3 изливене плоче.

65.97*0.12 = 7.91

м3 7,91

3,0

Израда  армирано бетонске плоче, дебљине 6 цм, 

марке МБ 30. Плоча се узводи преко постојеће 

дрвене оплате постављене преко тавањача. 

Извршити монтажу шрафова саморезаца дужине 

15цм у два реда у постојеће тавањаче. Армирати 

по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. 

Бетон уградити и неговати по прописима. У цену 

улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела.

Обрачун по м2 изливене плоче.

Део тавана изнад велнеса.

У таванском делу изнад велнеса. м2 192,43

4,0

Израда  армирано бетонске плоче, дебљине 12 цм, 

марке МБ 30. Плоча се узводи преко постојећих 

сводова и насипа. Плочу армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену улазе и оплата,  и 

помоћна скела.

Обрачун по м2 изливене плоче.

У таванском делу изнад велнеса. м2 166,52

Радна скела, за постављање оплате и бетонирање мора обезбедити неометан и безбедан рад радника, 

односно мора бити у складу са важећим прописима.                                

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку материјала, спољни и 

унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну 

радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за квалитетно извођење радова.

НАПОМЕНА:

Бетон обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност код свих бетонских радова где је то 

предвиђено пројектом и детаљима.

Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући несметану 

уградњу бетона.                                                                                                               

Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену саверемене 

механизације намењене овој врсти радова.

Квалитет бетона мора  одговарати  постављеним  захтевима из техничке документације као и важећих 

прописа, који  регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава  прописане услове може бити 

уграђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са уградњом  бетона. 

Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује односно не сме слободно падати са веће 

висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво  уграђивати  первибратором у слојевима не већим од 50цм.

По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне температуре, а 

најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно предузети мере 

заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се 

односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Овако предузете мере заштите не 

утичу на већ уговорену цену радова.

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (немалтеришу се), површине морају бити 

глатке, бетон мора бити справљан истом врстом цемента. Прекиди  бетонирања у једном елементу нису 

дозвољени.

Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних  димензија, иста мора бити геометријског облика, 

хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком документацијом. Оплата мора 

бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима.

Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса.             

Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико ипак 

дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају одмах заштитити цементним 

малтером размере 1:3 справљаног од просејаног шљунка.
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5,0

Израда  армирано бетонских надпрозорника и 

надвратника марке МБ 20. Израдити оплату и 

надпрозорнике армирати по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, 

арматура и помоћна скела.

Обрачун по м3 израђеног надпрозорника. м3 14,70

6,0

Израда армирано бетонске темељне плоче марке 

МБ 30 са додатком адитива за водонепропустност. 

Темељну плочу армирати по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. Бетонирање радити преко 

претходно изведене хидроизолације  и изливеног 

заштитног слоја за исту. Бетон уградити и неговати 

по прописима. У цену улази и оплата.

Обрачун по м3 уграђеног бетона.

3.12*3.27*0.40+4.48*2.75*0.40 = 9.01

м3 9,01

7,0

Израда глатких армирано бетонских темељних и 

других  зидова лифта МБ 30, са додатком адитива 

за водонепропустност. Израдити глатку оплату 

темељних зидова и армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену улазе и оплата.

Обрачун по м3 уграђеног бетона.

(1.66*0.16*2+2.17*0.16+2.17*0.2)*12.12-

1.2*2.2*0.16*3 = 14.64 м3 14,64

8,0

Израда глатких армирано бетонских зидова МБ 30, 

са додатком адитива за водонепропустност. 

Израдити глатку оплату зидова и армирати по 

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 

оплата, подупирачи и помоћна скела. 

Обрачун по м3 уграђеног бетона.

(5.38+3.88+5.38)*0.2 = 2.92

(9.36+4.88+5.32)*0.16 = 3.13

(2.17+1.66)*0.2 = 0.77 м3 6,82

9,0

Израда  армирано бетонских стубова и греда марке 

МБ 30. Израдити оплату и стубове и греде 

армирати по пројекту, детаљима и статичком 

прорачуну. Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и 

помоћна скела.

Обрачун по м3 уграђеног бетона.

0.25*0.25*(4.45+2.84)*4+(3.13*2+2.10*2)*0.35*0.80 = 

4.75 м3 4,75

10,0

Израда  глатких армиранобетонских подвлака, МБ 

30. Израдити глатку оплату са подупирачима и 

подвлаке армирати по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и 

помоћна скела.

Обрачун по м3 подвлаке.

0.25*0.3*15.77+0.5*0.25*4*(6.08+3.23+6.22)+0.55*

0.25*2*7.5 = 11.01 м3 11,01

11,0

Израда глатке армирано бетонскe таванице, 

дебљине 12-16 цм као међуспратне конструкције 

свих етажа. Израдити глатку оплату и армирати у 

складу са статичким прорачуном и пројектом. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 

оплата, подупирачи и помоћна скела.

Обрачун по м3 изливене плоче.

Спрат:

4.63*16.92*0.12 = 9.4

Поткровље:

(11.55*4.37*2+8.67*12.91+15.54*17.26)*0.16 = 76.98

Пасарела: 5*2.64*0.16 = 2.11 м3 88,49
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12,0

Израда армиранобетонских косих плоча и 

степеника степеништа марке МБ 30. Израдити 

оплату косих плоча и степеника и армирати по 

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 

оплата, подупирачи и помоћна скела.

Обрачун по м3 бетона.

2.23*1.38+1.81*1.38+1.54*1.50+1.29*1.2 = 9.44 м3 9,44

13,0

Израда армиранобетонских подеста степеништа 

дебљине 16цм, марке МБ 30. Израдити оплату 

подеста и армирати по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и 

помоћна скела.

Обрачун по м3 бетона.

(1.64*2.88+1.67*2.88+5.78*1.5+0.58*2.88+

1.11*2.88+1.32*5.78)*0.16 = 4.92 м3 4,92

14,0

Израда подлоге од мршавог бетона, дебљине 5цм, 

као подлоге за постављање хидроизолације. Горњу 

површину бетонске подлоге изравњати, а бетон 

неговати.

Обрачун по м2 подлоге. м2 388,71

16,0

Израда  армирано бетонске плоче на тлу дебљине 

12-14цм, марке МБ 30. Израдити оплату плоче и 

армирати по пројекту, детаљима и статичком 

прорачуну. Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену улазе и оплата и помоћна скела.

Обрачун по м2 бетона.

м2 388,71

23,0

Бетонирање армирано-бетонске ЛМТ таванице 

д=16+5цм армираним бетоном МБ30. Израдити 

ивичну и носећу оплате, поставити гредице према 

пројекту и статичком прорачуну, поставити пуниоце, 

мрежасту арматуру и бетонирати, бетон неговати 

према прописима и након 28 дана демонтирати 

оплату.

Обрачун по м2 изведене таванице.

8.0*15.63 = 125.04 м2 125,04

26,0

Израда  армирано бетонске пливајуће плоче, 

дебљине 12 cm, марке МБ 30. Израдити слој 

мршавог бетона и плочу армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и 

неговати по прописима.

Обрачун по m² изливене плоче.

Атријум: 10.31*6.10 = 62.89 m² 62,89

27,0

Подбетонирање постојећих темеља бетоном марке 

МБ 20 у кампадама.

Обрачун по м3. м3 13,63

Укупно армирано бетонски радови:
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5,0 Армирачки радови:

1,0

Набавка и постављање глатке арматуре Č240/360. 

Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према 

пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре 

бетонирања мора да прегледа и писменим путем 

одобри статичар. Арматура се отежано уграђује 

пошто се узенгије провлаче кроз рупе у плочи и 

делимично савијају на лицу места.

Обрачун по кг арматуре. кг 1.304,09

2,0

Набавка и постављање ребрасте арматуре 

Č400/500. Арматуру очистити, исећи, савити и 

уградити према пројекту и статичким детаљима. 

Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и 

писменим путем одобри статичар. Арматура се 

отежано уграђује пошто се шипке провлаче кроз 

већ постављене узенгије на лицу места. 

Обрачун по кг арматуре кг 12.155,26

3,0

Набавка и постављање мрежасте арматуре 

Č450/560. Арматуру очистити, исећи, савити и 

уградити према пројекту и статичким детаљима. 

Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и 

писменим путем одобри статичар. Арматура се 

отежано уграђује пошто се шипке провлаче кроз 

већ постављене узенгије на лицу места.

Обрачун по кг арматуре. кг 13.935,57

Укупно армирачки радови:

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 

важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.      

Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична  

цена  обухвата  израду комплетне позиције радова, (набавку основног и везног материјала, подметаче, 

спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви  хоризонтални и вертикални  преноси  до 

места уградње, неопходну  радну  скелу и остале  активности које су неопходне за квалитетно извођење 

радова.          

Изведени радови морају бити  квалитетни, сто посто  повезани, да бетонски челик  заузима  правилан  

облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху 

обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче.                                               

Изглед и распред бетонског  челика  мора у свему  одговарати условима техничке документације.               

Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну  примену  савременог  

алата и механизације намењеној овој враси радова.                               

Сви употребљени материјали, бетонски ћелик, везни материјал и сл. морају бити прописаног  квалитета, 

односно да поседују атесте.                                                     

Бетонски челик мора бити машински справљан, обрадјен и несме да поседује веће трагове корозије, нити 

било какве трагове других материјала. 
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6,0 Изолатерски радови:

1,0

Набавка и постављање једног слоја полиетиленске 

фолије, УРСА СЕЦО 500. Фолију поставити и 

слојеве залепити обострано лепљивом армираном 

акрилном траком, УРСА СЕЦО 41, по упутству 

произвођача.

Обрачун по м2 постављене површине. м2 101,77

2,0

Израда хоризонталне хидроизолације терасе 

флексибилним 2-компонентним цементним 

премазом ИСОМАТ АКВАМАТ-ФЛЕКС или 

еквивалент. Изолацију радити преко потпуно чисте 

подлоге и подићи уз зидове по детаљу пројекта 

(40цм). Пре наношења хидроизолационог премаза 

површину добро наквасити. Материјал се наноси 

четком у два слоја. Други слој се наноси тек када се 

претходни осуши. Температура примене треба да 

буде измeђу +5°C и +30°C. На одређеним 

локацијама потребно је ојачати слој ИСОМАТ 

АКВАМАТ-ФЛЕКС-а (одсутност холкера, разних 

спојева) коришћењјем 10цм ширине полиестерске 

тканине ТРЕВИРЕ (30гр/м2) или стаклене мрежице 

(65гр/м2).

Обрачун по м2 изведене изолације.

16.8*4.48+0.38*1.44*7+(16.8*2+4.48*2+0.38*14)*

0.4+(0.38*2+1.44)*1.6 = м2 101,77

Просецање капиларне влаге зида од опеке, 

дебљине 52-65цм. Санација постојећих зидова од 

опеке у кречном малтеру, извеси машинским 

сечењем и постављањем изолационих трака са 

слојем експандирајућег материјала, у складу са 

прописима. Као изолациону траку користити (СИКА 

план трака d=1,5mm или ПВЦ оребрене шине). 

Пресецају се сви постојећи зидови у објекту.

Обрачун по м1 изолованог зида. м1 104,52

Дебљине 40-52цм. м1 115,14

Дебљине 15-40цм. м1 66,48

Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог 

алата и механизације намењене овој врсти радова.                                

Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да 

поседују атесте.  

Све инсталације и сви предходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-

наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје објективни разлози.               

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, 

како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз 

сагласност  надзорног  органа, радове  довести у пројектовано  стање. Приликом  извођења својих радова, 

извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. 

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  вазећим прописима, стандардима  и  техничкој  

документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју  штетно  

да  утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају 

заузимати правилне геометријске положаје. 

Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите 

употребљеног основног и везног материјала. Мере  заштите не утичу на већ уговорену цену радова.       

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата 

израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и 

унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну 

скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.     

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 

важећих прописа у грађевинарству из ове области.   

5,0
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16,0

Набавка и постављање једног слоја паропропусне 

водонепропусне фолије. Фолију поставити и 

слојеве залепити обострано лепљивом армираном 

акрилном траком, по упутству произвођача, а преко 

дашчане оплате крова.

Обрачун по м2 постављене површине.

Кров приземље: 333.70+57.07 = 390.77

Кров поткровље: 708.42 м2 1.099,19

Укупно изолатерски радови:
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7,0 Браварски радови:

1,0

Набавка, израда и постављање кровне 

конструкције од подвлака и ребара, као и 

постављање спрегова. Конструкцију израдити од 

челичних носача махом ХЕА140 и ХОП100/100/5, 

лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, 

анкера и слично, по пројекту, детаљима, статичком 

прорачуну и упутству пројектанта. Спојеве и варове 

идеално израдити, очистити и обрусити. Пре 

уградње елементе очистити од корозије и прашине, 

нанети импрегнацију и основну боју, по завршеној 

монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, 

завртњи, подлошке, скела, дизалица, као и 

атестирање конструкције и варова.

Обрачун по кг уграђеног челика.

кг 9.353,82

2,0

Набавка, израда и постављање ојачања тавањача 

у међуспратној конструкцији. Ојачања конструкције 

израдити од челичних носача ХЕА 180-220, лимова, 

угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и 

слично, по пројекту, детаљима, статичком 

прорачуну и упутству статичара. Спојеве и варове 

идеално израдити, очистити и обрусити. Пре 

уградње елементе очистити од корозије и прашине, 

нанети импрегнацију и основну боју, по завршеној 

монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, 

завртњи, подлошке, скела, дизалица, као и 

атестирање конструкције и варова. 

Обрачун по кг уграђеног челика.

кг 1.338,45

Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како оне 

на самој конструкцији тако и оне које се угрђјују у бетон.                  

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 

важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.     

За сво време извђјења радова, односно до предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 

мере,  како  неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до  оштећења извођач ће о свом 

трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 

израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  

транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по потреби 

конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и остале  

активности  које су неопходне за квалитетно извођење радова).          

Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом  стручном радном снагом, уз пуну примену  

савременог  алата и механизације намењене овој врсти радова.                   

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног 

квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради 

радионићке детаље  и исте поднесе пројектанту на оверу. Важеће атесте морају да поседују и мајстори 

вариоци за одређене врсте радова 

Конструкцију извести у свему према  техничкој  документацији статичком прорачуну и радионичким 

детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом варења. 

Места спајања и заваривања морају  бити  сува, чиста односно без трагова страних примеса.  Контролу  

варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту конструкције извршити у 

радионици, по монтажи конструкције изврсити још једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за 

челик.         



Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Предмер и предрачун радова

мера количина цена/јед укупно

3,0

Израда и монтажа металне подконструкције као 

слепих штокова и надвратника. Подконструкцију 

направити од кутијастих профила међусобним 

варењем и анкеровањем у носеће елементе, по 

детаљима и упутству пројектанта. Кутијасте 

профиле очистити и премазати минијум бојом, два 

пута, и после уградње поправити. У цену улазе 

кутијасти профили, анкери и сав други потребан 

материјал.

Обрачун по кг челика. кг 200,00

5,0

Израда и постављање пењалица од челичних 

профила у лифтовском окну. Конструкција 

пењалицa су међусобно заварене челичне цеви. 

Пењалице чине вертикале 

∅

30mm на осовинском 

растаојању 60сm и пречке 

∅

20mm на осовинском 

одстојању 25сm. Вертикале су заварене за 

хоризонталне челичне  цеви, које су анкероване за 

армирано бетонски зид.

Сви варови су радионички обрађени, делови 

очишћени.

Сви уграђени материјали и елементи морају да 

одговарају важећим стандардима за ову врсту 

радова.

Пењалице су дубине 7цм (анкеровати у зид од 

бетона  +10цм),укупне висине 150цм, а у свему као 

ПОС 1 у двоструком кругу шеме браварије, према 

пројекту, детаљима и упутству надзорног органа. 

Пењалице минизирати и завршно бојити у два слоја 

бојом за метал.

Обрачун по  м1 дужине рукохвата. м1 1,50

7,0

Набавка, израда и постављање ојачања 

(надвратника) у зидовима. Ојачања конструкције 

израдити од челичних носача U180-220, лимова, 

угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и 

слично, по пројекту, детаљима, статичком 

прорачуну и упутству статичара. Спојеве и варове 

идеално израдити, очистити и обрусити. Пре 

уградње елементе очистити од корозије и прашине 

и нанети импрегнацију, по завршеној монтажи 

поправити је. У цену улазе и анкери, завртњи, 

подлошке, скела, дизалица, као и атестирање 

конструкције и варова.

Обрачун по кг челика. кг 1.019,00

Укупно браварски радови:



Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Предмер и предрачун радова

мера количина цена/јед укупно

8,0 Лимарски радови:

1,0

Израда и монтажа солбанка прозора од 

пластифицираног поцинкованог лима, развијене 

ширине до 50 цм, дебљине 0,7мм. Стране солбанка 

према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25мм, 

у шток птозора учврстити лепљењем целом 

дужином епоксидним лепком типа СИКА или 

сличан. Предњу страну солбанка причврстити за 

дрвене пакнице или слично. Испод лима ставити 

слој тер папира, који улази у цену солбанка.

Обрачун по м1 солбанка.

м1 35,40

2,0

Израда и монтажа вентилационих глава, пречника 

120 мм, од бакарног лима дебљине 0,60 мм, по 

детаљима и упутству пројектанта. Вентилационе 

главе поставити на цеви пречника 100 мм. Део 

цеви главе мора да уђе у вентилациону цев 

минимум 50 мм и да се залетује калајем од 

најмање 40%. У цену улази и обрада продора са 

израдом подметача приближних димензија 50x50 

цм.

Обрачун по комаду вентилационе главе. ком 12,00

3,0

Израда и монтажа висећих полукружних олука од 

поцинкованог пластифивираног лима у комплету са 

самплехом, развијене ширине до 125 цм. Олуке 

спајати поп нитнама, једноредно са максималним 

размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. 

Држаче висећих олука радити од поцинкованог 

пластифицираног флаха 25x5 мм, и нитовати са 

предње стране олука нитнама ø 4мм, на размаку до 

80 цм.

Обрачун по м1 олука. м1 157,60

Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог 

алата и механизације намењене овој врсти радова.                                   

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног 

квалитета односно да поседују атесте. 

Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну 

примену савремених метода за спајање-настављање лима.  Термоизолација у сендвичу лима мора имати 

одговарајући дистанцер-дистанцер који  одговара намени сендвича. Лим мора  бити  заштићен 

(поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком  документацијом. Изведени 

радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан геометријски 

облик. Сви изведени лимарски  радови  морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима 

где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетом, опека и сл.) исти се мора заштитити: 

премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од 

истородног материјала.  

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 

важећих прописа у грађевинарству из ове области.        

За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне мере, 

како  неби  дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз 

сагласност надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                                   Обрачун се врши 

по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне 

позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  транспорт, израду и 

монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену заштиту 

на споју са другим  материјалима, термоиспуне код сендвича и остале активности које су неопходне за 

квалитетно извођење радова).        



Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Предмер и предрачун радова

мера количина цена/јед укупно

4,0

Израда и монтажа олучних цеви од поцинкованог 

лима, РШ до 50 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови 

олучних цеви морају да улазе један у други 

минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 

40%. Поцинковане пластифициране обујмице са 

држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко 

обујмица поставити украсну траку. Цеви морају 

бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак 

олучне цеви по детаљу.

Обрачун по м1 олучне цеви. м1 89,72

5,0

Опшивање увала поцинкованим пластифицираним 

лимом, развијене ширине до 80 цм, дебљине 0,60 

мм. Опшивање извести према пројекту и упутству 

надзорног органа. Испод лима поставити слој тер 

папира, који улази у цену опшивања.

Обрачун по м1 надзитка.

5.08*2+5.15*2+8.41*2+4.76 = 

м1 44,04

7,0

Набавка и монтажа ТР лима типа ТР154 као 

изгубљене оплате пода. ТР лим поставити 

шрафљењем за тавањаче или челичне греде по 

детаљима и правилима струке. Лим се поставља у 

делу изнад велнеса.

Обрачун по м2 основе тавана. м2 95,68

12,0

Израда и монтажа ветар лајсне од 

пластифицираног поцинкованог лима, развијене 

ширине до 55 цм, дебљине 0,60 мм. Окапницу 

препустити за 3 цм. Опшивање извести према 

детаљима и упутству пројектанта. Испод лима 

поставити слој тер папира, који улази у цену 

опшивања. Лајсну подвући под цреп минимум 12цм.

Обрачун по м1 уграђене лајсне.

7.25*2+5.35 = 

м1 19,85

13,0

Израда и монтажа вандиксне од пластифицираног 

поцинкованог лима, развијене ширине до 75 цм, 

дебљине 0,60 мм. Окапницу препустити за 3 цм. 

Опшивање извести према детаљима и упутству 

пројектанта. Испод лима поставити слој тер папира, 

који улази у цену опшивања. Лајсну подвући под 

цреп минимум 12цм, и подићи уз зид минимум 

20цм.

Обрачун по м1 уграђене иксне. м1 106,91

14,0

Опшивање надзидака поцинкованим 

пластифицираним лимом, развијене ширине до 62 

цм, дебљине 0,60 мм. Окапницу препустити за 3 

цм. Опшивање извести према детаљима и упутству 

пројектанта. Испод лима поставити слој тер папира, 

који улази у цену опшивања.

Обрачун по м1 надзитка.

17.15+4.63*2 = 26.41 м1 26,41

15,0

Опшивање димњака и вентилационих канала, 

поцинкованим пластифицираним лимом, развијене 

ширине 66цм, дебљине 0,80мм. Лим уз зид 

димњака подићи најмање за 20цм. Руб лима-ивицу 

убацити у спојницу опека, или залити 

трајноеластичним китом, Опшивање димњака 

извести по детаљима и упутству пројектанта.

Обрачун по м1 спољне ивице димњака. м1 23,00
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16,0

Изрда и монтажа самплеха испод лежећег олука  

од пластифицираног лима, развијене ширине РШ 

до 40цм, дебљине 0,80мм. Окапницу самплеха 

препустити преко ивице венца или предње летве 

3цм. Самплех постављен преко венца за подлогу 

причврстити преко пакница уграђених у виду 

ластиног репа или утипловати на размаку 30-33цм. 

Поцинковане шрафове преклопити парчетом цинка 

и залетовати.

Обрачун по м1 самплеха. м1 157,60

18,0

Израда и монтажа снегобрана од флах гвожђа по 

пројекту и детаљима. Држачи су флаховима 

анкеровани за подлогу. Снегобране очистити, 

премазати минијумом и бојити два пута бојом за 

метал.

Обрачун по м1 снегобрана у три реда.                         м1 157,60

19,0

Покривање кровних површина поцинкованим 

пластифицираним лимом, дебљине 0,60мм. 

Покривање извести у тракама међусобно спојеним 

дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и 

дуплим лежећим у хоризонталном правцу, 

смакнутим на пола. Покривање извести по пројекту, 

детаљима и упутству надзорног органа. Испод 

лима поставити слој парпопропусне 

водонепропусне фолије, који улази у цену 

покривања.

Обрачун по м2 покривене површине. м2 60,64

Укупно лимарски радови:
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9,0 Тесарски радови:

1,0

Завршно прскање дрвених елемената против 

инсеката. Дрвене елементе конструкције крова, 

таванице и друго заштитити од инсеката 

специјалним импрегнирајућим средством.

Обрачун по м2 прскане површине. м2 932,00

Заштитно премазивање дрвених и челичних 

елемената против пожарним премазима класе Ф60 

минута. Дрвене елементе конструкције крова, 

стубове, тавањаче и друго заштитити од пожара 

специјалним импрегнирајућим средствима, са 

потребним предпремазима у складу са упутством 

произвођача.

Обрачун по м2 прскане површине. м2 803,70

Заштитно премазивање дрвених и челичних 

елемената против пожарним премазима класе Ф90 

минута. м2 128,30

3,0

Израда четвороводне кровне конструкције од суве 

јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту 

и детаљима. На местима ослонаца дрвених греда 

поставити слој Крабероида и греде анкеровати. 

Урадити све прописане тесарске везе кровних 

елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 

завртњева, кламфи и слично.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. м2 803,70

4,0

Летвисање крова летвама 24/48мм, на размаку од 

32цм, за покривање фалцованим црепом. 

Летвисање извести сувим, правим и квалитетним 

јеловим летвама, оптималне дужине.

Обрачун по м2 мерено по косини крова. м2 870,00

5,0

Летвисање крова летвама 24/48мм, паралелно са 

роговима, преко дашчане оплате, за стварање 

ваздушног простора испод покривача. Летве 

поставити на размаку од 40цм.  Летвисање извести 

сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, 

оптималне дужине.

Обрачун по м2 мерено по косини крова. м2 870,00

Набавка и постављање дашчане подлоге преко 

кровне конструкције. Даске дебљине 24мм од суве, 

праве и квалитетне јелове грађе, оптималне 

дужине поставити на додир и заковати.

Обрачун по м2 постављене површине. м2 870,00

Набавка и постављање дашчане подлоге преко 

кровне конструкције. ОСБ плоче дебљине 22мм или 

2*12мм поставити на додир и заковати. 

Постављене плоче морају бити равне, без зазора 

који могу оштетити фолију.

Обрачун по м2 постављене површине. м2 62,00

7,0

Покривање крова бибер црепом (дупло покриванје) 

у свему према прописима.

Обрачун по м2 покривеног крова. м2 932,00

6,0

2,0
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8,0

Покривање крова Теголом.Преко претходно 

постављених ОСБ плоча поствити шиндру заједно 

са подложним фолијама тако да заједно дају 

покривач који не пропушта воду, прашину и ваздух. 

Подложну фолију треба поставити паралелно са 

стрехом, и испод преклопа са скривеним 

закивањем је причврстити за подлогу. Величина 

преклопа код малих нагиба крова (15-22) је 15 цм. 

Преклопи треба да се покривају у правцу сливања. 

Подложну фолију треба спустити 5 цм на опшив 

стрехе и залепити хладним лепком за шиндру. 

Продужеци подложних фолија по редовима не 

смеју пасти у исту линију. Шиндру за подлогу 

причврстити са ексером за шиндру или са 

правоугаоном спајалицом. Уколико се после 

уградње у року од неколико недеља неможе 

очекивати да ће од сунчеве топлоте шиндре да се 

залепе, треба користити грејање плоча са топлим 

ваздухом. Вентилација се може решити са 

елементом за проветравање слемењаче или са 

тачкастом вентилацијом између рогова. Тачкасту 

вентилацију треба користити у случајевима када се 

слеме не може затворити са елементом за 

проветравање. Тачкасту вентилацију треба 

поставити близу слемена, у другом реду шиндре, 

причвршћивањем са вијцима изнад отвора који 

одговара величини вентилационог елемента. 

Шиндре које покривају основу вентилационог 

елемента треба залепити за исту лепком за 

шиндру.

Обрачун по м2 покривеног крова. м2 62,00

Укупно тесарски радови:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)

Радови на припреми и рушењу

Земљани радови

Зидарски радови

Армирано бетонски радови

Армирачки радови

Изолатерски радови

Браварски радови

Лимарски радови

Тесарски радови

У К У П Н О  I

ПДВ 20%

Са ПДВом

Београд,               децембар 2014. год.

Славица Милошевић диа

Одговорни пројектант

__________________________________
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