
_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (25/2018) | 0 од 89 

          
 
Наручилац 

Општинска управа 
општине Петровац на 
Млави 

 
Адреса С. Владара 165 
 
Место 

12 300 Петровац на 
Млави 

 
Број одлуке 404-66/2018-02-05 
 
Датум 26.04.2018. године 
                                                                    
    

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) ,  
наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на 
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 

Образложење 
 

           У поступку спровођења  јавне набавке – Санација објекта Дом за децу и лица 
ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић, у Стамници, под бр:404-66/18-02, 
комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији дошло до 
техничке грешке на страницама од 59, 60, 62, 72, 73, 74 и 76. Из тог разлога дат 
Вам је образац  XII. Образац структуре цене са упутсвом како да се попуни и то 
са изменама конкурсне документације.  

 
 

У прилогу Вам је дат образац са извршеним изменама конкурсне документације јавне 
набавке за Санација објекта Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола 
Шуменковић,, у Стамници, бр.јн. 25/2018. 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
ПАВИЉОН А 
 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 
Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-

ом 
Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
1. Радови на припреми, рушењу и демонтажа:       
1.1 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 површине градилишта 

м2 600   

  

1.2 Чишћење и прање градилишта, по завршетку 
свих радова. Извршити детаљно чишћење 
целог градилишта, прање свих стаклених 
површина,чишћење и фино прање свих 
унутрашњих простора и спољних 
површина.Обрачун по м2 очишћене 
површине.чун по м2 површине градилишта. 

м2 600   

  

1.3 Демонтажа постојећих клима уређаја. Пажљиво 
демонтирати клима уређаје (унутрашње и спољне 
инсталације), очистити их и одложити. По 
завршетку свих предвиђених радова инсталације 
клима уређаја поставити на првобитно место. 
Демонтиране клима уређаје депоновати и чувати 
ради пононе уградње, извођач чува и депоније. 
Демонтажа и каснија поновна монтажа обухваћени 
су заједничком ценом. ком. 2,00 
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1.4 Пажљива демонтажа унутрашњих  дрвених врата 
заједно са дрвеним или металним штоком, 
површине од 2-5м2. Демонтирана врата склопити, 
утоварити на камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду врата.     

  

  

 Ознака   1. дим  1.01/2.05 цм. ком 14,00     
 Ознака   2. дим  1.00/2.00 цм. ком 2,00     
 Ознака   3. дим  0.71/2.05 цм.   ком 6,00     
 Ознака   4. дим. 1.10/2.05 цм. Клатно врата ком 1,00     
 Ознака   5. дим  1.61/2.05 цм. ком 2,00     
   ком 25,00     

1.5 Демонтажа прозора  до 2м2 и одношење на 
градилишну депонију. Демонтиране прозоре 
склопити, утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор.Обрачун по 
комаду прозора.     

  

  

 Ознака  I. дим     2.18/1.51 цм. ком 24,00     
 Ознака  II. дим    2.18/0.61 цм. ком 2,00     
 Ознака  III. дим   0.88/0.61 цм. ком 2,00     
 Ознака  1V. дим  1.20/0.85 цм. ком 10,00     
   ком 38,00     

1.6 Демонтажа улазних  врата  од  2-5м2. Демонтирана 
врата склопити, утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по 
комаду врата.     

  
  

 Ознака  UL-1. дим    1.80/2.201 цм. ком 2,00     
 Ознака  UL-2. дим    1.20/2.71 цм. ком 1,00     
   ком 3,00     

1.7 Oбијање продужног или кречног малтера са 
унутрашњих зидова. Извођач и Инвеститор 
записнички констатују површине које се морају 
обити пре почетка извођења радова. Обити малтер м2 20,00 
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и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. 
Површине опека очистити челичним четкама и 
опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. Процењено око 10% од укупне површине 
фасаде. 
Обрачун по м2 обијене површине. 

1.8 Извршити скидање санитарних елемената, вц 
шоља, када, тушева, лавабоа, славина, 
уз проверу вентила, решетки сливника, како би био 
припремљен простор за постављање 
нових елемената након уградње нових плочица, 
које би се уградјивале преко 
постојећих адекватним лепком за ову врсту радова. 
Приликом скидања свих елемената 
водити рачуна о уграђеној инсталацији у зидовима 
и подовима која се задржава и на коју 
ће се везивати нови елементи. Обрачун по комаду 
демонтираног елемента за мокре 
чворове на првом спрату са одвозом на депонију и 
у цену урачунати све припремне 
радове како би постојећа инсталација остала 
неоштећена и остала у функцији уградње 
нових санитарних елемената као и подних и зидних 
керамичких плочица.  
Обрачун по комаду.     

  

  

 вц чучаваца                                                ком. 6 
батерија и тушем                                       ком. 6                                                  
вц-шоља    са казанчетом                          ком.  2     
лавабои са батеријом                                 ком. 6     
туш када комплет са славином и тушем  ком. 2 
провера вентила, решетки сливника 
и замена дотрајали ком 22,00 

  

  

1.9 Обијање подне цементне кошуљице заједно са пвц-
завршним подом. Обити кошуљицу  до бетонске 
конструкције.Подлогу очистити од свих неравнина м2 491,56 
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и нечистоћа.  Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести  на депонију коју одреди 
инвеститор. 
Обрачун по м2 пода 

1.10 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 депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по 
м2 пода м2 104,70 

  

  

1.11 Обијање зидних керамичких плочица заједно са 
малтером. Обити плочице са малтером и кламфама 
очистити спојнице до дубине 2цм, а површину 
опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести  на 
депонију коју одреди инвеститор. 
Обрачун по м2 обијене површине. м2 336,00 

  

  

1.12 Рушење тротоара око објекта, заједно са тампоном 
шљунка, ради санације сокле. Настали шут 
транспортовати на депонију коју одреди 
инвеститор. У цену урачунати заштиту зелених 
површина пвц фолијом.Обрачун по м2 површине. м2 80,00 

  

  

        
 Укупно радови на припреми и рушењу:       
        
2 Зидарски радови:        
        

2.1 Обрада отвора-шпалетни после монтаже врата и 
прозора продужним малтером размере 1:3. 
Површине морају бити равне и без прегиба и 
таласа. Спој са постојећим површинама мора бити 
неприметан. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м1 шлица. м1 368,00 

  

  

2.2 Малтерисање зидова на местима где је извршено 
обијање подклобученог и оштећеног малтера, м2 20,00     
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продужниммалтером размере 1:3:9 у два слоја. 
Минимална дебљина малтера је 2 цм. Зидове 
претходно очистити, очистити спојнице а бетонске 
делове орапавити. Све подлоге претходно 
поквасити водом и испрскати цементним млеком. 
Прво нанети груби слој малтера од оштрог песка па 
фини слој од просејаног песка. Омалтерисане 
површине морају бити потпуно глатке, равне и без 
таласа а све ивице оштре и праве. Обрачун по м2. 
Стварно омалтерисане површине са свим 
потребним предрадњама, скелом и 
одбијањем отвора према нормативима. 

2.3 Израдити брзосушећу рабиц цементну кошуљицу 
на местима предвиђеним пројектом и описом као 
подлогу за епоксидни под, дебљина кошуљице д=6 
цм од цементног брзовезујућег и брзосушећег  
малтера " ТОP CEM " или слично у размери 1:3. 
Естрих рабицирати арматурном мрежом Q84 
постављеном обавезно у средини слоја. На местима 
ослањања преградних зидова поставити мрежу 
Q131 у минималној ширини од 1,00 метара. 
Цементни естрих извести потпуно хоризонтално 
без икаквих одступања. У просторијама површина 
већих од 9,0 м2 извести дилатационе разделнице на 
максимуму 
удаљеном 3,0 м у оба правца.  Обрачун по м2 
стварно изведене површине а у цену је урачунат 
сав материјал и рад потребан за извођење 
предметних радова.                                                                           
Обрачун по м2 површине. м2 492,00 

  

  

2.4 Поправка-замена  спуштеног плафона са челичном 
под-конструкцијом у истом нивоу и облагање гипс 
картонским плочама дим. 60/60 цм. Саставе 
обрадити масом за испуну и бандаж тракама по 
упутству инвеститора. У цену улази и радна скела.  
Обрачун по м2 површине. м2 20,00 
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2.5 Набавка материјала и израда тротара око објекта, 
тротоаре радити у ламелама до 2.00 м. у паду од 
објекта, армирати арматурном мрежом. Тротоар 
д=10 цм, тампон шљунка д=10 цм. Горњу 
површину пердашити. У цену урачунат сав 
материјали и пратећи радфови за израду тротоар и 
тампона. 
Обрачун по м2 постављене површине. м2 80,00 

  

  

2.6 Ситни зидарски радови; поправке на објекту после 
замене столарије, лимарских радова и остали 
грађевински радови обухваћени пројектом.  
Обрачун паушално. пауш. 1,00 

  
  

2.7 Брушење подлоге и усисавање исте као припрему 
за наношење брзовезујуће кошуљице. По 
завршеном брушењу и усисавању пода нанети 
прајмер за везивање кошуљице за подлогу.     
Обрачун по м2 површине.  м2 492,00 

  

  

        
 Укупно зидарски радови:       
         
         
3 Изолатерски радови:       

3.1 Израда хидроизолације мокрог чвора, преко 
бетонске подлоге, двокомпонентним полимерним 
материјалом Изолит ПОЛИФЛЕX, "или 
одговарајући" материјал. Бетонску подлогу 
припремити, да будечиста,одмашћена и без 
пукотина. Масу за премазивање припремити 
мешањем течне и прашкасте компоненте, 
иуградити у року од 20-30 минута. Четком нанети 
први слој и утиснути мрежицу. После сушења, 6-8 
х, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. 
Завршни, трећи, слој нанети после 6-8 часова. 
Хидроизолацију повити уза зидове 10 цм. Изолит 
ПОЛИФЛЕX или одговарајући материјал  је м2 110,00 
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отпоран на УВ зраке, високе и ниске температуре. 
Испитати хидроизолацију на водонепрпусност. 
Обрачун по м2 изведене хидроизолације. 

        
 Укупно изолатерски радови:       
        
        
4 Грађевинска столарија:       
        

4.1 Израда превоз и монтажа прозора од ПВЦ 
профила, према постојећој столарији (мере узети на 
објекту на лицу места). Прозор израдити од 
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним 
системом профила, са ојачаним челичним 
нерђајућим профилима, према шеми отвора. 
Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 
гумон вулказинизованом на угловима. Оков 
стандардни  (са окретним и окретно нагибним 
механизмом). Застакљен изолирајућим термопан 
стаклом д=4+16+4 мм. Отварање према шеми. 
Прозор опремити-поставити под прозорску даску 
са спољне и унутрашње стане. Под прозорску 
даску-окапницу треба извршити са подштоком 
(солбанк профилом), који омогућава да се 
окапница увуче у профил.     

  

  

 За квалитет и карактеристике  уграђених делова 
обезбедити атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима 
одабраног произвођача и уз договор са наџорним 
органом. 
ПВЦ столарија мора да испуњава минимални 
коефициенат проласка топлоте у=1.5 Њ/м2К 
Донети готову столарију на градилиште и 
извршити монтажу уз примену стандардне опреме, 
алата и механизације.     
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Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису.  

 Ознака  I. дим     2.18/1.51 цм. ком 24,00     
 Ознака  II. дим    2.18/0.61 цм. ком 2,00     
 Ознака  III. дим   0.88/0.61 цм. ком 2,00     
 Ознака  1V. дим  1.20/0.85 цм. ком 10,00     

4.2 Израда превоз и монтажа улазних врата од ПВЦ 
профила, према постојећој столарији (мере узети на 
објекту на лицу места). Прозор израдити од 
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним 
системом профила, са ојачаним челичним 
нердјајућим профилима, према шеми отвора. 
Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 
гумон вулказинизованом на угловима. Оков 
стандардни  (са окретним и окретно нагибним 
механизмом). Застакљен изолирајућим термопан 
стаклом д=4+16+4 мм. Отварање према шеми. 
Врата опремити бравом са цилиндром и три 
кључа.Тон према избору пројектанта. 
За квалитет и карактеристике  уградјених делова 
обезбедити атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом. ПВЦ столарија мора да испуњава 
минимални коефициенат проласка топлоте у=1.5 
W/м2К 
Донети готову столарију на градилиште и 
извршити монтажу уз примену стандардне опреме, 
алата и механизације. 
Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису.      

  

  

 Ознака  UL-1. дим    1.80/2.201 цм. ком 2,00     
 Ознака  UL-2. дим    1.20/2.71 цм. ком 1,00     
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4.3 Израда превоз и монтажа унутрашњих дрвених 
врата  према постојећим унутрашњим вратима 
(мере узети на објекту на лицу места).  Доврaтници 
су мaсивни од МДФ-a и угрaђују се сувим 
поступком. 
Крило врaтa рaдити у рaму од пуног дрветa сa 
испуном од пaпирног сaћa сa обострaном облогом 
од МДФ-a д=10мм. Финална обрада два слоја 
уљане боје са претходном импрегнацијом и 
завртшна опбрада лак боја у полусјају. Пригушење 
буке од зaтвaрaњa врaтa може се постићи унaоколо 
пролaзећим гуменим цревом или гуменим 
одбојницимa усaђеним у три тaчке нa 
постaви.Предвидети квaлитетaн стaндaрдaн оков, 
три шaрке, укопaвaјућу цилиндер брaву сa три 
кључa, висинa квaке 105 цм од подa. У цену 
урачунати и застакљивање у свему као постојеће. 
Свa врaтa требa дa имaју aтест нa звучну 
изоловaност од Р=20-24дБ. 
Елементе угрaдити по систему суве монтaже. 
Све финaлно обрaђене покривне лaјсне постaвити 
после зaвршеткa молерских и керaмичaрских 
рaдовa. Нема надсветла врата извести према шеми 
столарије. 

    

   

  

 При изрaди и угрaдњи врaтa стриктно се 
придржaвaти смерa отвaрaњa крилa као код 
постојећих.Врата се уграђују у постојећи 
отвор,врата анкеровати за зидове и надвератник, 
врата уградити без прага са гуменим одбојником. 
Нема надсветла врата извести према шеми 
столарије.     

   

  

 Материјали за израду врата треба да задовољавају 
све прописане стандарде квалитета и постојаности 
(против пожарне услове, отпорне на удар, хемијска 
срдества, термичкеи звучне изолационе     
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стандарде...). За квалитет и карактеристике  
уградјених делова обезбедити атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима, 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом.Нема надсветла врата извести према шеми 
столарије. 
Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису. 

 Ознака   1. дим  1.01/2.05 цм. ком 14,00      
 Ознака   2. дим  1.00/2.00 цм. ком 2,00      
 Ознака   3. дим  0.71/2.05 цм.   ком 6,00      
 Ознака   4. дим. 1.10/2.05 цм. Клатно врата ком 1,00      
 Ознака   5. дим  1.61/2.05 цм. ком 2,00      
         
 Укупно грађевинска столарија:        
         
5 Керамичарски радови:        

5.1 Облагање подова подним неклизајућим 
керамичким плочицама прве класе димензија 30x30 
(30x60) или слично, дебљина плочице 8.3 мм. 
произвођач. Слога и тона по избору инвеститора и 
надзорног органа. Плочице постављати на лепак. 
Под урадити у паду 0,5% према постојећим 
сливницима. Спој са вертикалном површином 
обрадити силиконом. Обрачун по м2 постављених 
плочица са свим потребним радом и материјалом. м2 105,00 

   

  

5.2 Обложити зидове купатила керамичким плочицама 
прве класе димензија 30x30 (30x60) или слично, 
произвођача и тона по избору пројектанта на лепак. 
У просторијама 
висина облагања је до плафона, односно до висине 
3.00 цм. Обрачун по м2 стварно изведених радова, 
рачунајући сав потребан рад и материјал. м2 315,00 
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 Укупно керамичарски радови:         
          
6 Подополагачки радови:         

6.1 Унутар објекта у ходницима, као и у свим 
просторијама осим у санитарним, након скинуте 
постојеће подлоге извршити постављање 
епоксидног индустријског пода.Пре постављања 
преко чисте подлоге поставити ПЕ фолију и 
извести брзосушећи полимерцементни естрих 
повећане носивости са контролисаним скупљањем 
чврстоће 30 Мпа као подлоге за хабајући слој. Под 
се пре ливења мора обрадити техником сачмарења, 
фрезања и брушења да се отклоне све прљавштине, 
сво цементно млеко и да се осигура оптимална 
повезаност и приоњивост подног система (мин 1,5 
Н/мм2). Подни систем мора бити без растварача, 
мора имати сопствени учвршћивач и природни 
кварцни песак различите гранулације. Подни 
систем треба бити сачињен од прајмера, 
регулирајућег базног слоја по којем је распоређен 
кварцни песак одређене гранулације и завршног 
епоксидног слоја убоји. Подни систем је дебљине 
2-3 мм. Под мора имати високу отпорност на 
хабање, хемијски добро отпоран на различита 
оптерећења, без фуга, мора да задовољава све 
међународне стандарде у погледу хигијене и 
безбедности, између осталих и ГМП, мора бити лак 
за негу и одржавање. Уза зидове извести холкел-
соклу  висине 8 цм од истог материјала као и под. 
Обрачун по м2 изведене површине . м2 492,00 

    

  

          
 Укупно подополагачки радови:         
          
7 Молерско фарбарски радови:         
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7.1 Заштита свих  површина  пре молерско-фарбарских  
радова фолијом и молерским тракама. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису.             м2 600,00 

    
  

7.2 Скидање  старе фарбе, стругање и  шмирглање са 
зидова. Утовар шута и одвоз на депонију коју 
одреди инвестотор. м2 1,691,00 

    
  

7.3 Чишћење и санирање ситних  пукотина у зиду  
молерском  испуном. Обрачун од м2 све комплет 
према горњем опису.             м2 100,00 

    
  

7.4 Чишћење и санирање крупних   пукотина у зиду   
бандаж траком и молерском испуном. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису.             м2 30,00 

    
  

7.5 Лечење флека на зидовима и плафонима бојама на 
бази акрилата уз претходно чишћење и наношење 
молерске подлоге на површину која се третира.  
Обрачун од м2 све комплет према горњем опису.             м2 150,00 

    
  

7.6 Обрада плафонских и зидних површина 
Репанолом. После зидарског  санирања ситних и 
крупних пукотина. Извршити обраду истих 
површина Репанолом све до споја са површинама 
на којима је постојећи малтер у добром стању.     
Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. 
Репанол  репарациони малтер (ранији назив)  
може да се замени неким од данашњих 
прозизвођача"Sika","Mapei" или одговарајући 
репарациони малтер.                                                             
Напомена: груба процена површина.  м2 150,00 

    

  

7.7 Бојење полудисперзивном бојом зидова и плафона. 
Изгипсати мања оштећења, изглетовати, 
импрегнирати површине тоном, исправљање 
емулзивним китом и бојење полудисперзивном 
бојом два пута. Обојене површине морају бити 
уједначеног тона и не смеју се отирати. Обрачун по 
м2 све комплет према горњем опису. м2 1,691,00 

    

  

7.8 Бојење рукохвата  бојом за дрво, са претходном м' 140,00       
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припремом за бојење. Обрачун по м' обојених 
рукохвата.  

7.9 Обрада шпалетни око прозора и врата са обе 
стране. Ивице око шпалетни обрадити 
уграђивањем ивичних алуминијумских лајсни. 
Ивице лепо попунити испуном , затим глетом фино 
обрадити шпалетне и пре бојења ошмирглати 
фином шмирглом.                           Обрачун по м'  м' 200,00 

    

  

7.10 Бојење шпалетни око прозора и врата 
полудисперзивном бојом у тону према избору 
пројектанта. Обрачун по м'  м' 200,00 

    
  

          
 Укупно молерско-фарбарски радови:         
          
8 Санитарни радови:         

8.1 Набавка и монтажа вц шоље беле боје са 
водокотлићем, и покретним рукохватима за 
инвалиде са обе стране и са свим припадајућим 
деловима за прикључење. У цену урачунати сву 
пратећу опрему.  Вц шоља и пратећа опрема прве 
класе I (А).  Обрачун по комаду. ком 6,00 

    

  

8.2 Набавка и монтажа вц шоље беле боје са 
водокотлићем, са свим припадајућим деловима за 
прикључење. У цену урачунати сву пратећу 
опрему.   Вц шоља и пратећа опрема прве класе I 
(А).Обрачун по комаду ком 2,00 

    

  

8.3 Набавка и монтажа туш каде  са батеријом са свим 
припадајућим деловима за прикључење.  Туш када 
и пратећа опрема прве класе I (А).  У цену 
урачунати сву пратерћу опрему. Обрачун по 
комаду ком 2,00 

    

  

8.4 Набавка и монтажа туш каде  са батеријом са свим 
припадајућим деловима за прикључење, са 
покретним рукохватима и конзолном седељком, 
фиксираном на зид. У цену урачунати сву пратећу ком 6,00 
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опрему.  Туш када и пратећа опрема прве класе I 
(А).  Обрачун по комаду. 

8.5 Набавка и монтажа умиваоника дим 56 x 47 цм 
беле боје са батеријом и свим припадајућим 
деловима за прикључење. У цену урачунати сву 
пратећу опрему.  Умиваоник  и пратећа опрема 
прве класе I (А).  Обрачун по комаду. ком 2,00 

    

  

8.6 Набавка и монтажа керамичке шоље трокадеро. 
Трокадеро са канализационом мрежом извести са 
"гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 
100%.Трокадеро поставити преко гумених 
подметача и причврстити месинганим шрафовима. 
Поставити водокотлић. Поставити заштитну 
решетку. Шољу и опрему наручити по избору 
пројектанта. Трокадера  и пратећа опрема прве 
класе I (А).  Обрачун по комаду. ком 1,00 

    

  

8.7 Испитивање новопостављених санитарних уређаја.  
Обрачун паушално. пауш 1,00       

          
 Укупно санитарни  радови:         
          
9 Разни радови:         

9.1 Израда преграда у купатилима  од алуминјумских 
профила, са испуном лексан плочама д=10 мм.  
Обрачун од м2. м2 16,00 

    
  

9.2 Монтажа демонтираних клима уређаја. По 
завршетку свих предвиђених радова, клима уређаје 
поставити на првобитно место. Обрачун од комада ком. 4,00 

    
  

          
 Укупно разни  радови:       
        
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА       
        
 И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ       
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(ГЗП) ПАВИЉОН А 
 

1 Припремни радови, рушење и демонтажа       
2 Зидарски радови       
3 Изолатерски радови       
4 Грађевинска столарија       
5 Керамичарски радови       
6 Подополагачки радови       
7 Молерско-фарбарски радови       
8 Санитарни радови       
9 Разни радови       
 У К У П Н О         

ПАВИЉОН Б 
 
 Предмет ЈН 

Опис позиције радова 
Јединица 

мере Количина 
Јединична 

цена без ПДВ-
а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
1 Радови на припреми, рушењу и демонтажи:        
        

1.1 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 површине 
градилишта м2 600,00 

  

  

1.2 Чишћење и прање градилишта, по завршетку свих 
радова. Извршити детаљно чишћење целог 
градилишта, прање свих стаклених 
површина,чишћење и фино прање свих унутрашњих 
простора и спољних површина.Обрачун по м2 
очишћене површине.чун по м2 површине 
градилишта. м2 600,00 

  

  

1.3 Демонтажа постојећих клима уређаја. Пажљиво ком. 2,00     
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демонтирати клима уређаје (унутрашње и спољне 
инсталације), очистити их и одложити. По 
завршетку свих предвиђених радова инсталације 
клима уређаја поставити на првобитно место. 
Демонтиране клима уређаје депоновати и чувати 
ради пононе уградње, извођач чува и депоније. 
Демонтажа и каснија поновна монтажа обухваћени 
су заједничком ценом. 

1.4 Пажљива демонтажа унутрашњих  дрвених врата 
заједно са дрвеним или металним штоком, површине 
од 2-5м2. Демонтирана врата склопити, утоварити 
на камион и одвести на депонију коју одреди 
инвеститор. 
Обрачун по комаду врата.     

  

  

 Ознака   1. дим  1.01/2.05 цм. ком 14,00     
 Ознака   2. дим  1.00/2.00 цм. ком 2,00     
 Ознака   3. дим  0.71/2.05 цм.   ком 6,00     
 Ознака   4. дим. 1.10/2.05 цм. Клатно врата ком 1,00     
 Ознака   5. дим  1.61/2.05 цм. ком 2,00     
   ком 25,00     

1.5 Демонтажа прозора  до 2м2 и одношење на 
градилишну депонију. Демонтиране прозоре 
склопити, утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор.Обрачун по 
комаду прозора.     

  

  

 Ознака  I. дим     2.18/1.51 цм. ком 24,00     
 Ознака  II. дим    2.18/0.61 цм. ком 2,00     
 Ознака  III. дим   0.88/0.61 цм. ком 2,00     
 Ознака  1V. дим  1.20/0.85 цм. ком 10,00     
   ком 38,00     

1.6 Демонтажа улазних  врата  од  2-5м2. Демонтирана 
врата склопити, утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по 
комаду врата.     
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 Ознака  UL-1. дим    1.80/2.201 цм. ком 2,00     
 Ознака  UL-2. дим    1.20/2.71 цм. ком 1,00     
   ком 3,00     

1.7 Oбијање продужног или кречног малтера са 
унутрашњих зидова. Извођач и Инвеститор 
записнички констатују површине које се морају 
обити пре почетка извођења радова. Обити малтер и 
кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. 
Површине опека очистити челичним четкама и 
опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
Процењено око 10% од укупне површине фасаде. 
Обрачун по м2 обијене површине. м2 20,00 

  

  

1.8 Извршити скидање санитарних елемената, вц шоља, 
када, тушева, лавабоа, славина, 
уз проверу вентила, решетки сливника, како би био 
припремљен простор за постављање 
нових елемената након уградње нових плочица, које 
би се уградјивале преко 
постојећих адекватним лепком за ову врсту радова. 
Приликом скидања свих елемената 
водити рачуна о уграђеној инсталацији у зидовима и 
подовима која се задржава и на коју 
ће се везивати нови елементи. Обрачун по комаду 
демонтираног елемента за мокре 
чворове на првом спрату са одвозом на депонију и у 
цену урачунати све припремне 
радове како би постојећа инсталација остала 
неоштећена и остала у функцији уградње 
нових санитарних елемената као и подних и зидних 
керамичких плочица.  
Обрачун по комаду.     

  

  

 вц чучаваца                                                   ком. 6 
батерија и тушем                                          ком. 6                                                  
вц-шоља    са казанчетом                             ком. 2     ком 22,00 
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лавабои са батеријом                                   ком. 6        
туш када комплет са славином и тушем   ком. 2 
провера вентила, решетки сливника 
и замена дотрајали 

1.9 Обијање подне цементне кошуљице заједно са пвц-
завршним подом. Обити кошуљицу  до бетонске 
конструкције.Подлогу очистити од свих неравнина и 
нечистоћа.  Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести  на депонију коју одреди 
инвеститор. 
Обрачун по м2 пода м2 491,56 

  

  

1.1
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 депонију 
коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 пода м2 104,70 

  

  

1.1
1 

Обијање зидних керамичких плочица заједно са 
малтером. Обити плочице са малтером и кламфама 
очистити спојнице до дубине 2цм, а површину опеке 
очистити челичним четкама. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести  на депонију 
коју одреди инвеститор. 
Обрачун по м2 обијене површине. м2 336,00 

  

  

1.1
2 

Рушење тротоара око објекта, заједно са тампоно 
шљунка, ради санације сокле. Настали шут 
транспортовати на депонију коју одреди инвеститор. 
У цену урачунати заштиту зелених површина пвц 
фолијом.Обрачун по м2 површине. м2 80,00 

  

  

        
 Укупно радови на припреми и рушењу:       
         
2 Зидарски радови:        

2.1 Обрада ортвора-шпалетни после монтаже врата и 
прозора продужним малтером размере 1:3. 
Површине морају бити равне и без прегиба и таласа. м1 368,00 

  
  



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (25/2018) | 69 од 89 

Спој са постојећим површинама мора бити 
неприметан. У цену улази и помоћна скела. Обрачун 
по м1 шлица. 

2.2 Малтерисање зидова на местима где је извршено 
обијање подклобученог и оштећеног малтера, 
продужниммалтером размере 1:3:9 у два слоја. 
Минимална дебљина малтера је 2 цм. Зидове 
претходно очистити, очистити спојнице а бетонске 
делове орапавити. Све подлоге претходно поквасити 
водом и испрскати цементним млеком. Прво нанети 
груби слој малтера од оштрог песка па фини слој од 
просејаног песка. Омалтерисане површине морају 
бити потпуно глатке, равне и без таласа а све ивице 
оштре и праве. Обрачун по м2. Стварно 
омалтерисане површине са свим потребним 
предрадњама, скелом и 
одбијањем отвора према нормативима. м2 20,00 

  

  

2.3 Израдити брзосушећу рабиц цементну кошуљицу на 
местима предвиђеним пројектом и описом као 
подлогу за епоксидни под, дебљина кошуљице д=6 
цм од цементног брзовезујућег и брзосушећег  
малтера " ТОP CEM " или слично у размери 1:3. 
Естрих рабицирати арматурном мрежом Q84 
постављеном обавезно у средини слоја. На местима 
ослањања преградних зидова поставити мрежу Q131 
у минималној ширини од 1,00 метара. Цементни 
естрих извести потпуно хоризонтално без икаквих 
одступања. У просторијама површина већих од 9,0 
м2 извести дилатационе разделнице на максимуму 
удаљеном 3,0 м у оба правца.  Обрачун по м2 
стварно изведене површине а у цену је урачунат сав 
материјал и рад потребан за извођење предметних 
радова.                                                                           
Обрачун по м2 површине. м2 492,00 

  

  

2.4 Поправка-замена  спуштеног плафона са челичном 
под-конструкцијом у истом нивоу и облагање гипс м2 20,00     
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картонским плочама дим. 60/60 цм. Саставе 
обрадити масом за испуну и бандаж тракама по 
упутству инвеститора. У цену улази и радна скела.  
Обрачун по м2 површине. 

2.5 Набавка материјала и израда тротара око објекта, 
тротоаре радити у ламелама до 2.00 м. у паду од 
објекта, армирати арматурном мрежом. Тротоар 
д=10 цм, тампон шљунка д=10 цм. Горњу површину 
пердашити. У цену урачунат сав материјали и 
пратећи радфови за израду тротоар и тампона. 
Обрачун по м2 постављене површине. м2 80,00 

  

  

2.6 Ситни зидарски радови; поправке на објекту после 
замене столарије, лимарских радова и остали 
грађевински радови обухваћени пројектом.  
Обрачун паушално. пауш. 1,00 

  
  

2.7 Брушење подлоге и усисавање исте као припрему за 
наношење брзовезујуће кошуљице. По завршеном 
брушењу и усисавању пода нанети прајмер за 
везивање кошуљице за подлогу.     Обрачун по м2 
површине.  м2 492,00 

  

  

        
 Укупно зидарски радови:       
         
3 Изолатерски радови:       

3.1 Израда хидроизолације мокрог чвора, преко 
бетонске подлоге, двокомпонентним полимерним 
материјалом Изолит ПОЛИФЛЕX, или одговарајући 
материјал. Бетонску подлогу припремити, да 
будечиста,одмашћена и без пукотина. Масу за 
премазивање припремити мешањем течне и 
прашкасте компоненте, иуградити у року од 20-30 
минута. Четком нанети први слој и утиснути 
мрежицу. После сушења, 6-8 х, нанети други слој и 
утиснути другу мрежицу. Завршни, трећи, слој 
нанети после 6-8 часова. Хидроизолацију повити уза м2 110,00 
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зидове 10 цм. Изолит ПОЛИФЛЕX или одговарајући 
материјал  је отпоран на УВ зраке, високе и ниске 
температуре. Испитати хидроизолацију на 
водонепрпусност. Обрачун по м2 изведене 
хидроизолације. 

        
 Укупно изолатерски радови:       
         
4 Грађевинска столарија:       

4.1 Израда превоз и монтажа прозора од ПВЦ профила, 
према постојећој столарији (мере узети на објекту на 
лицу места). Прозор израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, 
са ојачаним челичним нерђајућим профилима, према 
шеми отвора. Елементе дихтовати трајно 
еластичном ЕПДМ гумон вулказинизованом на 
угловима. Оков стандардни  (са окретним и окретно 
нагибним механизмом). Застакљен изолирајућим 
термопан стаклом д=4+16+4 мм. Отварање према 
шеми. Прозор опремити-поставити под прозорску 
даску са спољне и унутрашње стане. Под прозорску 
даску-окапницу треба извршити са подштоком 
(солбанк профилом), који омогућава да се окапница 
увуче у профил.     

  

  

 За квалитет и карактеристике  уграђених делова 
обезбедити атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима 
одабраног произвођача и уз договор са наџорним 
органом. 
ПВЦ столарија мора да испуњава минимални 
коефициенат проласка топлоте у=1.5 Њ/м2К 
Донети готову столарију на градилиште и извршити 
монтажу уз примену стандардне опреме, алата и 
механизације. 
Обрачун од комада све комплет према горњем     
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опису.  
 Ознака  I. дим     2.18/1.51 цм. ком 24,00     
 Ознака  II. дим    2.18/0.61 цм. ком 2,00     
 Ознака  III. дим   0.88/0.61 цм. ком 2,00     
 Ознака  1V. дим  1.20/0.85 цм. ком 10,00     

4.2 Израда превоз и монтажа улазних врата од ПВЦ 
профила, према постојећој столарији (мере узети на 
објекту на лицу места). Прозор израдити од 
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним 
системом профила, са ојачаним челичним 
нердјајућим профилима, према шеми отвора. 
Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 
гумон вулказинизованом на угловима. Оков 
стандардни  (са окретним и окретно нагибним 
механизмом). Застакљен изолирајућим термопан 
стаклом д=4+16+4 мм. Отварање према шеми. Врата 
опремити бравом са цилиндром и три кључа.Тон 
према избору пројектанта. 
За квалитет и карактеристике  уградјених делова 
обезбедити атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом. 
ПВЦ столарија мора да испуњава минимални 
коефициенат проласка топлоте у=1.5 W/м2К 
Донети готову столарију на градилиште и извршити 
монтажу уз примену стандардне опреме, алата и 
механизације. 
Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису.      

  

  

 Ознака  UL-1. дим    1.80/2.201 цм. ком 2,00     
 Ознака  UL-2. дим    1.20/2.71 цм. ком 1,00     

4.3 Израда превоз и монтажа унутрашњих дрвених 
врата  према постојећим унутрашњим вратима (мере 
узети на објекту на лицу места).  Доврaтници су     
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мaсивни од МДФ-a и угрaђују се сувим поступком. 
Крило врaтa рaдити у рaму од пуног дрветa сa 
испуном од пaпирног сaћa сa обострaном облогом од 
МДФ-a д=10мм. Финална обрада два слоја уљане 
боје са претходном импрегнацијом и завртшна 
опбрада лак боја у полусјају. Пригушење буке од 
зaтвaрaњa врaтa може се постићи унaоколо 
пролaзећим гуменим цревом или гуменим 
одбојницимa усaђеним у три тaчке нa 
постaви.Предвидети квaлитетaн стaндaрдaн оков, 
три шaрке, укопaвaјућу цилиндер брaву сa три 
кључa, висинa квaке 105 цм од подa. У цену 
урачунати и застакљивање у свему као постојеће. 
Свa врaтa требa дa имaју aтест нa звучну 
изоловaност од Р=20-24дБ. 
Елементе угрaдити по систему суве монтaже. 
Све финaлно обрaђене покривне лaјсне постaвити 
после зaвршеткa молерских и керaмичaрских рaдовa. 
Нема надсветла врата извести према шеми 
столарије. 

 При изрaди и угрaдњи врaтa стриктно се 
придржaвaти смерa отвaрaњa крилa као код 
постојећих.Врата се уграђују у постојећи 
отвор,врата анкеровати за зидове и надвератник, 
врата уградити без прага са гуменим одбојником. 
Нема надсветла врата извести према шеми 
столарије.     

  

  

 Материјала и за израду врат треба да задовољавају 
све прописане стандарде квалитета и постојаности 
(против пожарне услове, отпорне на удар, хемијска 
срдества, термичкеи звучне изолационе 
стандарде...). За квалитет и карактеристике  
уградјених делова обезбедити атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима, 
одабраног производјача и уз договор са надзорним     
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органом. Нема надсветла врата извести према шеми 
столарије. 
Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису. 

 Ознака   1. дим  1.01/2.05 цм. ком 14,00     
 Ознака   2. дим  1.00/2.00 цм. ком 2,00     
 Ознака   3. дим  0.71/2.05 цм.   ком 6,00     
 Ознака   4. дим. 1.10/2.05 цм. Клатно врата ком 1,00     
 Ознака   5. дим  1.61/2.05 цм. ком 2,00     
        
 Укупно грађевинска столарија:       
        
5 Керамичарски радови:       

5.1 Облагање подова подним неклизајућим керамичким 
плочицама прве класе димензија 30x30 (30x60) или 
слично, дебљина плочице 8.3 мм. произвођач. Слога 
и тона по избору инвеститора и надзорног органа. 
Плочице постављати на лепак. Под урадити у паду 
0,5% према постојећим сливницима. Спој са 
вертикалном површином обрадити силиконом. 
Обрачун по м2 постављених плочица са свим 
потребним радом и материјалом. м2 105,00 

  

  

5.2 Обложити зидове купатила керамичким плочицама 
И класе димензија 30x30 (30x60) или слично, 
произвођача и тона по избору пројектанта на лепак. 
У просторијама 
висина облагања је до плафона, односно до висине 
3.00 цм. Обрачун по м2 стварно изведених радова, 
рачунајући сав потребан рад и материјал. м2 315,00 

  

  

        
 Укупно керамичарски радови:       
        
6 Подополагачки радови:       
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6.1 Унутар објекта у ходницима, као и у свим 
просторијама осим у санитарним, након скинуте 
постојеће подлоге извршити постављање 
епоксидног индустријског пода.Пре постављања 
преко чисте подлоге поставити ПЕ фолију и извести 
брзосушећи 
полимерцементни естрих повећане носивости са 
контролисаним скупљањем чврстоће 30 Мпа као 
подлоге за хабајући слој. Под се пре ливења мора 
обрадити техником сачмарења, фрезања и брушења 
да се отклоне све прљавштине, сво цементно млеко 
и да се осигура оптимална повезаност и приоњивост 
подног система (мин 1,5 Н/мм2).Подни систем мора 
бити без растварача, мора имати сопствени 
учвршћивач и природни кварцни песак различите 
гранулације. Подни систем треба бити сачињен од 
прајмера, регулирајућег базног слоја по којем је 
распоређен кварцни песак одређене гранулације и 
завршног епоксидног слоја убоји. Подни систем је 
дебљине 2-3 мм. Под мора имати високу отпорност 
на хабање, хемијски добро отпоран на различита 
оптерећења, без фуга, мора да задовољава све 
међународне стандарде у погледу хигијене и 
безбедности, између осталих и ГМП, мора бити лак 
за негу и одржавање. Уза зидове извести холкел-
соклу  висине 8 цм од истог материјала као и под. 
Обрачун по м2 изведене површине . м2 492,00 

  

  

        
        
 Укупно подополагачки радови:       
        
7 Молерско фарбарски радови:       

7.1 Заштита свих  површина  пре молерско-фарбарских  
радова фолијом и молерским тракама. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису.             м2 600,00 

  
  



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (25/2018) | 76 од 89 

7.2 Скидање  старе фарбе, стругање и  шмирглање са 
зидова. Утовар шута и одвоз на депонију коју 
одреди инвестотор. м2 1,691,00 

  
  

7.3 Чишћење и санирање ситних  пукотина у зиду  
молерском  испуном. Обрачун од м2 све комплет 
према горњем опису.             м2 100,00 

  
  

7.4 Чишћење и санирање крупних   пукотина у зиду   
бандаж траком и молерском испуном. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису.             м2 30,00 

  
  

7.5 Лечење флека на зидовима и плафонима бојама на 
бази акрилата уз претходно чишћење и наношење 
молерске подлоге на површину која се третира.  
Обрачун од м2 све комплет према горњем опису.             м2 150,00 

  
  

7.6 Обрада плафонских и зидних површина Репанолом. 
После зидарског  санирања ситних и крупних 
пукотина. Извршити обраду истих површина 
Репанолом све до споја са површинама на којима је 
постојећи малтер у добром стању.     Обрачун од м2 
све комплет према горњем опису.    Репанол  
репарациони малтер (ранији назив)  може да се 
замени неким од данашњих 
прозизвођача"Sika","Mapei" или одговарајући 
репарациони малтер. 
 Напомена: груба процена површина.  м2 150,00 

  

  

7.7 Бојење полудисперзивном бојом зидова и плафона. 
Изгипсати мања оштећења, изглетовати, 
импрегнирати површине тоном, исправљање 
емулзивним китом и бојење полудисперзивном 
бојом два пута. Обојене површине морају бити 
уједначеног тона и не смеју се отирати. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису. м2 1,691,00 

  

  

7.8 Бојење рукохвата  бојом за дрво, са претходном 
припремом за бојење. Обрачун по м' обојених 
рукохвата.  м' 140,00 

  
  

7.9 Обрада шпалетни око прозора и врата са обе стране. 
Ивице око шпалетни обрадити уграђивањем м' 200,00     
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ивичних алуминијумских лајсни. Ивице лепо 
попунити испуном , затим глетом фино обрадити 
шпалетне и пре бојења ошмирглати фином 
шмирглом.                           Обрачун по м'  

7.1
0 

Бојење шпалетни око прозора и врата 
полудисперзивном бојом у тону према избору 
пројектанта. Обрачун по м'  м' 200,00 

  
  

        
 Укупно молерско-фарбарски радови:       
        
8 Санитарни радови:       

8.1 Набавка и монтажа вц шоље беле боје са 
водокотлићем, и покретним рукохватима за 
инвалиде са обе стране и са свим припадајућим 
деловима за прикључење. У цену урачунати сву 
пратећу опрему.  Вц шоља и пратећа опрема прве 
класе I (А).  Обрачун по комаду. ком 6,00 

  

  

8.2 Набавка и монтажа вц шоље беле боје са 
водокотлићем, са свим припадајућим деловима за 
прикључење. У цену урачунати сву пратећу опрему.   
Вц шоља и пратећа опрема прве класе I (А).Обрачун 
по комаду ком 2,00 

  

  

8.3 Набавка и монтажа туш каде  са батеријом са свим 
припадајућим деловима за прикључење.  Туш када и 
пратећа опрема прве класе I (А).  У цену урачунати 
сву пратерћу опрему. Обрачун по комаду ком 2,00 

  
  

8.4 Набавка и монтажа туш каде са батеријом са свим 
припадајућим деловима за прикључење, са 
покретним рукохватима и конзолном седељком, 
фиксираном на зид. У цену урачунати сву пратећу 
опрему.  Туш када и пратећа опрема прве класе I 
(А).  Обрачун по комаду. ком 6,00 

  

  

8.5 Набавка и монтажа умиваоника дим 56 x 47 цм беле 
боје са батеријом и свим припадајућим деловима за 
прикључење. У цену урачунати сву пратећу опрему.  ком 2,00 
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Умиваоник  и пратећа опрема прве класе I (А).  
Обрачун по комаду. 

8.6 Набавка и монтажа керамичке шоље трокадеро. 
Трокадеро са канализационом мрежом извести са 
"гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 
100%.Трокадеро поставити преко гумених 
подметача и причврстити месинганим шрафовима. 
Поставити водокотлић. Поставити заштитну 
решетку. Шољу и опрему наручити по избору 
пројектанта. Трокадера  и пратећа опрема прве класе 
I (А).  Обрачун по комаду. ком 1,00 

  

  

8.7 Испитивање новопостављених санитарних уређаја.  
Обрачун паушално. пауш 1,00     

  
Укупно санитарни  радови       

        
9 Разни радови:       

9.1 Израда преграда у купатилима  од 
алуминјумских профила, са испуном лексан 
плочама д=10 мм.  Обрачун од м2. 

м2 16,00 
  

  

9.2 Монтажа демонтираних клима уређаја. По 
завршетку свих предвиђених радова, клима 
уређаје поставити на првобитно место. Обрачун 
од комада 

ком. 4,00 

  

  

        
        
 Укупно разни  радови:       
        
        
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА       
        
I ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП) 
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1 Припремни радови, рушење и демонтажа         
2 Зидарски радови         
3 Изолатерски радови       
4 Грађевинска столарија         
5 Керамичарски радови         
6 Подополагачки радови         
7 Молерско-фарбарски радови         
8 Санитарни радови         
9 Разни радови         
           
 У К У П Н О           

 
 

СТАЗЕ 
 

 
Опис позиције 

Јединица 
мере Количина     

          
1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         
   m2 751,06     

1.1 Чишћење и прање тротоара и прилазних стаза         
   m1 300     

1.2 Заливање напрснућа у постојећем асфалту         
         

1.3 ИЗДИЗАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА Kom. 13     
           
2 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА         
 Израда доњег носећег слоја изравнања од сафалт 

бетона АБ 8 позиција обухвата набавку материјала, 
справљање, разастирање, уградњу и збијање 
асфалтне мешавине по врућем поступку од T1 50  
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минералног материјала и битумена у једном слоју 
плаћање се врши по тони уграђеног асфалта 

3 ИЗРАДА АСФАЛТНОГ ЗАСТОРА ОД АВ 8       
  

 
 

Позиција обухвата набавку материјала, 
справљање, разастирање, уградњу и збијање 
асфалтне мешавине по врућем поступку од 
минералног материјала и битумена у једном 
слоју константне дебљине д= 4цм односно 
према котама, димензијама и евентуалним 

посебним захтевима  датим у пројекту. 
(200,00m x 3,60m)+ (2,5m x 2,50m x7) m2 m2 751,06 

  

  

        
 СВЕГА БЕЗ ПДВ-а       
        
 СВЕГА СА ПДВ-ом (20%)       
        

 
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА       
 Павиљон А        
 Павиљон Б       
 Стазе       
 У К У П Н О без  ПДВ-а       
 ОБРАЧУНАТ ПДВ       
 Укупна вредност понуде са ПДВ-ом       
 

 
ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  
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Припремни радови, рушење и демонтажа   

 

 
Зидарски радови: 
 

 

Изолатерски радови: 
 

 

Грађевинска столарија: 
 

 

Керамичарски радови: 
 

 

Подополагачки радови: 
 

 

Молерско-фарбарски радови:  
Санитарни радови: 
 

 

Разни радови: 
 

 

Санација и адаптација тротоара и стаза:  
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 
 

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
 

 
НАПОМЕНА: 
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне 
документације. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену 

без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке без ПДВ-а. 

4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати 
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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