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Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката
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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 
образована Решењем бр. 404-121-5/19-IV сачинила је:

ОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-121/19-IV

Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката

ФК "Партизан" из Витојеваца 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Главна 107, Рума 

022/479-070 

www.ruma.rs 

404-121/19-IV 

404-121-6/19-IV 

 404-121-7/19-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

29.11.2019.г 

 404-121-9/19-IV 

13.12.2019.г 

Врши се измена следећих делова: 

Образац структуре цене са упутством како да се попуни  на страни 
змене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 
сачинила је: 

ОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

IV–  

Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката-Свлачионице 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

на страни 29/72 до 48/72 
змене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

складу са предметним изменама и допунама 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Kaпитално одржавање отвор

одржавању објекта свлачионице

Ред. 

број 

Опис 

1 2 

 

1. Обележавање објекта на терену и 
скидање хумуса у слоју од 20cm са 
планирањем ископаног хумуса на 
парцели или месту које одреди 
инвеститор, ако које не може бити даље 
од 2km 
Обрачун по m2 скинутог и испланираног 
хумуса 

2. Израда градилишног паноа
200х100cm исписаним подацим
инвеститору, пројектанту и извођачу, као 
и уговорену вредност радова и роком 
завршетка радова. 
Обрачун по комаду табле

 

1. Машински ископ земље III категорије за 
темељење објекта. Ископ извести према 
пројекту и датим котама. Бочне стране 
правилно одсећи. Ископану земљу 
складиштити на градилишту због даљег 
коришћења. Удео машинског рада у 
укупном износу ископа је 90%. 
Обрачун по m3 ископане земље, мерено у 
збиљном стању 

2. Ручни ископ земље  III ка
тракасте темеље. Ископану земљу 
утоварити на камион и одвести на 
депонију удаљену од места градилишта 
до 5кm по налогу инвеститора или 
стручног надзора. Удео ручног рада у 
укупном износу ископа је 10%.

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                     ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

2/21 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                    
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Kaпитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката

одржавању објекта свлачионице ФК''Партизан'' из Витојеваца

  

 Јед. 

мере 

Количина Цена без 

ПДВ

3 4 5

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

Обележавање објекта на терену и 
ање хумуса у слоју од 20cm са 

планирањем ископаног хумуса на 
парцели или месту које одреди 
инвеститор, ако које не може бити даље 

скинутог и испланираног 

m2 108,06 

Израда градилишног паноа-табле 
200х100cm исписаним подацима о 
инвеститору, пројектанту и извођачу, као 
и уговорену вредност радова и роком 

Обрачун по комаду табле 

ком 1,00 

Укупно:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Машински ископ земље III категорије за 
темељење објекта. Ископ извести према 

им котама. Бочне стране 
правилно одсећи. Ископану земљу 
складиштити на градилишту због даљег 
коришћења. Удео машинског рада у 
укупном износу ископа је 90%.  

ископане земље, мерено у 

 
 
 

m3 

 
 
 

16,12 

III категорије за 
тракасте темеље. Ископану земљу 
утоварити на камион и одвести на 
депонију удаљену од места градилишта 
до 5кm по налогу инвеститора или 
стручног надзора. Удео ручног рада у 
укупном износу ископа је 10%. 

 
 
 

m3 

 

 

 
 
 

1,79 
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Прилог 8 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ених спортских и рекреационих објеката - радови на 

ФК''Партизан'' из Витојеваца 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

5 6 

  

  

Укупно:  
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Обрачун по m3 ископане земље, мерено у 
збијеном стању 

3. Насипање простора поред темељног 
зида,испод подне плоче и испод тротоара  
земљом из ископа. Земљу насипати у 
слојевима од 20cm, квасити водом и 
набити до потребне збијености. За 
насипање користити земљу депоновану  
приликом ископа. 
Обрачун по m3  насуте земље, мерено у 
збијеном стању 

4. Набавка и разастирање шљунка. 
Тампонски слој шљунка насути у 
слојевима дебљине до 20 cm, набити и 
фино испланирати са толеранцијом по 
висини  ± 1cm. 
Обрачун по m3 уграђен
мерено у збиљном стању.

а. Испод подне плоче објекта d=36 cm

б. испод тротоара објекта d=10cm

ц.  испод темељних трака  d =10cm

                                                                            

1 Зидање зидова од гитер блокова 
продужном малтеру размере 1:2:6. 
Блокове пре уградње квасити водом. 
Зидове радити са правилном слогом. 
Спојнице очистити од дубине 2cm. У цену 
улази и помоћна скела.  
Обрачун по m3 озиданог зида.

2 Зидање калканских зидова од гитер 
блокова, d=20cm у продужном малтеру 
резмере 1:2:6. Блокове пре уградње 
квасити водом. Зидове радити са 
правилном слогом. Спојнице очистити до 
дубине 2cm. У цену улази и помоћна 
скела. 
Обрачун по m3 озиданог зида.

3 Зидање зида пуном опеком d=12cm  у 
продужном малтеру размере 1:2:6, са 
истовременим формирањем отвора за 
врата. На висини 2.1m од готовог пода 
радити армирано-бетонске серклаже 
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ископане земље, мерено у 

Насипање простора поред темељног 
зида,испод подне плоче и испод тротоара  
земљом из ископа. Земљу насипати у 
слојевима од 20cm, квасити водом и 
набити до потребне збијености. За 
насипање користити земљу депоновану  

насуте земље, мерено у 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

18,10 

Набавка и разастирање шљунка. 
Тампонски слој шљунка насути у 
слојевима дебљине до 20 cm, набити и 
фино испланирати са толеранцијом по 

уграђеног шљунка, 
мерено у збиљном стању. 

 
 

 

Испод подне плоче објекта d=36 cm m3 24,84 

испод тротоара објекта d=10cm m3  2,67 

испод темељних трака  d =10cm m3 2,56 

                                                                                     УКУПНО:

ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

Зидање зидова од гитер блокова d=25cm у 
продужном малтеру размере 1:2:6. 
Блокове пре уградње квасити водом. 
Зидове радити са правилном слогом. 
Спојнице очистити од дубине 2cm. У цену 

 
озиданог зида. 

 
 

m3 

 
 

18,39 

Зидање калканских зидова од гитер 
блокова, d=20cm у продужном малтеру 
резмере 1:2:6. Блокове пре уградње 
квасити водом. Зидове радити са 
правилном слогом. Спојнице очистити до 
дубине 2cm. У цену улази и помоћна 

озиданог зида. 

 
 

m3 

 
 

2,69 

Зидање зида пуном опеком d=12cm  у 
продужном малтеру размере 1:2:6, са 
истовременим формирањем отвора за 
врата. На висини 2.1m од готовог пода 

бетонске серклаже 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

30,34 
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УКУПНО: 
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МB30 димензија 0,12х20 cm који се 
посебно обрачунава у бетонским 
радовима. Опеку пре уградње квасити 
водом. Зидање извести у правилном слогу. 
По завршеном зидању спојнице очистити. 
У цену улази и набавка материјала, 
транспорт и помоћна скела.
Обрачун по m2 озиданог зида.

4 Малтерисање унутрашњих зидова од 
опеке продужним малтером размере  1:2:6 
у два слоја. Први слој, грунт, радити 
продужним малтером од просејаног 
шљунка ''јединице''. Подлогу поквасити, 
нанети први слој малтера и нарезати га. 
Други слој справити са ситним 
песком, без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. 
Пердашити уз квашење и глачање малим 
пердашкама. Омалтерисане површине 
морају бити равне, без прелома и таласа, а 
ивице оштре и праве. Малтер квасити да 
не дође до брзог сушења и ''прегоревања''
Обрачун по m2 измалтерисане површине.

5 Малтерисање плафона продужним 
малтером 1:3:9 у два слоја фино и грубо, 
преко rabic pletiva са rabaciranjem и 
завршним финим пердашењем. 
плафона извести rabic п
арматурном мрежом.Мрежасту арматуру 
Ø5мм са окцима 15/15цм, фиксирати за 
плафон пијавицама, анкерима или слично 
и преко ње везати поцинковано rabic 
pletivo. Rabic pletivo испрскати два пута 
цементним млеком. Затим нанети слој 
густог малтера да обухвати rabic pletivо. 
Грунт справити са просејаним песком 
''јединицом'' и нанети на плафон. Други 
слој справити са ситним чистим песком 
без примеса муља и органских материја и 
нанети преко порвог слоја. Пердашити уз 
квашење и глачање малим пердашкама. У 
цену улази и постављање помоћне скеле.
Обрачун по m2 измалтерисане површине.

6 Израда цементне кошуљице изнад 
стиродура, дебљине d=4cm. Малтер за 
кошуљицу справити са просејаним 
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МB30 димензија 0,12х20 cm који се 
себно обрачунава у бетонским 

радовима. Опеку пре уградње квасити 
водом. Зидање извести у правилном слогу. 
По завршеном зидању спојнице очистити. 
У цену улази и набавка материјала, 
транспорт и помоћна скела. 

озиданог зида. 

Малтерисање унутрашњих зидова од 
опеке продужним малтером размере  1:2:6 
у два слоја. Први слој, грунт, радити 
продужним малтером од просејаног 
шљунка ''јединице''. Подлогу поквасити, 
нанети први слој малтера и нарезати га. 
Други слој справити са ситним чистим 
песком, без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. 
Пердашити уз квашење и глачање малим 
пердашкама. Омалтерисане површине 
морају бити равне, без прелома и таласа, а 
ивице оштре и праве. Малтер квасити да 

а и ''прегоревања'' 
измалтерисане површине. 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

209,82 

Малтерисање плафона продужним 
малтером 1:3:9 у два слоја фино и грубо, 
преко rabic pletiva са rabaciranjem и 
завршним финим пердашењем. Rabiciranjе 
плафона извести rabic плетивом и 
арматурном мрежом.Мрежасту арматуру 

5мм са окцима 15/15цм, фиксирати за 
плафон пијавицама, анкерима или слично 
и преко ње везати поцинковано rabic 
pletivo. Rabic pletivo испрскати два пута 
цементним млеком. Затим нанети слој 

ухвати rabic pletivо. 
Грунт справити са просејаним песком 

на плафон. Други 
слој справити са ситним чистим песком 
без примеса муља и органских материја и 
нанети преко порвог слоја. Пердашити уз 
квашење и глачање малим пердашкама. У 

ну улази и постављање помоћне скеле. 
измалтерисане површине. 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

67,28 

Израда цементне кошуљице изнад 
стиродура, дебљине d=4cm. Малтер за 
кошуљицу справити са просејаним 
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шљунком ''јединицом'' размере 1:3. Горњу 
површину кошуљице равно испердашити 
и неговати док не очврсне. У кошуљицу 
додати стајлена влакна у количини од 0,8 
kg/m3. Кошуљицу исећи тако да највећа 
површина између дилатација буде 9m
Обрачун по m2 урађене кошуљице.

                                 

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. Израда армирано бетонских темељних 
трака и темељних зидова марке МВ 30. 
Темеље армирати по пројекту, детаљима и 
статичком прорачуну. Бетонирање радити 
преко претходно раза
дебљине слоја 10cm. Бетон уградити и 
неговати по прописима. Арматура се 
посебно обрачунава. Траке се изводе у 
рову без оплате, а оплата темељних 
зидова улази у цену. 
Обрачун по m3 уграђеног бетона.

2. Израда и бетонирање п
армираним бетоном марке МВ 30, 
дебљине 10 cm. Израдити ивичну оплату 
која улази у цену и плочу армирати по 
пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по 
прописима. 
 Обрачун по m2 изведене плоче.

3. Израда армирано бетонских вертикалних 
серклажа 25х25 cm, марке МВ30. 
Израдити оплату и серклаже армирати по 
пројекту детаљима и статичком 
прорачуну.Бетон уградити и неговати по 
прописима Арматура се посебно 
обрачунава. У цену улазе и оплата и 
помоћна скела. 
Обрачун по m3 уграђеног бетона.

4. Израда  армирано бетонских 
хоризонталних 25х37cm и косих 
калканских серклажа 20х20, марке МВ 30. 
Израдити оплату и серклаже армирати по 
пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по 
прописима. Арматура се посебно 
обрачунава. У цену улазе и оплата и 
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шљунком ''јединицом'' размере 1:3. Горњу 
авно испердашити 

и неговати док не очврсне. У кошуљицу 
додати стајлена влакна у количини од 0,8 

. Кошуљицу исећи тако да највећа 
површина између дилатација буде 9m2. 

урађене кошуљице. 

 
m2 

 
68,32 

                                                                     УКУПНО:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Израда армирано бетонских темељних 
трака и темељних зидова марке МВ 30. 
Темеље армирати по пројекту, детаљима и 
статичком прорачуну. Бетонирање радити 
преко претходно разастртог шљунка 
дебљине слоја 10cm. Бетон уградити и 
неговати по прописима. Арматура се 
посебно обрачунава. Траке се изводе у 
рову без оплате, а оплата темељних 

уграђеног бетона. 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

19,72 

Израда и бетонирање подне плоче 
армираним бетоном марке МВ 30, 
дебљине 10 cm. Израдити ивичну оплату 
која улази у цену и плочу армирати по 
пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по 

изведене плоче. 

 
 

m2 

 
 

81,25 

армирано бетонских вертикалних 
серклажа 25х25 cm, марке МВ30. 
Израдити оплату и серклаже армирати по 
пројекту детаљима и статичком 
прорачуну.Бетон уградити и неговати по 
прописима Арматура се посебно 
обрачунава. У цену улазе и оплата и 

уграђеног бетона. 

 
 

m3 

 
 

1,23 

Израда  армирано бетонских 
хоризонталних 25х37cm и косих 
калканских серклажа 20х20, марке МВ 30. 
Израдити оплату и серклаже армирати по 
пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по 

писима. Арматура се посебно 
обрачунава. У цену улазе и оплата и 

 
 

m3  

 
 

5,14 
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помоћна скела. Обрачун по m
бетона. 

5. Израда армирано бетонских надвратника 
25х20cm и 12х20cm 
Израдити оплату и надвратнике армирати 
по детаљима и статичком прорачуну. 
Бетон уградити и неговати по прописима. 
Арматура се посебно обрачунава. У цену 
улазе и оплата, подупирачи и помоћна 
скела. 
Обрачн по m3 уграђеног бетона.

6. Израда армирано-бетонске пуне таванице 
дебљине 12cm са стрехама 
армиране одговарајућом арматуром  
према статичком прорачуну, бетонираном 
бетоном марке МВ30. Арматурна мрежа 
се посебно обрачунава. У цену је 
урачуната и одговарајућа оплата са 
подупирачима. 
Обрачун по m3 уграђеног бетона.

7. Бетонирање тротоара ширине 60
на улазу где је шири) и дебљине 10
већ припремљену подлогу шљунка. На 
сваких 2,00m са пердашењем пад извести 
1,5% од зграде. Тампон слој шљунка је 
обрачунат у земљаним радовима 
предмера, а ивична оплата улази у це
Обрачун по m2  уграђеног бетона.

1. Набавка и постављање арматуре В500В. 
Арматуру очистити, исећи, савити и 
уградити према пројекту и статичким 
детаљима. Арматуру пре бетонирања мора 
да прегледа и писменим п
статичар. 
Обрачун по килограму уграђене арматуре.

2. Набавка и постављање мрежасте арматуре 
МА 500/560. Арматуру очистити, исећи и 
уградити према пројекту и статичким 
детаљима. Арматуру пре бетонирања мора 
да прегледа и писменим путем одобри 
статичар.  
Обрачун по килограму уграђене арматуре.
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помоћна скела. Обрачун по m3 уграђеног 

Израда армирано бетонских надвратника 
 марке МВ 30. 

Израдити оплату и надвратнике армирати 
ичком прорачуну. 

Бетон уградити и неговати по прописима. 
Арматура се посебно обрачунава. У цену 
улазе и оплата, подупирачи и помоћна 

уграђеног бетона. 

 
 
 

m3  

 
 
 

0,35 

бетонске пуне таванице 
дебљине 12cm са стрехама дебљине 8cm 
армиране одговарајућом арматуром  
према статичком прорачуну, бетонираном 
бетоном марке МВ30. Арматурна мрежа 
се посебно обрачунава. У цену је 
урачуната и одговарајућа оплата са 

уграђеног бетона. 

 
 

m3 

 
 

10,35 

тонирање тротоара ширине 60 cm (осим 
на улазу где је шири) и дебљине 10 cm на 
већ припремљену подлогу шљунка. На 
сваких 2,00m са пердашењем пад извести 
1,5% од зграде. Тампон слој шљунка је 
обрачунат у земљаним радовима 
предмера, а ивична оплата улази у цену. 

уграђеног бетона.   

 
 

m2 

 
 

26,72 

УКУПНО

АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

Набавка и постављање арматуре В500В. 
Арматуру очистити, исећи, савити и 
уградити према пројекту и статичким 
детаљима. Арматуру пре бетонирања мора 
да прегледа и писменим путем одобри 

Обрачун по килограму уграђене арматуре. 

 
 
 
 

kg  

 
 
 
 

638,77 

Набавка и постављање мрежасте арматуре 
МА 500/560. Арматуру очистити, исећи и 
уградити према пројекту и статичким 
детаљима. Арматуру пре бетонирања мора 

сменим путем одобри 

Обрачун по килограму уграђене арматуре. 

 
 

kg 

 
 

828,75 
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1. Израда и монтажа свих потребних 
елемената кровне конструкције( 
венчанице, рогови,стубови, клешта, 
пајанте јастуци) У цену улази набавка 
материјала и рад. 
Обрачун по m3 уграђене грађе.

2. Подашчавање крова ОЅВ плочама 
дебљине 1,5 cm испод фалцованог црепа. 
Обрачун по m2 косе површине крова.

3. Набавка и постављање летви и контра
летви преко ОЅВ плоча за покривање 
крова фалцованим црепом.
Обрачун по m1 уграђених летви. 

1. Набавка и постављање кровног покривача 
од фалцованог црепа, по избору 
пројектанта. Обрачун по
површине.  

2. Набавка и уградња ћерамиде на слемену. 
Обрачун по m1 уграђених слемењака.

1. Израда хидроизолације плоче приземља. 
Изолацију радити преко потпуно суве и 
чисте подлоге. Хладни премаз bitulil ''A''  
нанети четком или прскањем, на 
температури вишој од 10 степени. Варење 
битуменских трака извести загревањем 
траке пламеником са отвореним 
пламеном, размекшавањем битуменске 
масе површине која се лепи и 
слепљивањем сопственом масом за 
подлогу. Траку залепити целом 
површином са преклопима 10 
пажњу посветити варењу спојева. На мету 
продора арматуре вертикалних серклажа 
отворе у изолацији затворити битулитом.
Хидроизолацију извести од следећих 
слојева: 
- Хладан премаз битулитом ''А''
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УКУПНО

ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

Израда и монтажа свих потребних 
елемената кровне конструкције( 
венчанице, рогови,стубови, клешта, 
пајанте јастуци) У цену улази набавка 

уграђене грађе. 

 
 

m3 

 
 

2,74 

Подашчавање крова ОЅВ плочама 
испод фалцованог црепа. 

косе површине крова. 

m2 95,59 

Набавка и постављање летви и контра- 
летви преко ОЅВ плоча за покривање 

ова фалцованим црепом. 
уграђених летви.  

 
 

m1 

 
 

467,00 

УКУПНО

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

Набавка и постављање кровног покривача 
од фалцованог црепа, по избору 
пројектанта. Обрачун по m2 покривене 

m2 103,49 

ћерамиде на слемену.  
уграђених слемењака. 

m1 13,10 

УКУПНО

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

Израда хидроизолације плоче приземља. 
Изолацију радити преко потпуно суве и 
чисте подлоге. Хладни премаз bitulil ''A''  
нанети четком или прскањем, на 

ератури вишој од 10 степени. Варење 
битуменских трака извести загревањем 
траке пламеником са отвореним 
пламеном, размекшавањем битуменске 
масе површине која се лепи и 
слепљивањем сопственом масом за 
подлогу. Траку залепити целом 
површином са преклопима 10 cm, посебну 
пажњу посветити варењу спојева. На мету 
продора арматуре вертикалних серклажа 
отворе у изолацији затворити битулитом. 
Хидроизолацију извести од следећих 

Хладан премаз битулитом ''А'' 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 

 
 
 
 
 
 
 

85,05 
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- Кондорфлекс V3 варен за подлогу.
Обрачун по m2   изоловане површине.

2. Набавка и постављање прикривањем 
кровне подлоге од Крабероида 100/100, 
кровног папира са 500 gr/m
Битуменску хартију поставити преко 
дашчане подлоге прикривањем уз горњу 
ивицу траке нерђајућим
широком главом. Прикована ивица се 
преклапа 15cm. Наставке трака поставити 
наизменично, померене најмање за 50 cm. 
Обрачун по m2 покривене површине.

3. Набавка и постављање на подну плочу 
стиродура, дебљине 3 cm. У цену у
PE фолија која се уграђује са преклопом 
од 10 cm изнад битуменске HI, а испод 
стиродура. 
Обрачун по m2 изоловане површине. 

4. Набавка и постављање на плочи таванице 
минералне вуне, дебљине 10 cm и тежине 
30kg/m2 изоловане површине.

1. Набавка и уградња улазних ПВЦ 
сигурносних врата. Оквири врата су од 
ПВЦ шестокоморних профила са 
прекинутим термичким мостом и 
унутрашњим ојачањем од челика, у боји 
по избору одговорног пројектан
Отварање према споља. Врата су 
снабдевена одговарајућим оковом, 
механизмом за отварање око вертиклане 
осе. Окови су челични бојени у боји врата. 
Заптивање преко неопренских дихтунга. 
Врата имају праг, браву, цилиндар са 
улошком и три кључа. 
Обрачун по комаду уграђених врата.

а. ПОС 1 дим. 100/210cm  

2 Набавка и уградња ПВЦ прозора. Оквири 
прозора су од ПВЦ шестокоморних 
профила са прекинутим термичким 
мостом и унутрашњим ојачањем од 
челика у боји по избору одговорног 
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Кондорфлекс V3 варен за подлогу. 
изоловане површине. 

Набавка и постављање прикривањем 
Крабероида 100/100, 

кровног папира са 500 gr/m2   битумена. 
Битуменску хартију поставити преко 
дашчане подлоге прикривањем уз горњу 
ивицу траке нерђајућим ексерима са 
широком главом. Прикована ивица се 
преклапа 15cm. Наставке трака поставити 
наизменично, померене најмање за 50 cm.  

покривене површине. 

 
 
 

m2 

 

 

 
 
 

103,49 

Набавка и постављање на подну плочу 
cm. У цену улази и 

PE фолија која се уграђује са преклопом 
од 10 cm изнад битуменске HI, а испод 

изоловане површине.  

 
m2 

 
68,00 

Набавка и постављање на плочи таванице 
минералне вуне, дебљине 10 cm и тежине 
30kg/m2 изоловане површине. 

m2 72,00 

УКУПНО

СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

а ФАСАДНА СТОЛАРИЈА 

Набавка и уградња улазних ПВЦ 
сигурносних врата. Оквири врата су од 
ПВЦ шестокоморних профила са 
прекинутим термичким мостом и 
унутрашњим ојачањем од челика, у боји 
по избору одговорног пројектанта. 
Отварање према споља. Врата су 
снабдевена одговарајућим оковом, 
механизмом за отварање око вертиклане 
осе. Окови су челични бојени у боји врата. 
Заптивање преко неопренских дихтунга. 
Врата имају праг, браву, цилиндар са 

комаду уграђених врата. 

 
 
 

 
 

 kom 1,00 

Набавка и уградња ПВЦ прозора. Оквири 
прозора су од ПВЦ шестокоморних 
профила са прекинутим термичким 
мостом и унутрашњим ојачањем од 
челика у боји по избору одговорног 
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пројектаната. Застакљивање је дуплим 
нискоемисионим термопан стаклом 
(4+12+4). Отпор пролазу топлоте мора 
бити једнак или мањи од 1.40 m
Прозор има еслингер ролетну са 
термичком испуном кутије d=195mm са 
пластичним застором. Погон ролетне на 
гуртну. Отварање према ш
Прозор снабдети одговарајућим оковом, 
механизмом за отварање око хоризонталне 
и вертикалне осе. Окови су челични 
бојени у боји прозора. Заптивање преко 
неопренских дихтунга. Прозор је 
снабдевен  парапетном даском од ПВЦ
боји прозора.  Обрачун по к
уграђеног прозора. 

а. - једнокрилни ПОС 1 дим. 100/120cm

б. -једнокрилни ПОС 2 дим. 60/50

ц. -једнокрилни ПОС 3 дим.90/50cm

1. Набавка унутрашњих  ПВЦ  врата. 
Оквири врата су од ПВЦ петокоморних 
профила са прекинутим термичким 
мостом Отварање је дефинисано 
цртежима. Врата су снабдевена 
одговарајућим оковом, механизмом за 
отварање око вертикалне осе. Окови су 
челични бојени у боји врата. Заптивање 
преко неопренских дихтунга. В
праг, браву, цилиндар са улошком и три 
кључа. На поду поставити гумени 
одбојник. 
Обрачун по комаду уграђених врата.

a. ПОС 2 дим.90/210 cm 

б ПОС  3 дим.70/210 cm  

1. Израда и монтажа вертика
поцинкованих цеви, развијене ширине 
(RŠ) до 33cm Ø10 cm
0,60mm. Делови олучних цеви морају да 
улазе један у други минимум 50 mm и да 
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стакљивање је дуплим 
нискоемисионим термопан стаклом 
(4+12+4). Отпор пролазу топлоте мора 
бити једнак или мањи од 1.40 m2K/Wt. 
Прозор има еслингер ролетну са 
термичком испуном кутије d=195mm са 
пластичним застором. Погон ролетне на 
гуртну. Отварање према шеми. 
Прозор снабдети одговарајућим оковом, 
механизмом за отварање око хоризонталне 
и вертикалне осе. Окови су челични 
бојени у боји прозора. Заптивање преко 
неопренских дихтунга. Прозор је 
снабдевен  парапетном даском од ПВЦ-а у 
боји прозора.  Обрачун по комаду 

једнокрилни ПОС 1 дим. 100/120cm ком 4,00 

једнокрилни ПОС 2 дим. 60/50cm ком 4,00 

једнокрилни ПОС 3 дим.90/50cm ком 4,00 

УКУПНО

б ) УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА 

Набавка унутрашњих  ПВЦ  врата. 
у од ПВЦ петокоморних 

профила са прекинутим термичким 
мостом Отварање је дефинисано 
цртежима. Врата су снабдевена 
одговарајућим оковом, механизмом за 
отварање око вертикалне осе. Окови су 
челични бојени у боји врата. Заптивање 
преко неопренских дихтунга. Врата имају 
праг, браву, цилиндар са улошком и три 
кључа. На поду поставити гумени 

Обрачун по комаду уграђених врата. 

  

ком 3,00 

ком 4,00 

УКУПНО

ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

Израда и монтажа вертикалних олучних 
поцинкованих цеви, развијене ширине 

10 cm, дебљине лима 
0,60mm. Делови олучних цеви морају да 
улазе један у други минимум 50 mm и да 

 
 
 
 

m1 

 

 

 

 

12,40 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

  

  

  

УКУПНО  

  

  

  

УКУПНО  

  



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                   

 

се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима 
поставити на размаку од 200
обујмица поставити украсну траку. Цеви 
морају бити удаљене од зида минимум 20 
mm. Завршетак олучне цеви по детаљу. У 
цену урачунати скелу или корпу за рад на 
висини. 
Обрачун по m1 уграђене вертикале.

2. Израда и монтажа висећих олука 12х12cm 
од поцинкованог лима, развијене ширине 
(RŠ) до 36cm, дебљине 0,60 mm.Олуке 
спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3 cm и   летовати 
калајем од најмање 40%. Држаче лежећих 
олука урадити од поцинкованог флаха 
25х5 mm и нитовати са предње стране 
олука нитнама 0,4 mm на размаку до 80 
cm. 
Обрачун по  m1 
хоризонтале.  

3. Опшивање солбанка прозора 
поцинкованим лимом, развијене ширине 
(RŠ) до 20 cm, дебљине 0,60 mm. Стране 
солбанка према зиду и штоку прозо
подићи у висини до 25 мм. у шток прозора 
учврстити укивањем на размаку 50
rhm. Предњу страну солбанка 
причврстити за дрвене пакнице или 
избушити подлогу, поставити пластичне 
типлове. и причврстити поцинкованим 
холшрафовима. Преко главе холшрафа 
поставити ''машницу'' и залемити. Испод 
лима поставити слој тер папира који улази 
у цену солбанка. Обрачун по m1 
уграђеног солбанка. 

4. Монтажа опшивки кровних ивица, 
ветерлајсни од поцинкованог лима 
d=0,60mm  са свим прописним везама. 
Спојеве извести у правцу пада воде. За 
ширине до 50cm  обавезно је нитовање и 
летовање са преклопним шавовима од 2cm 
. За ширине преко 50 cm извести спојеве у 
виду стојећег фалца и дуплог превоја, на 
ивицама урадити окапнице одмакнуте од 
зида за 2-3 cm. Лим прих
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се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима 
поставити на размаку од 200 cm. Преко 
обујмица поставити украсну траку. Цеви 
морају бити удаљене од зида минимум 20 
mm. Завршетак олучне цеви по детаљу. У 
цену урачунати скелу или корпу за рад на 

уграђене вертикале. 

 

 

ећих олука 12х12cm 
од поцинкованог лима, развијене ширине 

до 36cm, дебљине 0,60 mm.Олуке 
спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3 cm и   летовати 
калајем од најмање 40%. Држаче лежећих 
олука урадити од поцинкованог флаха 

и са предње стране 
олука нитнама 0,4 mm на размаку до 80 

 уграђене олучне 

m1 26,20 

Опшивање солбанка прозора 
поцинкованим лимом, развијене ширине 

до 20 cm, дебљине 0,60 mm. Стране 
солбанка према зиду и штоку прозора 
подићи у висини до 25 мм. у шток прозора 
учврстити укивањем на размаку 50-80 
rhm. Предњу страну солбанка 
причврстити за дрвене пакнице или 
избушити подлогу, поставити пластичне 
типлове. и причврстити поцинкованим 
холшрафовима. Преко главе холшрафа 

вити ''машницу'' и залемити. Испод 
лима поставити слој тер папира који улази 
у цену солбанка. Обрачун по m1 

 
 
 

m1 

 
 
 

10,00 
 

Монтажа опшивки кровних ивица, 
ветерлајсни од поцинкованог лима 
d=0,60mm  са свим прописним везама. 

е извести у правцу пада воде. За 
ширине до 50cm  обавезно је нитовање и 
летовање са преклопним шавовима од 2cm 
. За ширине преко 50 cm извести спојеве у 
виду стојећег фалца и дуплог превоја, на 
ивицама урадити окапнице одмакнуте од 

3 cm. Лим прихватити за зид 

 
 
 

m1  

 

 

 

15,80 
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поцинкованом жицом и ексерима, ивицу 
подвући у спојнице. 
Обрачун по m1 ветар лајсне.

1. Облагање зидова санитарних чворова 
глазираним керамичким плочицама I 
класе, величине 20*20-20*30,тона и 
према избору пројектанта. Плочице 
полагати на лепак. Фуговање извести 
одговарајућом масом са ширином фуге 
3mm.Висина облагања зидова је до h= 
2,60м од коте готовог пода. На 
испупченим спојевима и завршетку 
плочица поставити ПВЦ лајсне. Обложене 
површине морају бити равне и 
вертикалне. 
Обрачун по m2 комплетно са фуговањем.

2.   Облагање подова противклизним 
керамичким плочицама I класе, величине 
30*30, боје и тона, према избору 
пројектанта, на лепак. Фуговање извести 
одговарајућом масом са ширином фуге 
3mm. Плочице полагати преко готовог 
пода које претходно очистити и одмастити 
што улази у цену рада. 
Обрачун по m2 комплетно са 
 

1. Израда демит фасаде. Термоизолационе 
плоче стиропор дебљине d=5cm масе 16
20кg/m3. Стиропор плоче поставити као 
термо и звучну изолацију фасаде преко 
грађевинског лепка и анкеровати 
специјалним типловима. Преко плоча 
нанети слој грађевинског лепка утиснути 
по целој површини стаклену мрежицу и 
нанети завршни слој грађевинског лепка 
по детаљу и упутсву пројектанта. У цену 
урачунати стиропор, лепак , типле, 
стаклену мрежицу, завршна обрада 
зарибавање у боји I тону по избору 
пројектанта. Фасадна скела се посебно 
обрачунава као I термоизолационе плоче 
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поцинкованом жицом и ексерима, ивицу 

Обрачун по m1 ветар лајсне.  

УКУПНО

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

Облагање зидова санитарних чворова 
глазираним керамичким плочицама I 

20*30,тона и  боје 
према избору пројектанта. Плочице 
полагати на лепак. Фуговање извести 
одговарајућом масом са ширином фуге 
3mm.Висина облагања зидова је до h= 

,60м од коте готовог пода. На 
испупченим спојевима и завршетку 
плочица поставити ПВЦ лајсне. Обложене 
површине морају бити равне и 

Обрачун по m2 комплетно са фуговањем. 

  
 
 
 

m2 

 
 
 
 

83,77 

Облагање подова противклизним 
а I класе, величине 

30*30, боје и тона, према избору 
пројектанта, на лепак. Фуговање извести 
одговарајућом масом са ширином фуге 

Плочице полагати преко готовог 
пода које претходно очистити и одмастити 

Обрачун по m2 комплетно са фуговањем.  

 
 

m2 

 
 

67,72 

УКУПНО

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

Израда демит фасаде. Термоизолационе 
плоче стиропор дебљине d=5cm масе 16-
20кg/m3. Стиропор плоче поставити као 
термо и звучну изолацију фасаде преко 
грађевинског лепка и анкеровати 

пловима. Преко плоча 
нанети слој грађевинског лепка утиснути 
по целој површини стаклену мрежицу и 
нанети завршни слој грађевинског лепка 
по детаљу и упутсву пројектанта. У цену 

, лепак , типле, 
стаклену мрежицу, завршна обрада -

у боји I тону по избору 
пројектанта. Фасадна скела се посебно 
обрачунава као I термоизолационе плоче 

 

 

 

 
m2 

 

 

 

 

103,49 
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дебљине d=5cm  
Обрачун по m2 изведене фасаде.

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1. Набавка материјала глетовање 
зидова висококвалитетном дисперзивном 
перивом парадифузном бојом, са 
еколошким својствима у белој боји, са 
извршеним  потребним предрадњама за 
наношење боје како би  се добила 
уједначена боја зидова. Радове извести у 
свему према општем опису и свим 
потребним предрадњама за ову врсту 
радова.  
Обрачун по m2 обрађене површине 
комплетно са покретном зидарском 
скелом. 

2. Набавка материјала глетовање
плафона дисперзивном бојом. Бојити 
белом дисперзивном бојом до уједначења 
боје плафона. Обрачун
површине комплетно са покретном 
зидарском скелом. 

3. Заштитни премаз дрвених елемената. 
Дрвене елементе конструкције крова 
(рогове, стубове, венчанице и друго) 
заштити од инсеката, алги, гљивица и 
труљења са два до три прем
средством жижолином. 
Обрачун по m2 премазане површине.

1. Монтажа и демонтажа металне цевасте 
фасадне скеле. Скела мора бити 
монтирана по свим важећим техничким 
прописима и htz мерама. Скела мора бити
статички стабилна анкерована за зграду и 
прописно узмљена, радне платформе 
извести на сваких 2.20m. Целокупну 
површину скеле застри перфорираном пвц 
фолијом - мрежом која мора бити уредно 
постављена, затегнута и одржавана током 
извођења радова. Скела мора
дозволу за употребу стручне комисије која 
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по m2 изведене фасаде. 

УКУПНО

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

Набавка материјала глетовање I бојење 
ококвалитетном дисперзивном 

перивом парадифузном бојом, са 
еколошким својствима у белој боји, са 
извршеним  потребним предрадњама за 
наношење боје како би  се добила 
уједначена боја зидова. Радове извести у 
свему према општем опису и свим 

њама за ову врсту 

обрађене површине 
комплетно са покретном зидарском 

 
 
 

m2  

 
 
 

209,82 

Набавка материјала глетовање I бојење 
плафона дисперзивном бојом. Бојити 
белом дисперзивном бојом до уједначења 
боје плафона. Обрачун по m2 обрађене 
површине комплетно са покретном 

 
 

m2  

 

 
67,28 

Заштитни премаз дрвених елемената. 
Дрвене елементе конструкције крова 
(рогове, стубове, венчанице и друго) 
заштити од инсеката, алги, гљивица и 
труљења са два до три премаза, хемијским 

премазане површине. 

 
 

m2  

 
 

102,16 

УКУПНО

РАЗНИ РАДОВИ 

Монтажа и демонтажа металне цевасте 
фасадне скеле. Скела мора бити 
монтирана по свим важећим техничким 
прописима и htz мерама. Скела мора бити 
статички стабилна анкерована за зграду и 
прописно узмљена, радне платформе 
извести на сваких 2.20m. Целокупну 
површину скеле застри перфорираном пвц 

мрежом која мора бити уредно 
постављена, затегнута и одржавана током 
извођења радова. Скела мора имати 
дозволу за употребу стручне комисије која 

 
 
 
 
 

m2 

 

 

 

 

 

69,05 
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ће извршити технички пријем радова. 
Користи се за све време трајања радова, 
извођачу се признаје скела висине до 
1,00m  изнад завршеног кровног венца. 
Обрачун по m2  

2. Завршено чишћење и прање просторија, 
прозора, врата, керамике и другог. 
Чишћење и прање ће се плаћати само 
једанпут без обзира на број извршених 
операција. 
Обрачун по  m2 објекта. 

 

3. Чишћење тротоара и дворишта по 
завршетку свих радова. 
Обрачун по m2 објекта. 

1. Ископ земље III категорије 
правилним одсецањем бочних  страна. Ров 
је правоугаоног пресека, а ископани 
материјал одбацити на 1 
Дно рова мора бити поравнато уз  
остваривање пројектованог пада за цеви 
између задатих тачака, као и 
проширењима за ревизионе силазе и 
водомерно проширењима за ревизионе 
силазе и водомерно окно.

 а)  за цеви фекалне канализације

 б) за цеви водовода 

2. Набавка и разастирање песка дуж ро
полагању цеви изнад и око цеви укупне 
дебљине 25 cm  

 а) за цеви фекалне канализације

 б) за цеви водовода 0.1 m

3. Затрпавање ровова ископани
материјалом у слојевима по 20
набијањем до природне збијености.

4. Извршити одвоз преостале земље након 
обављеног затрпавања рова. Одвоз 
вршити камионима ван градилишта на 
депонију коју одреди надзорни орган
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ће извршити технички пријем радова. 
Користи се за све време трајања радова, 
извођачу се признаје скела висине до 
1,00m  изнад завршеног кровног венца. 

е и прање просторија, 
прозора, врата, керамике и другог. 
Чишћење и прање ће се плаћати само 
једанпут без обзира на број извршених 

објекта.  

      
m2  

81,25 

Чишћење тротоара и дворишта по 
 
 

   
m2 

81,25 

УКУПНО

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

Ископ земље III категорије за ровове са 
правилним одсецањем бочних  страна. Ров 
је правоугаоног пресека, а ископани 
материјал одбацити на 1 m од ивице рова. 
Дно рова мора бити поравнато уз  

ње пројектованог пада за цеви 
између задатих тачака, као и 
проширењима за ревизионе силазе и 
водомерно проширењима за ревизионе 
силазе и водомерно окно. 

  

за цеви фекалне канализације   m3
 4.20 

  m3
 21.00 

и разастирање песка дуж рова по 
полагању цеви изнад и око цеви укупне 

  

за цеви фекалне канализације  m2
 1.05 

m3/ m    m2  5.25 

Затрпавање ровова ископаним 
материјалом у слојевима по 20cm са 
набијањем до природне збијености.  

    
m3

 

18.9 

Извршити одвоз преостале земље након 
обављеног затрпавања рова. Одвоз 
вршити камионима ван градилишта на 
депонију коју одреди надзорни орган 

        
m3  

6.3 

УКУПНО
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1. Набавка и монтажа PPR тип 3 водоводних 
цеви са фазонским комадима и заптивним 
материјалом. Монтажа цеви скривено у 
зиду или видно зависно од пројектног 
решења. Пре затварања целокупну мрежу 
испитати на пробни притисак по важећим 
прописима. 

 ф 20х1.9 mm 

2. Набавка и монтажа HDPE
водоводних цеви са фазонским комадима 
и заптивним материјалом. Монтажа цеви у 
земљи. Пре затварања целокупну мрежу 
испитати на пробни притисак по важећим 
прописима. 

 Ф 25х2.3 mm за спољни прикључак

3. Набавка и монтажа пропусних вентила 
Ф20 mm PPR тип Б, са капом у свакој 
мокрој просторији. 

4. Набавка и монтажа ''ЕК
монтирати код водокотлића. 

 DN 15 mm  

5. Испитивање монтиране водоводне мреже 
на вододрживост према прописима и 
упутствима надзорног органа. 

6. Испирање и дезинфекција водовода са 
употребом хлора. Дозу хлора треба да 
потпише овлашћено лице санитарне 
службе која у целини одговара за 
дезинфекцију. Након дезинфекције мрежу  
треба испрскати питком водом. 

7. Термо изолација свих водоводних цеви 
изолацијом на '''навлачење'' тип plamaflex 
или сл.. 

1. Набавка и монтажа ПВЦ канализационих 
цеви са потребним број
комада и заптивним материјалом.

 Ф 160mm 
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МОНТЕРСКИ  РАДОВИ 

а) ВОДОВОД 

Набавка и монтажа PPR тип 3 водоводних 
цеви са фазонским комадима и заптивним 
материјалом. Монтажа цеви скривено у 
зиду или видно зависно од пројектног 
решења. Пре затварања целокупну мрежу 
испитати на пробни притисак по важећим 

  

m 28.90 

Набавка и монтажа HDPE-PE(окитен) 
водоводних цеви са фазонским комадима 
и заптивним материјалом. Монтажа цеви у 
земљи. Пре затварања целокупну мрежу 
испитати на пробни притисак по важећим 

  

за спољни прикључак m  35.00 

Набавка и монтажа пропусних вентила 
PPR тип Б, са капом у свакој 

ком 6.00 

Набавка и монтажа ''ЕК-вентила'' 
монтирати код водокотлића.  

  

ком 3.00 

Испитивање монтиране водоводне мреже 
живост према прописима и 

упутствима надзорног органа.  

m 63.90 

Испирање и дезинфекција водовода са 
употребом хлора. Дозу хлора треба да 
потпише овлашћено лице санитарне 
службе која у целини одговара за 
дезинфекцију. Након дезинфекције мрежу  

прскати питком водом.  

 
m 

 

63.90 

Термо изолација свих водоводних цеви 
изолацијом на '''навлачење'' тип plamaflex 

m  63.90 

УКУПНО

КАНАЛИЗАЦИЈА 

Набавка и монтажа ПВЦ канализационих 
цеви са потребним бројем фазонских 

материјалом. 

  

m 7.00 
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 Ф 110mm 

 Ф 75mm 

 Ф 50mm 

2. Набавка и монтажа вентилационе главе од 
поцинкованог лима 0.35mm
испод кровног покривача поставити 
крагну од поцинкованог лима.

 Ф 110mm 

3. Набавка и монтажа пластичних подних 
сливника са решетком од ''Rosfraj'' 
вертикалним прикључком на 
канализацију. 

 Ф 75 mm 

4. Хидрауличко испитивање канализационе 
мреже на водоодрживост.

1. Набавка и монтажа умиваоника димензија 
36х26cm од санитарног порцелана на 
увученим конзолама са хромираним 
сифоном, чепом, ланчићем, са стојећом 
славином за хладну воду.

2. Набавка и монтажа ВЦ шоље од 
санитарног порцелана комплет са седалом 
и поклопцем од порцелана комплет са 
седалом и поклопцем од пластике. Шоља 
има вертикални одвод. Водокотлић је 
нискомонтажни са бешумном арматуром и 
одводном цеви од пластике Ф32mm. Са 
хоризонталним прикључком за воду.

3.  Набавка и монтажа вер
електричног бојлера (запремине 100 
литара) са термо регулатором, 
сигурносним и одбојним вентилом 
причвршћеним на зид, повезаним са 
водоводом и ел.инсталацијом и испробан.

4.  Набавка и монтажа зидне хромиране 
батерије са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. 
На зид поставити фиксан држач туша. 
Обрачун по комаду батерије.

5.  Набавка и монтажа огледала изнад 
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m 3.00 

m 9.60 

m 3.00 

Набавка и монтажа вентилационе главе од 
поцинкованог лима 0.35mm H=1m, а 
испод кровног покривача поставити 
крагну од поцинкованог лима. 

  

ком 3.00 

Набавка и монтажа пластичних подних 
сливника са решетком од ''Rosfraj'' -а и 
вертикалним прикључком на 

  

ком 6.00 

Хидрауличко испитивање канализационе 
мреже на водоодрживост. 

m 22.60 

УКУПНО

САНИТАРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

абавка и монтажа умиваоника димензија 
36х26cm од санитарног порцелана на 
увученим конзолама са хромираним 
сифоном, чепом, ланчићем, са стојећом 
славином за хладну воду. 

ком 3.00 

Набавка и монтажа ВЦ шоље од 
санитарног порцелана комплет са седалом 

од порцелана комплет са 
седалом и поклопцем од пластике. Шоља 
има вертикални одвод. Водокотлић је 
нискомонтажни са бешумном арматуром и 
одводном цеви од пластике Ф32mm. Са 
хоризонталним прикључком за воду. 

 
 

ком 

 

 

3.00 

Набавка и монтажа вертикалног 
електричног бојлера (запремине 100 
литара) са термо регулатором, 
сигурносним и одбојним вентилом 
причвршћеним на зид, повезаним са 
водоводом и ел.инсталацијом и испробан.  

 
 

ком 

 
 

3.00 

Набавка и монтажа зидне хромиране 
топлу и хладну воду. 

Између зида и батерије поставити розете. 
На зид поставити фиксан држач туша.  
Обрачун по комаду батерије. 

 
 

ком 

 
 

13.00 

Набавка и монтажа огледала изнад ком 3.00 
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умиваоника величине у зависности од 
умиваоника 

6. Набавка и монтажа држача пешкира 
конзолних покретних. 

7. Набавка и монтажа сапуњара изнад 
умиваоника 

8. Набавка и монтажа кутија за тоалет папир

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД

1. Ручни ископ канала у земљи III категорије 
за кабловски ров копан у земљи 
димензија: 0,4х0,8х35 

2. Развлачење и полагање НН кабла са 
плаштом од ПВЦ масе типа ПП00 4х10 
mm2 кроз кабловски канал комбиновано, 
за напајање разводне табле РТ П у објекту

3. Испорука и постављање FeZn 25x4mm 
траке за уземљење дуж трасе кабла и 
спајање на узмљивач објекта.

4. Полагање ПВЦ траке 

5. Ручно насипање земље преостале од 
ископа у кабловски канал у слојевима од 
30 cm са набијањем земље набијачем 
тежине 10kg до потребне збијености, 
димензије рова: 0,4x0,6x15

6. Тврде ПВЦ цеви 110 за полагање кабла на 
местима укрштања са другим 
инсталацијама или испод бетона.

7. Набавка, испорука и полагање кабла PP
5x4mm2 за везу разводне табле RT P са 
разводном таблом RT S. 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

1. Набавка, испорука материјала и монтажа 
сабирнице за изједначавање потенцијала у 
објекту SIP. Састоји се од бакарне шине 
Еcu(60x10x550) mm у узидној кутији од 
поцинкованог лима са поклопцем. На 
траци избушити 5 рупа 
позициу спада и извођење веза у кутији. 
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умиваоника величине у зависности од 

нтажа држача пешкира ком 3.00 

Набавка и монтажа сапуњара изнад ком 3.00 

Набавка и монтажа кутија за тоалет папир ком 3.00 

УКУПНО

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД 

нала у земљи III категорије 
за кабловски ров копан у земљи 

m3
 11.2 

Развлачење и полагање НН кабла са 
плаштом од ПВЦ масе типа ПП00 4х10 

кроз кабловски канал комбиновано, 
за напајање разводне табле РТ П у објекту 

m 35 

спорука и постављање FeZn 25x4mm 
траке за уземљење дуж трасе кабла и 
спајање на узмљивач објекта. 

m 35 

m 35 

Ручно насипање земље преостале од 
ископа у кабловски канал у слојевима од 

са набијањем земље набијачем 
0kg до потребне збијености, 

димензије рова: 0,4x0,6x15 

m3 8.4 

Тврде ПВЦ цеви 110 за полагање кабла на 
местима укрштања са другим 
инсталацијама или испод бетона. 

m 8 

Набавка, испорука и полагање кабла PP-Y 
за везу разводне табле RT P са 

 

m  5 

УКУПНО 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

Набавка, испорука материјала и монтажа 
сабирнице за изједначавање потенцијала у 
објекту SIP. Састоји се од бакарне шине 
Еcu(60x10x550) mm у узидној кутији од 

лима са поклопцем. На 
траци избушити 5 рупа Ø 10 mm. У 
позициу спада и извођење веза у кутији.  

 
 

ком 

 
 

1 
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Плаћа се по комаду. 

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ

1. Израда темељног уземљивача 
постављањем поцинковане челичне траке 
Fе-Zn  25x4mm у темељне траке са 
израдом извода за повезивање са 
сабирницама за изједначавање 
потенцијала (SIP)  и извода за мерне 
спојеве громобранске инсталације, 
постављање SIP кутије на фасади објекта.

2. Испорука и полагање 
mm2 на држачима за цреп. Држачи се 
постављају на 1m растојања 

3.  Испорука и полагање Fe/Zn траке 20х3
mm2 за израду спустова од крова до 
испитног споја 

4. Испорука материјала и израда веза на 
темељном уземљивачу, за спусне водове, 
олуке, сабирницу за изједначење 
потенцијала и међусобно спајање Fe/Zn 
траком типа 25х4 mm
комада 60х60 mm просечне дужине 4
Укрсни комад залити оловом у К.У.К. 
60х60 mm. Други крај траке причврстити 
громобранским прибором

5. Набавка, испорука и монтажа на свим 
местима спојева, односно укрштања 
поцинкованих трака, укрсног комада за 
пролазне траке типа SRPS N.B4.936/III

6. Набавка, испорука и монтажа на 
предвиђеним местима раздвојника ''трака
трака'' на висини 1,7
Раздвојник је типа D SRPS N.B4.932, а 
монтира се у кутију мерног споја. Плаћа 
се по комаду 

7. Набавка, испорука и монтажа раставног 
споја D SRPS N.B4.912 коју уградити у 
зид на висини 1,7 m од коте тла. Свака 
кутија мора имати редни број прим
пројекту. Плаћа се по комаду.

8. Испорука материјала и постављање 
потпора за кровни вод. 
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УКУПНО

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ

Израда темељног уземљивача 
постављањем поцинковане челичне траке 

n  25x4mm у темељне траке са 
израдом извода за повезивање са 
сабирницама за изједначавање 
потенцијала (SIP)  и извода за мерне 
спојеве громобранске инсталације, 
постављање SIP кутије на фасади објекта. 

 

 

m 

 

 

49.5 

Испорука и полагање Fe/Zn траке 20х3 
на држачима за цреп. Држачи се 

растојања  

m  40.3 

Испорука и полагање Fe/Zn траке 20х3 
за израду спустова од крова до 

m  4 

Испорука материјала и израда веза на 
темељном уземљивачу, за спусне водове, 

е, сабирницу за изједначење 
потенцијала и међусобно спајање Fe/Zn 

 помоћу укрсних 
просечне дужине 4 m. 

Укрсни комад залити оловом у К.У.К. 
. Други крај траке причврстити 

громобранским прибором 

 
 

ком 

 
 

5 

вка, испорука и монтажа на свим 
местима спојева, односно укрштања 
поцинкованих трака, укрсног комада за 
пролазне траке типа SRPS N.B4.936/III 

ком 8 

Набавка, испорука и монтажа на 
предвиђеним местима раздвојника ''трака-
трака'' на висини 1,7m од коте тла. 
Раздвојник је типа D SRPS N.B4.932, а 
монтира се у кутију мерног споја. Плаћа 

ком 4 

Набавка, испорука и монтажа раставног 
споја D SRPS N.B4.912 коју уградити у 

од коте тла. Свака 
кутија мора имати редни број примењен у 
пројекту. Плаћа се по комаду. 

ком 4 

Испорука материјала и постављање ком 24 
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ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА, ОСВЕТЉЕЊЕ И ПРИКЉУЧНИЦИ

1. Набавка, испорука и монтажа назид 
разводне табле са ознаком RT P. У типско 
пластично кућиште уградити следећ
опрему: 

 1 ком Сигнална тиљалица друге тарифе

  -1 ком FID струјна заштитна склопка 
40/0,5 

 -1 ком једнополни аутоматски осигурач 
MC 32L 4A 

 - 2 ком једнополни аутоматски осигурач 
MC 32L 6A  

 - 14 ком једнополни аутоматски осигурач 
MC 32L 10A  

 - 2 ком Трополни аутоматски осигурач MC 
32L 10A  

 - бакарне сабирнице Ecu (15x3) mm

 - 1 комплет самолепљивих етикета, 
пластичних уметака, вијака и остале ситне 
опреме. Плаћа се комплет

2. Набавка, испорука и монтажа једнополног 
инсталационог прекидача као и осталог 
потребног материјала. Плаћа се комплет 
по сиј.месту 

3. Набавка, испорука материјала и израда 
прикључног места електричног бојлера у 
купатилу. Инсталација се изво
PP-Y 3x2,5mm2 Просечне дужине 7m. 
Позиција обухвата испоруку и монтажу 
потребног инсталационог материјала. 
Плаћа се комплет, по инсталационом 
месту. 

4.  Набавка, испорука материјала и израда 
монофазног прикључног места. 
Инсталација се изводи каблом
3х2,5mm2 просечне дужине 10
двоструком монофазном прикључницом 
за под малтер. Позиција обухвата 
испоруку и монтажу двоструке монофазне 
прикључнице са заштитним ''шуко'' 
контактом као и осталог потребног 
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УКУПНО

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА, ОСВЕТЉЕЊЕ И ПРИКЉУЧНИЦИ

Набавка, испорука и монтажа назид 
разводне табле са ознаком RT P. У типско 

кућиште уградити следећу 

  

Сигнална тиљалица друге тарифе   

1 ком FID струјна заштитна склопка   

1 ком једнополни аутоматски осигурач   

2 ком једнополни аутоматски осигурач   

ополни аутоматски осигурач   

2 ком Трополни аутоматски осигурач MC   

бакарне сабирнице Ecu (15x3) mm   

1 комплет самолепљивих етикета, 
пластичних уметака, вијака и остале ситне 

комплет по комаду 

ком 1 

Набавка, испорука и монтажа једнополног 
инсталационог прекидача као и осталог 
потребног материјала. Плаћа се комплет 

ком 10 

Набавка, испорука материјала и израда 
прикључног места електричног бојлера у 
купатилу. Инсталација се изводи каблом 

Просечне дужине 7m. 
Позиција обухвата испоруку и монтажу 
потребног инсталационог материјала. 
Плаћа се комплет, по инсталационом 

 
 

ком 

 
 

3 

Набавка, испорука материјала и израда 
монофазног прикључног места. 

е изводи каблом PP-Y 
просечне дужине 10m са 

двоструком монофазном прикључницом 
за под малтер. Позиција обухвата 
испоруку и монтажу двоструке монофазне 
прикључнице са заштитним ''шуко'' 
контактом као и осталог потребног 

 
 
 

ком 

 
 
 

13 
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материјала. Плаћа се комплет
инсталационом месту. 

5. Набавка, испорука материј
трофазног прикључног места. 
Инсталација се изводи каблом 
5х2,5mm2 просечне дужине 10m са 
једностуком трофазном прикључницом за 
под малтер. Позиција обухвата испоруку и 
монтажу једноструке трофазне 
прикључнице са заштитним 
''шуко''контактом као и осталог потребног 
материјала. Плаћа се комплет по 
инсталационом месту. 

6. Испорука и полагање проводника типа
Y 3х1,5mm2 за израду инсталације и 
повезивање инсталације осветљења и 
израду сијаличних места. Проводници се 
полажу у зид пре малтерисања. Просечна 
дужина сијаличног места је 7

7. Набавка, испорука и монтажа плафонских 
светиљки у просторијама.
комплет монтирано са сијалицом 60W.

8. Набавка, испорука и уградња кутије за 
изједначавање потенцијала. Кутију 
монтирати у нивоу керамичких плочица у 
купатилу и тоалету. Плаћа се комплет 
описано по комаду, монтирано пре 
извођења керамичарских радова.

9. Набавка, испорука и полага
или у цеви пре извођења керамичарских 
радова инсталационог продводника P/E
1x4mm2 просечне дужине 3m са 
остваривањем веза у кутији за 
изједначавање потенцијала и на месту 
изједначавање потенцијала на водоводној 
и канализационој инсталацији 
Место изједначавања потенцијала 
опремити одговарајућим обухватницама. 
Плаћа се по комаду. 

1 Испитивање инсталација, контрола 
изолованости и издавања атеста о 
исправности инсталације и ситан 
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материјала. Плаћа се комплет по 

Набавка, испорука материја и израда 
трофазног прикључног места. 
Инсталација се изводи каблом PP-Y 

просечне дужине 10m са 
једностуком трофазном прикључницом за 
под малтер. Позиција обухвата испоруку и 

тажу једноструке трофазне 
прикључнице са заштитним 
''шуко''контактом као и осталог потребног 
материјала. Плаћа се комплет по 

 
 
 
ком 

 
 
 

3 
 

Испорука и полагање проводника типа PP-
за израду инсталације и 

ације осветљења и 
израду сијаличних места. Проводници се 
полажу у зид пре малтерисања. Просечна 
дужина сијаличног места је 7 m 

ком 34 

Набавка, испорука и монтажа плафонских 
светиљки у просторијама. Плаћа се 
комплет монтирано са сијалицом 60W. 

ком 10 

Набавка, испорука и уградња кутије за 
изједначавање потенцијала. Кутију 
монтирати у нивоу керамичких плочица у 
купатилу и тоалету. Плаћа се комплет 
описано по комаду, монтирано пре 
извођења керамичарских радова. 

ком 3 

Набавка, испорука и полагање под малтер 
или у цеви пре извођења керамичарских 
радова инсталационог продводника P/E-Y 
1x4mm2 просечне дужине 3m са 
остваривањем веза у кутији за 
изједначавање потенцијала и на месту 
изједначавање потенцијала на водоводној 
и канализационој инсталацији у купатилу. 
Место изједначавања потенцијала 
опремити одговарајућим обухватницама. 

 
 
 

ком 

 
 
 

3 

УКУПНО

ОСТАЛИ РАДОВИ 

Испитивање инсталација, контрола 
изолованости и издавања атеста о 
исправности инсталације и ситан 

Пау

ш. 
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непредвиђен рад и материјал. Плаћа се 
паушално за следећа испитивања: отпор 
уземљења мерен на сабирници за 
изједначавање потенцијала, отпор 
изолације проводника, мерење отпора и 
провера непрекидности заштитног 
проводника и провера ефикасности 
заштите од напона додира.

1. Припремни радови 

2. Земљани радови 

3. Зидарски радови 

4. Бетонски и армирано бетонск

5. Армирачки радови 

6. Тесарски радови 

7. Покривачки радови 

8. Изолатерски радови 

9. Столарски радови (а) Фас

10.Столарски радови б) Унутрашња 
столарија 

11.Лимарски радови 

12.Керамичарски радови 

13.Фасадерски радови 

14.Молерско-фарбарски радови

15.Разни радови 

16.Грађевински радови 

17.Монтерски радови-водовод

18.Канализација 

19.Санитарни елементи 

20.Напајање и енергетски развод 

21.Инсталација за изједначавање потенцијала

22.Грмобранска инсталација и темељни 
уземљивач 

23.Електроинталација, осветљење и 
прикључници 
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и материјал. Плаћа се 
паушално за следећа испитивања: отпор 
уземљења мерен на сабирници за 

тенцијала, отпор 
изолације проводника, мерење отпора и 
провера непрекидности заштитног 
проводника и провера ефикасности 
заштите од напона додира. 

УКУПНО

РЕКАПИТУАЛЦИЈА 

  

  

  

бетонски радови   

  

  

  

  

а) Фасадна столарија   

Столарски радови б) Унутрашња   

  

  

  

фарбарски радови   

  

  

водовод   

  

  

Напајање и енергетски развод    

Инсталација за изједначавање потенцијала   

Грмобранска инсталација и темељни   

Електроинталација, осветљење и   
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24.Остали радови 

 
 (Kaпитално одржавање отворених спортских и рекреационих 

објеката - радови на одржавању објекта свлачионице

 УКУПНО 

 

 УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ

Упутство за попуњавање обрасца структ

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ
предмет јавне набавке;  
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ
колона 4) 
- затим уписати укупан износ без ПДВ
 
Све позиције из Обрасца ст
јединичним ценама (уколико 
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/
  
 
 
 
 

Место и датум    

__________________  
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  У К У П Н О 

Kaпитално одржавање отворених спортских и рекреационих 

радови на одржавању објекта свлачионице ФК''Партизан'' 

из Витојеваца): 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 

ИЗНОС ПДВ-А: 

УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ: 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ

уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 5) са траженим количинама 

затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ

труктуре цене морају бити попуњене 
 се ради о позицијама које немају вредн
/'' или ''0'' или непопуњавање износа). 

     Овлашћено лице Понуђача 

                    М.П. ______________________ 
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у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки тражени 

а за сваки тражени предмет јавне набавке и 
а (колона 5) са траженим количинама 

а и на крају укупан износ са ПДВ-ом. 

 нумерички исказаним 
ност, мора се уписати 

Овлашћено лице Понуђача  

М.П. ______________________  

 

 

 


