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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 
68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-100/18-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-  

Поправке и одржавање спортских терена 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-100/18-IV 

Позив број 404-100-6/18-IV 

Конкурсна документација број 404-100-7/18-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 
документације 
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 
portal.ujn.gov.rs 
ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 
Службени гласник РС 

01.08.2018.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-100-8/18-IV 

ДАТУМ 27.07.2018.г 

Врши се измена следећих делова: 

Прилог 3/1 Врста, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, тако што се брише 

комплетан прилог 3/1 страна 5/75-7/75 и гласи као у датом  прилогу 

Прилог 8/1 Oбразац структуре цене- тако што се брише комплетан прилог 8/1 страна 

24/75-28/75 и гласи као у датом  прилогу 
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Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 

конкурсне документације. 

 
 
 
 
У ПРИЛОГУ ДОСТАВЉАМО ИЗМЕЊЕН: 

 
ПРИЛОГ 3/1 - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТОИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО 

 

 

ПРИЛОГ 8/1 -ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
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Прилог 3/2 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ПАРТИЈА 1 

Поправке и одржавање свлачионице ФК Младост - Буђановци 

 

 ГРАЂЕВИНСКИ  И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

за свлачионицу на стадиону у Буђановцима 

Редни 

број 

ОПИС Јединица 

мере 

 

Количина 
I РУШЕЊЕ 

 
1. 

Скидање постојећег кровног покривача од лима са одвозом 
на депонију. 
Обрачун по m2 

 
m2 

 
132,30 

2. Скидање постојеће међуспратне таванице - трска са одвозом 
на депонију. 
Обрачун по  m2 

   
m2 

 
80,00 

3. Рушење постојећег зида од опеке d=25 cm са одвозом на 
депонију. 
Обрачун по m2 

 
m2 

 
172,66 

4. Вађење постојеће унутрашње и фасадне столарије паушално  
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1. Ископ земље III категорије за стопе темеља 
Обрачун по m3 

 
m3 

 
21,00 

2. Довоз земље са насипањем 
Обрачун по m3 

 
m3 

 
7,99 

3. Насипање земље око зидова и темеља објекта у слојевима до 
потпуне збијености 
Обрачун по m3 

 
 

m3 

 
 

28,99 
4. Насипање шљунка испод темеља и подова приземља и 

тротоара у слоју од 5 cm са набијањем. 
Обрачун по m3 

 
 

m3 

 
 

7,31 
III ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

1. Зидање зидова гитер блоковима 19/19/25 у продужном 
малтеру 1,2,6/3 
Обрачун по m2 

 
 

m2 

 
 

141,61 
2 Зидање зидова пуном опеком д=12 цм у продужном малтеру 

1;2;6 Обрачун по m2 
m2 40,57 

3 Израда цементне кошуљице d = 7 cm преко бетонске 
подлоге. 
Обрачун по m2 

 
 

m2 

 
 

64,73 
4 Малтерисање плафона продужним малтером 1;2;6. 

Обрачун по m2 
 

m2 
 

64,73 
5 Малтерисање зидова мултибатом 

Обрачун по m2 
 

m2 
 

154,05 
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6 Грубо малтерисање зидова мултибатом-подлога за плочице. 
Обрачун по m2 

m2 86,92 

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ 
1. Израда темеља од бетона MB-20, са армирано-бетонским 

серклажама TXC, у рову без оплате преко тампона од 
шљунка. 
Обрачун по m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

18,70 
2. Израда темеља од бетона MB-20 изнад коте терена са 

оплатом h = 40 cm. 
Обрачун по m3 

 
 

m3 

 
 

8,50 
3. Израда подова d = 10 cm од бетона МВ-15  

Обрачун по m2 
 

m2 
 

64,73 
4. Израда армирано-бетонских надвратника, надпрозорника, 

подвлака, стубова и серклажа са оплатом. 
-МВ-20 

 
 

m3 

 
 

8,57 
5. Израда и монтажа међуспратне конструкције од FERT  

гредица са испуном d = 20 cm, са бетонирањем 
Обрачун по m2 

 
 

m2 

 
 

64,73 
Набавка, исправљање, сечење, савијање, монтажа 
арматуре,обрачун по kg 

  

профили од Ø 6 kg 321,78 
профили од Ø 12 kg 1.138,59 

6. 

Q 84 (1,32 kg/m2) kg 105,34 
V  ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и израда кровне конструкције од чамове 
грађе II класе. 
Обрачун по m2 

 
 

m2 

 
 

105,00 
2. Набавка материјала и летвисање крова летвом 5/3. 

Обрачун по m2 
 

m2 
 

123,48 
VI  ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и покривање објекта фалцованим 
црепом по избору инвеститора. У цени је и постављање 
поклопница. 
Обрачун по m2 

 
 

m2 

 
 

123,48 

VII  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
1. Набавка материјала и израда хидроизолације подова, од 

једног слоја кондора преко подлоге  од неармираног бетона. 
Обрачун по  

 
 

m2 

 
 

80,00 
VIII  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

Набавка материјала и уградња нове PVC столарије. 
Обрачун по ком. 

  

улазна врата 100/210 ком. 1,00 
улазна врата 90/210 ком. 1,00 
улазна врата 80/210 ком. 1,00 

унутрашња врата 90/210 ком. 2,00 
унутрашња врата 80/210 ком 1,00 

двокрилни прозор 100/140 ком  2,00 

1. 

једнокрилни прозор 60/60 ком 6,00 
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IX  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
1. Набавка материјала и малтерисање фасадних зидова 

продуженим малтером, глетовање фасадним глетом и 
бојење фасадном бојом у тону по избору инвеститора. 
Обрачун по m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

148,80 
X  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

Набавка материјала и уградња хоризонталних и вертикалних 
олучних цеви, израђених од поцинкованог лима d = 0,55 mm 
Обрачун по m1 

 
 

 
 
 

хоризонатални олуци m1 40,00 

1. 

вертикални олуци m1 16,00 
XI КЕРАМИЧAРСКИ РАДОВИ 

Набавка материјала и лепљење зидних и подних 
керамичарских плочица на малтер. Плочице по избору 
инвеститора. 
Обрачун по m2 

 
 
 

 

 
 
 
 

зидне плочице m2 86,92 

1. 

подне плочице m2 64,73 
XII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1. Бојење плафона и зидова полудисперзијом у боји, по избору 
инвеститора, уз претходно глетовање 2x 
Обрачун по m2 

 
 

m2 

 
 

218,78 
XIII ВОДОВОД 

Набавка и постављање ППР цеви ДН ху ПН 10бара, са 
потребним фитингом и материјалом за спајање. Цеви се 
постављају видно, преко керамичких плочица. У цену улази 
потребно пробијање зидова и темеља, штемовање шлицева, 
грубо крпљење истих, потребна подконструкција за видни 
део мреже као и термоизолација свих цеви пламафлекс 
изолацијом. Посебно водити рачуна да се поштује 
унутрашњи пречник цеви, без обзира на дебљину зида. 
Обрачун по m1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1/2" (ДН20 или Ø15) m1 16,49 

1 

3/4" (ДН25 или Ø20) m1 40,11 
Набавка и монтажа равног пропусних кугла вентила за ППР 
цеви ДН ху ПН 10 бара. Вентил је планиран само на 
успонским водовима. (Вентили могу бити постављени и 
испред сваког потрошача, ако то инвеститор 
захтева).Обрачун по комаду вентила  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ДН 20 (Ø15 или 1/2") ком 1,00 

2 

ДН 25 (Ø20 или 3/4") ком 1,00 
3 Дезинфексија и испирање постављене водоводне мреже и 

прибављање атеста о хигијенско бактериолошкој 
исправности воде. Обрачун паушално, по комплетној 
позицији посла 

паушал  

4 Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 
бара од радног, односно минимално 10 бара. Обрачун 

паушал  
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паушално 
XIV КАНАЛИЗАЦИЈА   

1 Ручни ископ земље III категорије за постављање 
канализационе мреже. Ископ извести према пројекту и 
датим котама.Бочне стране правилно одсећи а дно 
нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова, тако да се 
касније може користити за затрпавање, а вишак утоварити у 
возило и одвести на месну депонију. Обрачун по m3 

 земље, мерено урасло 

m3 

 
7,20 

2 Набавка и насипање песка у ров испод, око и изнад 
канализационих цеви, с апажљивим набијањем у слојевима, 
Обрачун по m3 набијеног песка 

m3 3,60 

3 Затрпавање рова земљом у слојевима, са пажљивим 
набијањем и постављањем механичке заштите и сигналне 
траке. Обрачун по m3 

 земље, мерено урасло 

m3 3,60 

4 Набавка и постављање ПВЦ Ø125 вентилационе главе један 
метар изнад крова. Обрачун по комаду вентилационе главе 

ком 1,00 

5 Набавка и монтажа ПВЦØ50 подног сливника са 
никлованом решетком. обрачун по комаду сливника 

ком 1,00 

6 Набавка и монтажа линијског ПВЦØ50 подног сливника 
дужине 105 цм са никлованом решетком.Обрачун по комаду 
сливника 

ком 4,00 

Набавка и монтажа унутрашње канализације са заптивним 
гуменим прстеновима, спојним и заптивним материјалом и 
средствима за вешање и причвршћивање. Канализација се 
води испод пода, кроз зидове (у остављеним шлицевима 
прилагођеног пресека) и обухвата сва потребна штемовања, 
бушења и крпљења отвора. Обрачун по Обрачун по m1 цеви 

 
 
 
 

 

 

Ø50 m1 8,82 
Ø75 m1 1,05 

7 

Ø110 m1 12,50 
Набавка и монтажа спољне ПВЦ канализације са заптивним 
гуменим прстеновима, спојним и заптивним материјалом. 
Канализација се води кроз ров ископан у тлу и постављена 
је на слоју песка (све је већ обрачунато) Цена обухвата цеви, 
спојни и заптивни материјал, рад и сва потребна штемовања, 
бушења и крпљења отвора.  Обрачун по Обрачун по m1 цеви 

  8 

Ø160 m1 16,07 
9 Испитивање водонепропустљивости канализационе мреже у 

периоду од 3 часа. Oбрачун паушално 
паушал  

10 Прикључење-повезивање канализационе мреже на 
водонепропусну септичку јаму. Обрачун по комаду 
прикључка 

паушал  

XV САНИТАРИЈА 

1 Набавка и монтажа керамичког чучавца са водокотлићем, 
испирном цеви, ек вентилом и држачем папира. Обрачун по 

ком 1,00 
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комаду чучавца, комплет 
2 Набавка и монтажа керамичког умиваоника са славином, 

сифоном и држачем сапуна, пешкира и етажером., испирном 
цеви, ек вентилом и држачем папира. Обрачун по комаду 
умиваоника, комплет 

ком 1,00 

3 Набавка и монтажа туш гарнитура (једноручна батерија са 
носачем туша). Обрачун по комаду туш комплета 

ком 13,00 

4 Набавка и монтажа хромиране славине Ø1/2“ за веш 
машину.Обрачун по комаду прикључка 

ком 1,00 

5. Набавка и монтажа електричног бојлера од 80 л са свим 
потребним прибором.Обрачун по комаду бојлера 

ком 3,00 

    
XVI ШАХТОВИ И СЕПТИЧКА ЈАМА 

1 Комплетна израда кружне (р=1,20м, Х=3,0м ) армирано 
бетонске водопропусне једнокоморне септичке јаме са 
армирано бетонском плочом и ливеним шахт поклопцем за 
средње тешки саобраћај.Обрачун по m3 зидова јаме 

m3 13,56 

XVII ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

-НАПОЈНИ ВОДОВИ 

1 Испорука, полагање кабла РР00 4х6мм2, комплет са 
увезивањем на оба краја од ОММ до RT 

m 12 

-ИСПОРУКА И УГРАДЊА РАЗВОДНОГ ОРМАНА+ RT1 КОМПЛЕТ СА СЛЕДЕЋОМ 

ОПРЕМОМ 

1 Разводна табла надградна једнореда (1х12 модула) IP20 Ком 1 
2 Заштитини уређај диференцијалне струје, ZUDS, 40/0,03А,6 

kA, 4p 
Ком 1 

3 Аутоматски осигурач 10-25А, 6 kA, 1p, B Ком 7 
4 Стезаљке, сабирнице и остали ситни везни материјал паушал  

-ПРИКЉУЧНА МЕСТА 

1 Израда прикључног места вентилатора, светиљке, склопке 
или сензора присуства, проводницима типа PP-Y 3x1,5 mm2  
просечне дужине 8м, комплет са разводним кутијама 

Ком 35 

2 Израда прикључног места прикључница, бојлера или 
склопки, проводницима типа PP-Y 3x2,5 mm2  , просечне 
дужине 10м, комплет са разводним кутијама 

ком 9 

-ПРИКЉУЧНИЦЕ 

1 Испорука, монтажа и повезивање прикључнице у 
модуларној изведни (комбинација састављене од разводне 
кутије 2М-1ком, прирубнице 2М-1ком, маске 2М-1ком, 
монофазне прикључнице са заштитиним контактом, 16А, 
230V, 50Hz, 1М-1ком) за монтажу у зид 

Ком 2 

2 Испорука, монтажа и повезивање монофзане прикључнице 
са заштитиним контактом и поклопцем, 16А, 230V, 50Hz, 
1М-1ком) 44, за монтажу у зид 

ком 1 

-СКЛОПКЕ 

1 Испорука, монтажа и повезивање једнополне инсталационе 
склопке у модуларној изведби ( комбинација састављена од 

ком 1 
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разводне кутије 2М-1ком, прирубнице 2М-1ком, маске 2М-
1ком и једнополне склопке 2М-1ком), за монтажу у зид 10А, 
230V, 50Hz 

2 Испорука, монтажа и повезивање комбинације  
инсталационих склопки у модуларној изведби ( комбинација 
састављена од разводне кутије 2М-1ком, прирубнице 2М-
1ком, маске 2М-1ком и једнополне склопке 2М 16А, са 
симболом бојлера -1 ком), са индикацијама за монтажу у зид  
230V, 50Hz 

ком 3 

-СИГНАЛИЗАЦИЈА 

1 Испорука, монтажа и повезивање инфрацрвеног плафонског 
сензора присуства 10А, 230V, 50Hz, IP20 

Ком 1 

2 Испорука, монтажаи повезивање инфрацрвеног плафонског 
сензора присуства 10А, 230V, 50Hz, IP44 

ком 8 

-ВЕНТИЛАЦИЈА, ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА 

1 Испорука, монтажа у постојећи отвор у зиду, и повезивање 
вентилатора за купатило 20W, 230V, 50Hy, 120m3&h, 33dB, 
23000/min, Ø100mm 

ком 1 

2 Повезивање без испоруке електричног грејача воде бојлера 
80l, 230V, 50Hy, 2 kW 

ком 3 

-СВЕТИЉКЕ 

1 Испорука, уградња и повезивање LED надградне светиљке, 
15W, 230V, 50Hz, 1500lm, Ø175mm, 4000, IP20 

Ком 2 

2 Испорука, уградња и повезивање LED надградне светиљке, 
15W, 230V, 50Hz, 1250lm, Ø220mm, 4000, IP44 

Ком 10 

3 Испорука, уградња и повезивање LED надградне светиљке, 
22W, 230V, 50Hz, 2200lm, Ø220mm, 4000, IP44 

Ком 10 

4 Испорука, уградња и повезивање LED рефлектора светиљке, 
50W, 230V, 50Hz, 4250lm, 237х194х38хmm, 4000, IP65 са 
уграђњним инфрацрвеним сензором присуства. 

ком 3 

-УЗЕМЉИВАЧ 

1 Испорука и полагање челичне поцинковане траке 25х4мм 
(JUS N.B4.901 Č). Поставља се у темељ објекта испод 
хидроизолације или у зид објекта до мерног споја или везе 
са олучним сливником. Челичну поцинковану траку у 
темељу спојити са арматуром на растојањима не мањим од 
1м помоћу стезаљке за арматуру (KON09, HERMI). 
Стезаљка је састављена од плочице димензија 40х30 мм и 
вијка М10 и намењена је изради спојева између пљоснатих 
проводника ширине до 40 мм и арматуром темеља до Ø20мм 
у бетону 

м 30 

2 Израда извода од челичне поцинковане траке FeZn 25х4мм, 
просечне дужине 3м, комплет са укрсним комдом за 
повезивање са уземљивачем или обујмицом за повезивање 
са металном масом. 

ком 9 

-ГРОМОБРАН 

1 Испорука и монтажа мерног укрсног комада трака-жица 
(KON02, HERMI), састављеног од 3 плочице димензија 

ком 4 
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58х58мм, 4 вијка и навртке М8, намењена изведби мерних и 
осталих спојева  између пљоснатих проводника до ширине 
30мм и округлих проводника Ø8 до Ø10мм, у земљи и над 
њом. Укрсни комад је израђен од нерђајућег челичног лима. 
Овом позицијом је обухваћена испорука и уградња зида од 
бетона, цигле или панела, кутија за мерни спој димезија 
100х299х150мм (ШхВхД), кутија је израђена од вештачких 
материјала, постојаних у атмосфери (ПВЦ) и монтира се у 
зид објекта у време његов изградње. Поклопац кутије је 
израђен од нерђајућег лима (рф) односно пластифициран у 
белој боји и монтира се након завршетка слоја фасаде и 
омогућује потпуно прилегање на фасаду, без обзира на њену 
дебљину. 

2 Набавка, испорука и уградња округлог проводника од 
алумијума димензије Ø8мм, HERMI, немањеног изради 
одвода (није намењен за израду уземљивача) постаљен у 
зид. 

м 30 

3 Набавка, испорука и уградња цевне обујмице (KON10, 
HERMI), састављена из два дела. Намењена уземљавању 
олучних сливника спајањем са тракастим проводником 
стезањем вијака 

ком 4 

4 Набавка, испорука и уградња стезаљки за олук (KON06 
HERMI), састављена од плочица димезија 48х85мм и вијака 
М6. Намењена изради контактних спојева између округлих 
проводника Ø8 до Ø10мм и олука. 

ком 4 

5 Набавка, испорука и уградња округлог проводника од 
алуминијума димензије Ø10мм HERMI, намењеног изради 
хватаљки и одвода (није намењен за израду уземљивача) 
постављен по потпорама за кровни вод ( SON 6A, HERMI    ) 
атику ( SON 04A, HERMI      ) или слеме ( SON 16, HERMI    
) , израђеним од нерђајућег челичног лима (rf), с вијом и 
заптивком, проводник се на носач причвршћује са вијчаном 
везом. Постављају се на растојањима не већим од 1м. 

м 30 

6 Испорука и монтажа мерног броја (  МШ мерни број ,  ) 
састављеног од две плочице димензија 20х48мм и вијака 
М6, намењен означивању мерних места. Израђен је од 
нерђајућег челичног лима, за округчи проводник Ø8 до 
Ø10мм. Причвршћивање на проводник шрафљењем 

ком 4 

7 Испорука и монтажа окапника ( KON21 \LEB, HERMI  ) 
састављеног од плочица димензија 48х85мм и вијака М6, 
спречава отицање воде по громобранском систему. Окапник 
је израђен од нерђајућег челичног лима, за округли 
проводник Ø8 до Ø10мм. Причвршћивање на проводник 
шрафљењем 

ком 4 

-ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 

1  Сабирница за изједначавање потенцијала, ддимензија 
180х50х40мм са једним прикључком за траку димензија со 
30х5мм, једним прикључком за округли проводник од 35 до 

ком 1 
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70мм2 и шест прикључаказа округли проводник од 2,5 до 
16мм2, IP20, In=100А 

2 Израда веза за главно изједначавање потенцијала од 
сабирнице за изједначавање потенцијала +SIP до РЕ шине у 
разводном орману проводником типа P-Y 1х6мм2, који се 
полаже на зид просечне дужине 9м 

ком 1 

3 Израда веза за главно изједначавање потенцијала у објекту 
од сабирнице за изједначење потенцијала +SIP проводником 
типа P/F-Y 6мм2, који се полаже на зид испод малтера 
просечне дужине 10м, заједно са обујмицом за повезивање 
проводиника на металну масу. 

ком 5 

4 Испорука и уградња кутије за допунско изједначавање 
потенцијала димензије 125х125мм (ШхВ) са једним 
прикључком за округли проводник до 6мм2 и пет 
прикључака за округли проводник до 4мм2 

ком 1 

5 Израда веза за допунско изједначавање потенцијала од РЕ 
сабирнице у +RT  или  +RO до кутије за изједначење 
потенцијала +KIP проводником типа P/F 6мм2, који се 
полаже на зид испод просечне дужине 10м 

ком 1 

6 Израда веза за допунско изједначење потенцијала од кутије 
за изједначење потенцијала +KIP проводником типа P/F 
4мм2, који се полаже на зид испод матера просечне дужине 
5м, заједно са обујмицом за повезивање проводника на 
металну масу. 

ком 5 

-ОСТАЛО 

1 Испитивање електричне инсталације објакта од стране за то 
овлашћеног предузећа, комплет са израдом извештаја о 
извршеном испитивању. 

паушал  

 

МЕСТО, ______________________ 

ДАТУМ, _________________ 2018.г. 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.  
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Прилог 8/1 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПАРТИЈА 1-ФК"МЛАДОСТ"БУЂАНОВЦИ-РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА 

СВЛАЧИОНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКИ  И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

за свлачионицу на стадиону у Буђановцима 
Редн

и 

број 

ОПИС Једин

ица 

мере 

 

Количина 
Јед.цена 

без ПДВ-а 
Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

I РУШЕЊЕ 

 
1. 

Скидање постојећег кровног покривача 
од лима са одвозом на депонију. 
Обрачун по m2 

 
m2 

 
132,30 

  

2. Скидање постојеће међуспратне 
таванице - трска са одвозом на депонију. 
Обрачун по  m2 

   
m2 

 
80,00 

  

3. Рушење постојећег зида од опеке d=25 
cm са одвозом на депонију. 
Обрачун по m2 

 
m2 

 
172,66 

  

4. Вађење постојеће унутрашње и фасадне 
столарије 

пауш
ално 

   

УКУПНО РУШЕЊА   
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1. Ископ земље III категорије за стопе 
темеља 
Обрачун по m3 

 
m3 

 
21,00 

  

2. Довоз земље са насипањем 
Обрачун по m3 

 
m3 

 
7,99 

  

3. Насипање земље око зидова и темеља 
објекта у слојевима до потпуне 
збијености 
Обрачун по m3 

 
 

m3 

 
 

28,99 

  

4. Насипање шљунка испод темеља и 
подова приземља и тротоара у слоју од 5 
cm са набијањем. 
Обрачун по m3 

 
 

m3 

 
 

7,31 

  

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
III ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

1. Зидање зидова гитер блоковима 19/19/25 
у продужном малтеру 1,2,6/3 
Обрачун по m2 

 
 

m2 

 
 

141,61 

  

2. Зидање зидова пуном опеком д=12 цм у 
продужном малтеру 1;2;6 Обрачун по 
m2 

m2 40,57   
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3. Израда цементне кошуљице d = 7 cm 
преко бетонске подлоге. 
Обрачун по m2 

 
 

m2 

 
 

64,73 

  

4. Малтерисање плафона продужним 
малтером 1;2;6. 
Обрачун по m2 

 
m2 

 
64,73 

  

5 Малтерисање зидова мултибатом 
Обрачун по m2 

 
m2 

 
154,05 

  

6 Грубо малтерисање зидова мултибатом-
подлога за плочице. Обрачун по m2 

m2 86,92   

УКУПНО ЗИДАРСКИХ РАДОВА:   
IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1. Израда темеља од бетона MB-20, са 
армирано-бетонским серклажама TXC, у 
рову без оплате преко тампона од 
шљунка. 
Обрачун по m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

18,70 

  

2. Израда темеља од бетона MB-20 изнад 
коте терена са оплатом h = 40 cm. 
Обрачун по m3 

 
 

m3 

 
 

8,50 

  

3. Израда подова d = 10 cm од бетона МВ-
15  
Обрачун по m2 

 
m2 

 
64,73 

  

4. Израда армирано-бетонских 
надвратника, надпрозорника, подвлака, 
стубова и серклажа са оплатом. 
-МВ-20 

 
 

m3 

 
 

8,57 

  

5 Израда и монтажа међуспратне 
конструкције од FERT  гредица са 
испуном d = 20 cm, са бетонирањем 
Обрачун по m2 

 
 

m2 

 
 

64,73 

  

Набавка, исправљање, сечење, савијање, монтажа 
арматуре,обрачун по kg 

  

профили од Ø 6 kg 321,78   
профили од Ø 12 kg 1.138,59   

6. 

Q 84 (1,32 kg/m2) kg 105,34   
УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИХ РАДОВА   
V  ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и израда кровне 
конструкције од чамове грађе II класе. 
Обрачун по m2 

 
 

m2 

 
 

105,00 

  

2. Набавка материјала и летвисање крова 
летвом 5/3. 
Обрачун по m2 

 
m2 

 
123,48 

  

УКУПНО ТЕСАРСКИХ РАДОВА   
VI  ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и покривање објекта 
фалцованим црепом по избору 
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инвеститора. У цени је и постављање 
поклопница. 
Обрачун по m2 

 
m2 

 
123,48 

УКУПНО ПОКРИВАЧКИХ РАДОВА   
VII  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и израда 
хидроизолације подова, од једног слоја 
кондора преко подлоге  од неармираног 
бетона. 
Обрачун по  

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

80,00 

  

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА   
VIII  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

Набавка материјала и уградња нове PVC столарије. 
Обрачун по ком. 

  

улазна врата 100/210 ком. 1,00   
улазна врата 90/210 ком. 1,00   
улазна врата 80/210 ком. 1,00   

унутрашња врата 90/210 ком. 2,00   
унутрашња врата 80/210 ком 1,00   

двокрилни прозор 100/140 ком  2,00   

1. 

једнокрилни прозор 60/60 ком 6,00   
УКУПНО СТОЛАРСКИХ РАДОВА   
IX ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и малтерисање 
фасадних зидова продуженим малтером, 
глетовање фасадним глетом и бојење 
фасадном бојом у тону по избору 
инвеститора. 
Обрачун по m2 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

148,80 

  

УКУПНО ФАСАДЕРСКИХ РАДОВА   
X  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

Набавка материјала и уградња 
хоризонталних и вертикалних олучних 
цеви, израђених од поцинкованог лима d 
= 0,55 mm 
Обрачун по m1 

    

хоризонатални олуци m1 40,00   

1. 

вертикални олуци m1 16,00   
УКУПНО ЛИМАРСКИХ РАДОВА   
XI КЕРАМИЧAРСКИ РАДОВИ 

Набавка материјала и лепљење зидних и подних 
керамичарских плочица на малтер. Плочице по избору 
инвеститора. 
Обрачун по m2 

  

зидне плочице m2 86,92   

1. 

подне плочице m2 64,73   
УКУПНО КЕРАМИЧAРСКИХ РАДОВА   
XII  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 



               ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

14/22 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

 

1. Бојење плафона и зидова 
полудисперзијом у боји, по избору 
инвеститора, уз претходно глетовање 2x 
Обрачун по m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

218,78 

  

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА   
XIII  ВОДОВОД 

Набавка и постављање ППР цеви ДН ху ПН 10бара, са 
потребним фитингом и материјалом за спајање. веви се 
постављају видно, преко керамичких плочица. У вену улази 
потребно пробијање зидова и темеља, штемовање шлицева, 
грубо крпљење истих, потребна подконструкција за видни део 
мреже као и термоизолација свих цеви пламафлекс 
изолацијом. Посебно водити рачуна да се поштује унутрашњи 
пречник цеви, без обзира на дебљину зида. Обрачун по m1 

  

1/2" (ДН20 или Ø15) m1 16,49   

1 

3/4" (ДН25 или Ø20) m1 40,11   
2 Набавка и монтажа равног пропусних кугла вентила за ППР 

цеви ДН ху ПН 10 бара. Вентил је планиран само на успоским 
водовима.(Вентили могу бити постављени и испред сваког 
потрошача, ако то инвеститор захтева).Обрачун по комаду 
вентила 

  

ДН 20 (Ø15 или 1/2") ком 1,00   3 
 
 

ДН 25 (Ø20 или 3/4") ком 1,00   

4 Дезинфексија и испирање постављене 
водоводне мреже и прибављање атеста о 
хигијенско бактериолошкој исправности 
воде. Обрачун паушално, по комплетној 
позицији посла 

пауш
ал 

   

5 Испитивање водоводне мреже на 
пробни притисак, већи за 3 бара од 
радног, односно минимално 10 бара. 
Обрачун паушално 

пауш
ал 

   

УКУПНО ВОДОВОД   
XIV  КАНАЛИЗАЦИЈА 

1 Ручни ископ земље III категорије за 
постављање канализационе мреже. 
Ископ извести према пројекту и датим 
котама.Бочне стране правилно одсећи а 
дно нивелисати. Ископану земљу 
одбацити од рова, тако да се касније 
може користити за затрпавање, а вишак 
утоварити у возило и одвести на месну 
депонију. Обрачун по m3 

 земље, мерено урасло 

m3 

 
7,20   

2 Набавка и насипање песка у ров испод, 
око и изнад канализационих цеви, с 
апажљивим набијањем у слојевима, 

m3 3,60   
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Обрачун по m3 набијеног песка 

 
3 Затрпавање рова земљом у слојевима, са 

пажљивим набијањем и постављањем 
механичке заштите и сигналне траке. 
Обрачун по m3 

 земље, мерено урасло 

m3 3,60   

4 Набавка и постављање ПВЦ Ø125 
вентилационе главе један метар изнад 
крова. Обрачун по комаду вентилационе 
главе 

ком 1,00   

5 Набавка и монтажа ПВЦØ50 подног 
сливника са никлованом решетком. 
обрачун по комаду сливника 

ком 1,00   

6 Набавка и монтажа линијског ПВЦØ50 
подног сливника дужине 105 цм са 
николаном решетком.Обрачун по 
комаду сливника 

ком 4,00   

Набавка и монтажа унутрашње 
канализације са заптивним гуменим 
прстеновима, спојним и заптивним 
материјалом и средствима за вешање и 
причвршћивање. Канализација се води 
испод пода, кроз зидове (у остављеним 
шлицевима прилагођеног пресека) и 
обухвата сва потребна штемовања, 
бушења и крпљења отвора. Обрачун по 
Обрачун по m1 цеви 

 
 
 
 

 

   

Ø50 m1 8,82   
Ø75 m1 1,05   

7 

Ø110 m1 12,50   
Набавка и монтажа спољне ПВЦ 
канализације са заптивним гуменим 
прстеновима, спојним и заптивним 
материјалом. Канализација се води кроз 
ров ископан у тлу и постављена је на 
слоју песка (све је већ обрачунато) Цена 
обухвата цеви, спојни и заптивни 
материјал, рад и сва потребна 
штемовања, бушења и крпљења отвора.  
Обрачун по Обрачун по m1 цеви  

    8 

Ø160 m1 16,07   
9 Испитивање водонепропустљивости 

канализационе мреже у периоду од 3 
часа. Oбрачун паушално 

пауш
ал 

   

10 Прикључење-повезивање канализационе 
мреже на водонепропусну септичку 
јаму. Обрачун по комаду прикључка 

пауш
ал 
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УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА   
XV САНИТАРИЈЕ 

1 Набавка и монтажа керамичког чучавца 
са водокотлићем, испирном цеви, ек 
вентилом и држачем папира. Обрачун 
по комаду чучавца, комплет 

ком 1,00   

2 Набавка и монтажа керамичког 
умиваоника са славином, сифоном и 
држачем сапуна, пешкира и етажером., 
испирном цеви, ек вентилом и држачем 
папира. Обрачун по комаду умиваоника, 
комплет 

ком 1,00   

3 Набавка и монтажа туш гарнитура 
(једноручна батерија са носачем туша). 
Обрачун по комаду туш комплета 

ком 13,00   

4 Набавка и монтажа хромиране славине 
Ø1/2“ за веш машину.Обрачун по 
комаду прикључка 

ком 1,00   

5. Набавка и монтажа електричног бојлера 
од 80 л са свим потребним 
прибором.Обрачун по комаду бојлера 

ком 3,00   

УКУПНО САНИТАРИЈЕ   
XVI ШАХТОВИ И СЕПТИЧКА ЈАМА 

1 Комплетна израда кружне (р=1,20м, 
Х=3,0м )армирано бетонске 
водопропусне једнокоморне септичке 
јаме са армирано бетонском плочом и 
ливеним шахт поклопцем за средње 
тешки саобраћај.Обрачун по m3 зидова 
јаме 

m3 13,56   

УКУПНО ШАХТОВИ И СЕПТИЧКА ЈАМА   
XVII ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
-НАПОЈНИ ВОДОВИ 

1 Испорука, полагање кабла РР00 4х6мм2, 
комплет са увезивањем на оба краја од 
ОММ до RT 

m 12   

-ИСПОРУКА И УГРАДЊА РАЗВОДНОГ ОРМАНА+ RT1 КОМПЛЕТ СА СЛЕДЕЋОМ 

ОПРЕМОМ 

1 Разводна табла надградна једнореда 
(1х12 модула) IP20 

Ком 1   

2 Заштитини уређај диференцијалне 
струје, ZUDS, 40/0,03А,6 kA, 4p 

Ком 1   

3 Аутоматски осигурач 10-25А, 6 kA, 1p, 
B 

Ком 7   

4 Стезаљке, сабирнице и остали ситни 
везни материјал 

пауш
ал 

   

-ПРИКЉУЧНА МЕСТА 
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1 Израда прикључног места вентилатора, 
светиљке, склопке или сензора 
присуства, проводницима типа PP-Y 
3x1,5 mm2  просечне дужине 8м, 
комплет са разводним кутијама 

Ком 35   

2 Израда прикључног места прикључница, 
бојлера или склопки, проводницима 
типа PP-Y 3x2,5 mm2  , просечне 
дужине 10м, комплет са разводним 
кутијама 

ком 9   

ПРИКЉУЧНИЦЕ 

1 Испорука, монтажа и повезивање 
прикључнице у модуларној изведни 
(комбинација састављене од разводне 
кутије 2М-1ком, прирубнице 2М-1ком, 
маске 2М-1ком, монофазне 
прикључнице са заштитиним контактом, 
16А, 230V, 50Hz, 1М-1ком) за монтажу 
у зид 

Ком 2   

2 Испорука, монтажа и повезивање 
монофзане прикључнице са заштитиним 
контактом и поклопцем, 16А, 230V, 
50Hz, 1М-1ком) 44, за монтажу у зид 

ком 1   

СКЛОПКЕ 

1 Испорука, монтажа и повезивање 
једнополне инсталационе склопке у 
модуларној изведби ( комбинација 
састављена од разводне кутије 2М-1ком, 
прирубнице 2М-1ком, маске 2М-1ком и 
једнополне склопке 2М-1ком), за 
монтажу у зид 10А, 230V, 50Hz 

ком 1   

2 Испорука, монтажа и повезивање 
комбинације  инсталационих склопки у 
модуларној изведби ( комбинација 
састављена од разводне кутије 2М-1ком, 
прирубнице 2М-1ком, маске 2М-1ком и 
једнополне склопке 2М 16А, са 
симболом бојлера -1 ком), са 
индикацијама за монтажу у зид  230V, 
50Hz 

ком 3   

СИГНАЛИЗАЦИЈА 

1 Испорука, монтажаи повезивање 
инфрацрвеног плафонског сензора 
присуства 10А, 230V, 50Hz, IP20 

Ком 1   

2 Испорука, монтажаи повезивање 
инфрацрвеног плафонског сензора 
присуства 10А, 230V, 50Hz, IP44 

ком 8   

ВЕНТИЛАЦИЈА, ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА 
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1 Испорука, монтажа у постојећи отвор у 
зиду, и повезивање вентилатора за 
купатило 20W, 230V, 50Hy, 120m3&h, 
33dB, 23000/min, Ø100mm 

ком 1   

2 Повезивање без испоруке електричног 
грејача воде бојлера 80l, 230V, 50Hy, 2 
kW 

ком 3   

СВЕТИЉКЕ 

1 Испорука, уградња и повезивање LED 
надградне светиљке, 15W, 230V, 50Hz, 
1500lm, Ø175mm, 4000, IP20 

Ком 2   

2 Испорука, уградња и повезивање LED 
надградне светиљке, 15W, 230V, 50Hz, 
1250lm, Ø220mm, 4000, IP44 

Ком 10   

3 Испорука, уградња и повезивање LED 
надградне светиљке, 22W, 230V, 50Hz, 
2200lm, Ø220mm, 4000, IP44 

Ком 10   

4 Испорука, уградња и повезивање LED 
рефлектора светиљке, 50W, 230V, 50Hz, 
4250lm, 237х194х38хmm, 4000, IP65 са 
уграђњним инфрацрвеним сензором 
присуства. 

ком 3   

УЗЕМЉИВАЧ 

1 Испорука и полагање челичне 
поцинковане траке 25х4мм (JUS 
N.B4.901 Č). Поставља се у темељ 
објекта испод хидроизолације или у зид 
објекта до мерног споја или везе са 
олучним сливником. Челичну 
поцинковану траку у темељу спојити са 
арматуром на растојањима не мањим од 
1м помоћу стезаљке за арматуру 
(KON09, HERMI). Стезаљка је 
састављена од плочице димензија 40х30 
мм и вијка М10 и намењена је изради 
спојева између пљоснатих проводника 
ширине до 40 мм и арматуром темеља 
до Ø20мм у бетону 

м 30   

2 Израда извода од челичне поцинковане 
траке FeZn 25х4мм, просечне дужине 
3м, комплет са укрсним комдом за 
повезивање са уземљивачем или 
обујмицом за повезивање са металном 
масом. 

ком 9   

ГРОМОБРАН 

1 Испорука и монтажа мерног укрсног 
комада трака-жица (KON02, HERMI), 
састављеног од 3 плочице димензија 

ком 4   
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58х58мм, 4 вијка и навртке М8, 
намењена изведби мерних и осталих 
спојева  између пљоснатих проводника 
до ширине 30мм и округлих проводника 
Ø8 до Ø10мм, у земљи и над њом. 
Укрсни комад је израђен од нерђајућег 
челичног лима. Овом позицијом је 
обухваћена испорука и уградња зида од 
бетона, цигле или панела, кутија за 
мерни спој димезија 100х299х150мм 
(ШхВхД), кутија је израђена од 
вештачких материјала, постојаних у 
атмосфери (ПВЦ) и монтира се у зид 
објекта у време његов изградње. 
Поклопац кутије је израђен од 
нерђајућег лима (рф) односно 
пластифициран у белој боји и монтира 
се након завршетка слоја фасаде и 
омогућује потпуно прилегање на 
фасаду, без обзира на њену дебљину. 

2 Набавка, испорука и уградња округлог 
проводника од алумијума димензије 
Ø8мм, HERMI, немањеног изради 
одвода (није намењен за израду 
уземљивача) постаљен у зид. 

м 30   

3 Набавка, испорука и уградња цевне 
обујмице (KON10, HERMI), састављена 
из два дела. Намењена уземљавању 
олучних сливника спајањем са 
тракастим проводником стезањем вијака 

ком 4   

4 Набавка, испорука и уградња стезаљки 
за олук (KON06 HERMI), састављена од 
плочица димезија 48х85мм и вијака М6. 
Намењена изради контактних спојева 
између округлих проводника Ø8 до 
Ø10мм и олука. 

ком 4   

5 Набавка, испорука и уградња округлог 
проводника од алуминијума димензије 
Ø10мм HERMI, намењеног изради 
хватаљки и одвода (није намењен за 
израду уземљивача) постављен по 
потпорама за кровни вод ( SON 6A, 
HERMI    ) атику ( SON 04A, HERMI      
) или слеме ( SON 16, HERMI    ) , 
израђеним од нерђајућег челичног лима 
(rf), с вијом и заптивком, проводник се 
на носач причвршћује са вијчаном 
везом. Постављају се на растојањима не 

м 30   



               ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

20/22 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

 

већим од 1м. 
6 Испорука и монтажа мерног броја (  

МШ мерни број ,  ) састављеног од две 
плочице димензија 20х48мм и вијака 
М6, намењен означивању мерних места. 
Израђен је од нерђајућег челичног лима, 
за округчи проводник Ø8 до Ø10мм. 
Причвршћивање на проводник 
шрафљењем 

ком 4   

7 Испорука и монтажа окапника ( KON21 
\LEB, HERMI  ) састављеног од плочица 
димензија 48х85мм и вијака М6, 
спречава отицање воде по 
громобранском систему. Окапник је 
израђен од нерђајућег челичног лима, за 
округли проводник Ø8 до Ø10мм. 
Причвршћивање на проводник 
шрафљењем 

ком 4   

ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 

1  Сабирница за изједначавање 
потенцијала, ддимензија 180х50х40мм 
са једним прикључком за траку 
димензија со 30х5мм, једним 
прикључком за округли проводник од 35 
до 70мм2 и шест прикључаказа округли 
проводник од 2,5 до 16мм2, IP20, 
In=100А 

ком 1   

2 Израда веза за главно изједначавање 
потенцијала од сабирнице за 
изједначавање потенцијала +SIP до РЕ 
шине у разводном орману проводником 
типа P-Y 1х6мм2, који се полаже на зид 
просечне дужине 9м 

ком 1   

3 Израда веза за главно изједначавање 
потенцијала у објекту од сабирнице за 
изједначење потенцијала +SIP 
проводником типа P/F-Y 6мм2, који се 
полаже на зид испод малтера просечне 
дужине 10м, заједно са обујмицом за 
повезивање проводиника на металну 
масу. 

ком 5   

4 Испорука и уградња кутије за допунско 
изједначавање потенцијала димензије 
125х125мм (ШхВ) са једним 
прикључком за округли проводник до 
6мм2 и пет прикључака за округли 
проводник до 4мм2 

ком 1   

5 Израда веза за допунско изједначавање ком 1   
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потенцијала од РЕ сабирнице у +RT  или  
+RO до кутије за изједначење 
потенцијала +KIP проводником типа P/F 
6мм2, који се полаже на зид испод 
просечне дужине 10м 

6 Израда веза за допунско изједначење 
потенцијала од кутије за изједначење 
потенцијала +KIP проводником типа P/F 
4мм2, који се полаже на зид испод 
матера просечне дужине 5м, заједно са 
обујмицом за повезивање проводника на 
металну масу. 

ком 5   

ОСТАЛО 

1 Испитивање електричне инсталације 
објакта од стране за то овлашћеног 
предузећа, комплет са израдом 
извештаја о извршеном испитивању. 

пауш
ал 

   

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
 ОПИС УКУПНО 

БЕЗ ПДВ-А 

ИЗНОС 

ПДВ-А 

УКУПНО 

СА ПДВ-ОМ 

I РУШЕЊЕ    

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ    

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ 

РАДОВИ 

   

V ТЕСАРСКИ РАДОВИ    

VI ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ    

VII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ    

VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ    

IX ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ    

X ЛИМАРСКИ РАДОВИ    

XI КЕРАМИЧAРСКИ РАДОВИ    

XII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ    

XIII ВОДОВОД    

XIV САНИТАРИЈЕ    

XV ШАХТОВИ И СЕПТИЧКА ЈАМА    

XVI ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

   

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а    

 ИЗНОС ПДВ-а    

 УКУПНО СА ПДВ-ом    

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке;  
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.  
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом. 
 
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним 
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати 
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа). 
  
 
 
 
 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

 

 

 

 

 

 


