
 

 

Број: 08/16/ОП 
Датум: 23.05.2016.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 
Србије бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 
 

3. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ РАДОВА  
АДАПТАЦИЈА СОБА И КУПАТИЛА И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ СТАНДАРДИМА 

у отвореном поступку број: 08/16/ОП 
 

Дана 23.04.2016. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 
позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у  отвореном поступку за 
достављање понуда, за јавну набавку број 08/16/ОП, у којој Наручилац врши 
измену на следећи начин: 
                                                             I 
 
  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 08/16/ ОП мењају се следећа поглавља: 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис радова 
VII МОДЕЛ УГОВОРА 

VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 
 
Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 
 
 
                                                         I I 
Рок за достављање понуда се продужава, те се понуде могу доставити  до  
01.06.2016. године до 09,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 01.06.2016. године у 09,30 часова. 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 
 



III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА  

 
Предмет јавне набавке су радови- Адаптација соба и купатила и прилагођавање 

стандардима, у поступку јавне набавке број 08/16/ОП. 
 
 
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА 
 
Радови се изводе у објекту РЈ “Дом Дудова шума“, Јединица за појачану негу, 

Геронтолошког центра из Суботице, 6. Спрат, на адреси Алеја Маршала Тита 31, 
Суботица. 

 

Квалитет радова мора одговарати пројекту, одговарајућим техничким прописима, СРПС 
стандардима и нормама у грађевинарству. У случају несклада између пројекта и понуде 
меродаван је пројекат. 

Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим 
техничким прописима и пројектом (атести, прописана мерења и лабораторијска испитивања, 
пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају кад то прописи захтевају) обавеза су 
извођача и не плаћају се посебно. 

У свим ставкама ценом је обухваћен сав потребан материјал са растуром, радна снага, алат, све 
потребне покретне и непокретне скеле, трошкови транспорта, друштвени доприноси као и све 
друге издатке по важећим прописима за структуру цена. Ценом су такође обухваћени сви 
потребни припремни и завршни радови који обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао, 
све технолошке и заштитне мере за извођење радова на ниским температурама, све мере 
заштите изведених радова од кише, мраза, сунца и ветра, трошкови осигурања градилишта. 

Извођач је дужан да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим прописима, што је 
урачунато у цену и неће се посебно плаћати. 

У случају несагласности између појединих делова пројекта, извођач је дужан затражити упутство 
од надзорног органа. Погрешно изведен рад неће се признати. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ред. 
број 

Опис Јединица 
 мере 

Количина Јединична 
цена 

Укупна 
цена 

 I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

1 Изношење постојећег 
намештаја, из простора 
који се адаптира. 
Намештај депоновати у 
оквиру објекта. м2 

 
 
 
 

292,75   

2 Пробијање конструктивног 
зида од опеке  дебљине 25 
за израду отвора врата. 
Пажљиво рушити делове 
зида, да се не растресе 
зидна маса. Шут 
прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 
одвести на градску 
депонију. У цену улази и 
подупирање. м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,20 
  

3 Пажљиво рушење 
конструктивних зидова 
зидова дебљине 25 од 
опеке. Рушење зидова 
извести заједно са 
надвратницима и свим 
облогама на зиду. Опеку 
очистити и  утоварити у 
камион и однети на 
градилишну депонију.Шут 
прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 
одвести на градску 
депонију. У цену улази и 
помоћна скела. Отвори се 
одбијају. м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37,70 
  

4 Пажљива демонтажа 
умиваоника, са сифоном и 
батеријом. Демонтирати 
умиваоник, сифон и 
батерију и одвести на 
депонију удаљену до 15 
км, по избору инвеститора. комад 

 
 
 
 
 
 

4,00   

5 Pažljiva demontaža WC 
šolje, vodokotlića i cevi. 
Demontirati WC šolju, 
vodokotlić i cev i odvesti na 
deponiju udaljenu do 15 km, 
po izboru investitora. комад 

 
 
 
 
 
   



6,00 

6 Pažljiva demontaža 
keramičkih pločica sa  poda 
i zidova u kupatilima, 
postavljenih u cementnom 
malteru. Pločice i podlogu 
skinuti do betonske 
konstrukcije. Pločice očistiti 
od maltera i složiti. Šut 
izneti, utovariti u kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113,76   

7 Pažljiva demontaža vrata 
zajedno sa štokom. 
Demontirana vrata sklopiti, 
utovariti na kamion i odvesti 
na deponiju koju odredi 
investitor. 

комад 

 
 
 
 
 
 
7   

8 Demontaža vodovodne 
mreže, od pocinkovanih 
cevi. Demontirati vodovodnu 
mrežu, utovariti i odvesti 
neupotrebljiv materijal na 
deponiju udaljenu do 15 km, 
po izboru investitora. 

м 

 
 
 
 
 
 
 

42,61   

УКУПНО  РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА  

II СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

1 Израда преградног зида 
дебљине 10 мм, 
једнострука метална 
потконструкција обложена 
обострано троструким 
ватроотпорним гипс 
картонским плочама 
(ватроотпорности 30 мин.) 
Преградни неносив зид 
израдити од поцинкованих 
профила ЦW 50, 
поставити минералну вуну 
дебљине 50 мм и 
обложити троструким гипс 
ватроотпорним картонским 
плочама, по пројекту и 
упутству произвођача. 
Саставе обрадити глет 
масом и бандаж тракама 
по упутству пројектанта. У 
цену улази и радна скела. м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141,76   



УКУПНО  СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ  

III ВОДОВОД 

1 Набавка и монтажа ПВЦ 
водоводних цеви, 
пречника 20 мм, заједно са 
фитингом и материјалом 
за спајање. Приликом 
монтаже водоводне мреже 
водити рачуна да розете 
вентила и батерија буду 
потпуно равне са 
завршном површином 
зида. За уградњу и пролаз 
цеви искористити 
постојеће шлицеве 
замењених цеви, по 
потреби их проширити, 
шут изнети и одвести на 
градску депонију. По 
потреби, а по детаљима 
извести термо и акустичну 
изолацију цеви. Завршену 
водоводну мрежу испитати 
на притисак и сачинити 
записник. У цену улазе и 
изолација и испитивање 
мреже. Након уградње 
цеви попунити и изравнати 
шлицеве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,61 

  

УКУПНО ВОДОВОД  

IV КАНАЛИЗАЦИЈА 

1 Набавка и монтажа подног 
сливника, пречника 100мм.  

 
  

  комад 3   

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА  

V САНИТАРИЈЕ 

1 Набавка и монтажа 
комплет умиваоника, од 
керамике, димензија 60x40 
цм са славином, домаће 
производње И класе. 
Умиваоник за зид 
причврстити 
одговарајућим типловима 
и месинганим шрафовима 
а преко подметача од 
гуме. Умиваоник повезати 
са одводом хромираним 
сифонорн пречника 5/4" са 
розетом, чепом и ланцем. комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Поставити славину за 
топлу и хладну воду. 
Поред умиваоника 
поставити етажер, држач 
сапуна и пешкира. 
Умиваоник и опрему 
наручити по избору 
пројектанта. 

 
 
4 

2 Набавка и монтажа 
комплет WЦ шоље, типа 
Симплон, домаће 
производње И класе. Спој 
WЦ шоље са 
канализационом мрежом 
урадити са "гензлом" и 
одговарајућим китом да 
буде дихтован 100%. 
Шољу преко гумених 
подметача причврстити 
месинганим шрафовима. 
Водокотлић поставити са 
потезачем. Са водоводном 
мрежом повезати преко 
хромираног вентила и 
квалитетног црева, а 
шољом са цеви и гуменом 
манжетном. Поставити 
поклопац за шољу. Шољу 
и опрему наручити по 
избору пројектанта. 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5   

3 Набавка и монтажа 
батерија стационара, 
домаће производње И 
класе. Поставити батерије 
за топлу хладну воду, у 
стационарима. комад 

 
 
 
 
 
5   

УКУПНО САНИТАРИЈЕ  

VI ФАРБАРСКО МОЛЕРСКИ РАДОВИ 

1 Набавка и постављање 
ПВЦ фолије као заштите 
подова приликом кречења. 
Сва евентуална прљања 
или оштећења пода падају 
на терет извођача. м2 

 
 
 
 
 

1053,54   

2 Стругање старих зидова и 
плафона, . Све површине 
остругати и опрати, а м2 

 
 
   



затим обрусити, очистити 
и извршити импрегнацију. 

 
1835,64 

3 Бандажирање старих 
зидова на потребним 
местима. Све пукотине и 
неравнине на постојећим 
зидовима бандажирати и 
лепо поравнати. 

 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 

950,95   

4 Бојење и глетовање 
зидова и плафона,бојама 
по избору пројектанта. Све 
површине брусити, 
импрегнирати и глетовати. 
Предбојити и исправити 
тонираним дисперзионим 
китом, а затим бојити 
полудисперзивном бојом 
први и други пут. м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2680,47   

УКУПНО  ФАРБАРСКО МОЛЕРСКИ РАДОВИ  

VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

1 Израда и постављање 
једнокрилних обострано 
шперованих врата, 
димензија 90x205 цм. 
Врата израдити од 
првокласне и суве јеле и 
смрче, а рамовску 
конструкцију крила са 
саћем обострано 
обложити шпер плочом 
дебљине 4 мм, по шеми 
столарије и детаљима. 
Довратник извести у 
ширини зида и опшити 
лајснама. Поставити оков 
од елоксираног 
алуминијума, браву 
укопавајућу са два кључа, 
три усадне шарке по 
крилу, по избору 
пројектанта. Врата 
заштитити безбојним 
премазом за 
импрегнацију. На поду 
поставити гумени 
одбојник. 
дим 90x205 цм комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

  

2 Израда и постављање 
једнокрилних обострано 
шперованих врата, 

 
 
 

 
 
   



димензија 90x205 цм. 
Врата израдити од 
првокласне и суве јеле и 
смрче, а рамовску 
конструкцију крила са 
саћем обострано 
обложити шпер плочом 
дебљине 4 мм, по шеми 
столарије и детаљима. 
Довратник извести у 
ширини зида и опшити 
лајснама. Поставити оков 
од елоксираног 
алуминијума, браву 
укопавајућу са два кључа, 
три усадне шарке по 
крилу, по избору 
пројектанта. Врата 
заштитити безбојним 
премазом за 
импрегнацију. На поду 
поставити гумени 
одбојник. 
Дим 80x205 цм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

УКУПНО  СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

VIII МАШИНСКИ РАДОВИ 

1 Радови на инсталацијама 
климатизације и 
вентилације постојећег 
система. Замена 
постојећих усусних 
решетки. Ставка обухвата 
сав потребан 
материјал,транспортне 
трошкове,трошкове 
извођења и монтаже. 
дим. 600x600 мм комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

  

2 Радови на инсталацијама 
климатизације и 
вентилације постојећег 
система. Замена 
постојећих усусних 
решетки. Ставка обухвата 
сав потребан 
материјал,транспортне 
трошкове,трошкове 
извођења и монтаже. 
дим. 300x300 мм 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   

3 Сервисирање постојећег комплет    



централног 
вентилационог клима 
уређаја(ИМП клима 
комора).  
-Вентилациона секција, -
филтерска секција и 
измењивачка секција. 
Потребно је извршити 
замену филтера(Филтер 
G-4 димензије 600х600 
мм), замену ремења, 
испитати стање лежајева 
на вентилатору и 
евентуална замена 
.Ставка обухвата сав 
потребан и помоћни 
материјал. 

 
 
 
1 

УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ  

IX ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И ОПРЕМА 

Израду, набавку и монтажу противпожарних апарата и опреме, извршити у складу са 
захтеваним законима, прописима и стандардима - Закон о заштити од пожара 

(„Сл.гласник РС“, бр.111/2009), Закон о изменама и допунама Закона о заштити од 
пожара („Сл.гласник РС“, бр.20/2015), Одговарајући правилници и Стандарди - НФПА-

10 и СРПС ЕН 3 (Превозни апарати за гашење пожара). 

1 Nabavka i postavljanje 
ručnih aparata za gašenje 
početnih požara sa suvim 
praškom tipa S-9A i sa CO2 
tipa S-5, koji odgovaraju 
domaćim standardima 
(NFPA -10 i SRPS EN 3). 
Način aktiviranja: izvući 
osigurač, pritisnuti ručku, 
pustiti je i ponovo pritisnuti. 
Količina sredstva za 
gašenje 9 kg, a ukupna 
težina aparata 18 kg. 
Aparate treba postaviti na 
uočljivim i lako pristupačnim 
mestima. Sa aparatima 
treba najmanje 2 puta 
godišnje vršiti vežbe i 
propisno ih održavati i 
kontrolisati. 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3   

УКУПННО  ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И ОПРЕМА  

X ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1 Пажљива демонтажа 
постојеће електричне паушал 

 
   



инсталације са   сортира-
њем по врстама 
материјала и према 
степену  очуваности за 
евентуално поновно 
коришћење уз транспорт  
шута и  неупотребљивог 
материјала на одговара-
јућу депонију. 

 
 
 
 
 
1 

2 Напајања просторија 
електричном енергијом 
изводи се   коришћењем 
постојећих напојних 
водова уз одговарајућа  
потребна  измештања и 
продужавања према 
новом  распореду 
просторија. паушал 

1 

  

3 За развод  електричне 
енергје предвиђени су 
разделни ормани  
фабричке ПВЦ изведбе-
полиестар димензија 
600x600x200mm  са 
вратима и бравицама за 
закључавање   у који се 
уграђују : 
цомпацт прекидач 63А                                        
ком.1 
Аутоматски осигурачи 32А                                  
ком. 12 
Аутоматски осигурачи 16А                                  
ком. 6 
Аутоматски осигурачи 10А                                  
ком. 8 
Трополна шина –чешаљ 
63А                                 
ком. 1 
Заштитни уређај 
диференцијалне струје 
40/03А        ком. 1 
помоћни реле   („или 
одговарајући типу ПР 41“)                             
ком. 2 
Комплет рад и материјал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комплет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   

4 За електричне енергје 
предвиђени су разводнии 
ормани  Фабричке-типске 
ПВЦ изведбе капацитета 
32 осигурача у који се 
уграђују : комплет 

 
 
 
 
 
   



Заштитни уређај 
диференцијалне струје 
40/03А                        ком.1 
Аутоматски осигурачи 16А                                                  
ком.20 
Аутоматски осигурачи 10А                                                  
ком.4 
Трополна шина –чешалљ 
63А                                                 
ком.1. 
комбиновани уређај 
диференцијалне струје 
ДЗЛ16/0,03А      ком.1. 
Комплет рад и материјал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

5 Електроенергетске 
инсталације струјних 
кругова осветљења   
изводи се са 
безхалогеним  
инсталационим водовима 
N2XH-Ј  одговарајућег  
пресека и броја жила 
полагање делимично под  
малтер делимично у гипс 
картонске зидове 
просечне дужине 10m, 
Комплет рад и материјал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110   

6 Електроенергетске 
инсталације струјних 
кругова прикључница  
изводе се са 
безхалогеним  
инсталационим водовима 
N2XH-Ј  одговарајућег  
пресека и броја жила 
полагање делимично под  
малтер делимично у гипс 
картонске зидове 
просечне дужине 9m  
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153   

7 За укључивање 
електричних потрошача у 
собама и ходницима  
уграђује се одговарајући 
број инсталационих 
прикључнице дупле  у зид 
220V/16А  са контактом за  
уземљење и заштитним  
елементом ради 
спречавања не комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



адекватног  коршћења  
Комплет рад и материјал 
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8 За укључивање 
електричних потрошача у 
собама и ходницима  
уграђује се одговарајући 
број инсталационих 
прикључнице симпле  у 
зид 220V/16А  са 
контактом за  уземљење 
и заштитним  елементом 
ради спречавања не 
адекватног  коршћења  
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20   

9 За укључивање 
електричних потрошача у 
влажним просторијама  
санитарни чворови 
купатила и слично“ОG” 
изведбе 220V/16А са  
контаком за уземљење   
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
8   

10 За укључивање 
електричних потрошача 
код узглавља сваког  
кревета поставља се по 
једна модуларна 
прикјучница са  једном  
шуко 220V/16А и једном 
ЕУРО ПРИКЉУЧНИЦОМ, 
220V/16А  
Комплет рад и материјал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40   

11 За расвету је предвиђено 
је постављање потребног  
броја одговарајућих 
флуорсцентних светиљки 
4x18W са флуорсцентним 
сијалицама  Т5 
одговарајуће боје , 
електронским 
пригушницама болнички 
тип, ИП54 
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24   



12 За расвету је предвиђено 
је постављање потребног  
броја одговарајућих 
флуорсцентних светиљки 
2x18W са флуорсцентним 
сијалицама  Т5 
одговарајуће боје , 
електронским 
пригушницама сјајни 
алуминијумски растер 
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24   

13 За санитарне чворове 
предвиђене су  
пллафоњере ПВЦ 
изведба ИП 64 изведба са 
штедним сијалицама21W  
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
8   

14 За расвету  изнад 
узглавља кревета 
постављају се 
флуосцентне светилјке  
13W на  са закретним 
сенилом ПВЦ кућиште 
монтажа на зид 
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 

38   

15 У сакој соби и ходнику 
постављају се против 
паничне светиљке 2x8W 
са акумулатором 
капацитета беспрекидног  
рада  у трајању дужим од 
1х 
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 

23   

16 За укључивање 
електричних расвете у 
собама и ходницима 
уграђује се одговарајући 
број инсталационих 
прекидача у зид 220V/10А    
-једнополни   у зид, 10А                      
ком.    10 
-серијски        у зид,  10А                      
ком.   12 
-изменичних  у зид, 10А                      
ком .    8 
-унакрсних     у зид, 10А                     
ком .    6 
-“ОG” једнополни10А                         
ком.     2 
-“ОG” једнополни10А                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



ком.     2  
комплет 

 
1 

17 За укључивање 
електричних расвете у 
санитарним просторијама 
уграђује се одговарајући 
број инсталационих 
прекидача   “ОG” изведба 
у зид 220V/10А 
Комплет рад и материјал комплет 

 
 
 
 
 
 
 
1   

18 Изједначавње 
потенцијала свих  
металних  маса,металних 
електро уређаја    и  
опреме са полагањем у 
предходно постављене У 
ПВЦ у цеви  ф 11mm  у 
зид под малтер са 
повезивањем на 
сабирнице за 
изједначавања 
потенцијала, просечне 
дужине 15m 
Комплет рад и материјал комплет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

  

19 Потребна мерења и 
испитивања   са давањем 
извештаја од стручне и 
независне организације паушал 

 
 
 
1   

УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

XI ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1 Набавка  испорука и 
полагање водова  UTP cat 
5е 4x2x0,8 увлачењем у 
предходно  постављене   
халоген фре ПВЦ цеви 
делом у зид под малтер  
Долом у шуплинама гипс 
картонских зидова све до 
постојећег  RACK ормана 
позиција обухвата 
разводне кутије  и цеви са 
спајањима  у 
комункацијској 
прикључници  , просечне 
кабела дужине 20m 
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

  

2 Набавка испорука и 
монтажа  прикључница 
модуларног система за 
два модула комплет  

 
 
 
 

 
 
 
   



разводна кутија , држац 
механизма  оквир  једна 
коммуникацијска утичница 
типа  RJ45 8/8   кат5е  
UTP  и једна телефонска  
Утичница RЈ12 6/6 („ или 
одговарајуће цат 3 
кеyстоне  производ  
ALING CONEL “MOD”) 
Комплет рад и материјал 

 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 

11 

3 Набавка испорука и  
послагање безхалогених 
ПВЦ цеви са потребним 
елементима за скретање: 
-гибљива ПВЦ цев fi 
50mm, 30 метара 
- гибљива ПВЦ цев fi 23-
36mm, 20 метара 
- гибљива ПВЦ цев fi 13-
16mm, 100 метара комплет 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

  

4 Ситнији 
нецпецифицирани  
радови и материјали до 
5% укупне ведности 
радова комплет 

 
 
1 

  

5 Потребна испитивања и 
мерења  отпора петље и 
отпора  изолација комплет 

 
1 

  

УКУПНО ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

XII ИНСТАЛАЦИЈА КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

1 Набавка  испорука и 
полагање  водова  RG 6 
трооклопни који се 
полаже у предходно 
постављене халоген 
фрре  ПВЦ цеви f 16 
делом у зид под малтер 
делом у гипс картонски 
зид позиција обухвата и 
потребне цеви и потребне 
разводне кутије од КДС 
ормана до прикључница 
просечне дужине 15m   
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

  

2 Набавка испорука и 
послагање безхалогених 
ПВЦ цеви са потребним 
елементима за скретање: 
-гибљива ПВЦ цев fi 
50mm, 10 метара комплет 

 
 
 
 
 
   



- гибљива ПВЦ цев fi 23-
36mm, 20 метара 
- гибљива ПВЦ цев fi 13-
16mm, 100 метара 

 
 
 
1 

3 Набавка испорука и 
монтажа   прикључница, 
КTV типа  антенска 
завршна ТV/FM  („ или 
одговарајуће ALING 
CONEL PRESTIGE  LINE“) 
сл комплет са  уградњом 
и постављањем и  
разводне кутије у зид 
Комплет рад и материјал 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11   

4 Набавка испорука и 
монтажа разводног  
лименог ормана  
димензија520x430x145mm  
са вратима и елзет 
бравом у коју се 
инсталира једна ОG 
прикључница, осталу КДС 
опрему дефинише и 
испоручје дистрибутер ТВ 
сигнала 
Компле рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
1 

  

5 Набавка и испорука  
проводника Н2XХ-Ј 
3X2,5mm2 за напајање 
монофазних  
прикључница,   КДС 
орману  са полагањем у 
зид  под малтер са 
увезивањем у РО, 
просечне,просечне  
дужине 10m 
Комплет рад и материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

  

6 Набавка и испорука  
проводника ПФ-Y  6mm2 
за уземљење РО КДС који 
се полазе  већ 
постављени  ПНК у 
заштитној халаогеној 
фрре ПВЦ цеви ф 11mm  
са увезивањем свих 
металних маса опреме и 
РО међусобно 
а све на ПЕ сабирницу у 
РО, просечне дужине 10m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

  



Комплет рад и материјал 

7 Мерења и испитивање 
отпора петље и отпора 
изолације  телефонских 
водова са издавањем 
стручног извештаја паушал 

 
 
 
1 

  

8 Ситан неспецифициран 
материјал  и  рад паушал 

 
1   

НАПОМЕНА: опремање ормана није укључено у цену 

УКУПНО  ИНСТАЛАЦИЈА КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ  

XIII СОС СИГНАЛИЗАЦИЈА 

1 Испорука и монтажа 
собног терминала („или 
одговарајуће  типа 2003 
производње ПМЕ“)  који 
обезбеђује  пријем 
информација потезних 
СОС тастера, 
једнопарични пренос 
информације  
преко концетратора  до 
главне централе болниче 
сигнализације и 
разрешења  свих позива 
који су настали у тој 
просторији 

 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 

15 

  

2 Испорука и монтажа 
собне сигналне лампе 
(„или одговарајуће тип 
ССЛ 2002 Производња 
ПМЕ“) која се монтира 
испред улаза  корисничке 
собе  и има следеће 
значење. 
-уједначено упаљена  
црвена индикација: позив 
са кревета или 
корисничке  просторије 
-бликајућа зелена 
индикација: позив сестре 
са собног терминала-
блинкајућа упаљена 
црвена индикација: СОС 
позив са WЦ-а 
или купатила комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

  

3 Испорука и монтажа 
потезног и притисног СОС 
200/РК („или одговарајући 
2001производње ПМЕ“)  
комплет који се монтира у комад 

 
 
 
 
   



 

 

 
 

WЦ-има  и купатилима на 
висини 1,2м односно 0,8м 
од пода и служи 
упућивање СОС позива 

 
4 

4 Испорука и монтажа 
прикључног терминала са 
ручним сетом 
(„ или еквивалентно Типу 
ПТ2002+ПЦ 2004 
произвоње ПМЕ“) 
Прикључни терминал се 
монтира са ОГ дозном на 
висини приближно 1,2м 
од пода изнад 
корисничког креветаа на 
њега се конектором 
прикључује  ручни 
сет.Обичан позив  може 
да се упутити  или са 
ручног сета или са  
прикључног  терминала комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

  

5 Набавка испорука и 
полагање безхалогених 
ПВЦ  цеви са потребним   
елементима за спајања И 
скретање: 
Фи 13,5-16 метар 

 
 
 

400 

  

6 Израда инсталације 
кабелом (кабел JH(st)H  
3x2x08mm ) Без халогена 
који се полажу у ПВЦ 
ребрасте цеви фи 13,5  у 
зид под  малтер просечне 
дужине 14m комад 

 
 
 

40 

  

7 Завршна монтажа, 
прикључења пуштање у 
рад, повезивање на 
постојећу централу 
програмирање,  издавање 
извештаја  о 
мерењима испитивања и 
атеста  са гаранцијом 
произвођача  вршење  
обуке особља са  
издавањем упуства  за 
рад на српском језику паушал 

 
 
 
 
 
 
1 

  

УКУПНО  СОС СИГНАЛИЗАЦИЈА  



 

          РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И 
РУШЕЊА  

II СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
 

III ВОДОВОД 
 

IV КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

V САНИТАРИЈЕ 
 

VI ФАРБАРСКО МОЛЕРСКИ 
РАДОВИ  

VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

VIII МАШИНСКИ РАДОВИ 
 

IX ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И 
ОПРЕМА  

X ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

XI ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

XII ИНСТАЛАЦИЈА КАБЛОВСКЕ 
ТЕЛЕВИЗИЈЕ  

XIII СОС СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: 
 

ПДВ: 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ: 
 

 
Извођач радова обавезује се да објекат на коме се изводе радови врати у првобитно стање 
након извођења радова, односно да о свом трошку отклони све недостатке или евентуално 
штету коју нанесе у току извођења радова. (ова обавеза односи се на зидове, столарију, 
инсталације и слично). 
 
Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре достављања 
понуде за учешће у јавној набавци 08/16/ОП, уз обавезно присуство овлашћеног лица 
Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана у термину 
од 10,30 до 12,30 часова, осим дана предвиђеног за отварање понуда, контакт особа Илија 
Поповић (контакт телефон 062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, која се налази 
у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума обиласка локације и потписом 
овлашћеног лица, која представља доказ да је понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни део понуде. 
 
___________________________ 
  Место и датум                                                        
 

                                           ПОНУЂАЧ 
 

                     М.П.                       ______________________ 
                                                 Потпис 



 
 

II  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

 
Закључен између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач радова), 
 
 
За потребе набавке радова који су предмет овог уговора Наручилац 
ангажује следеће подизвођаче или ће радове извршити група понуђача са 
следећим учесницима: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, 
адреса и ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли 
као подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланом 32, 52. став 1. i 61. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на 
основу позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца 28.04.2016. године за набавку 



радова- Адаптација соба и купатила и прилагођавање стандардима, 
спровео отворени поступак јавне набавке број 08/16/ОП; 
 -да је извођач радова дана _________________ године доставио 
понуду број _________________ од _______________, а која је заведена под 
деловодним бројем наручиоца ___________ ,која се налази у прилогу 
уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
 -да понуда извођача радова у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу 
уговора и саставни су део овог уговора; 
 -да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона,на основу 
понуде извођача радова и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног извођача радова за извођење радова 
који су предмет уговора. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка радова– Адаптација соба и купатила и 
прилагођавање стандардима, у складу са понудом која је саставни део овог 
уговора. 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку радова из члана 2. Уговора без урачунатог пореза 
на додату вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: 
________________ динара, односнo ____________ динара уколико извођач 
радова није обвезник ПДВ-а. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, материјал, 
трошкови транспотра, сав потребан алат, радна снага и сви остали 
трошкови извођења радова.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Порез на додату вредност плаћа наручилац. 

 
Члан 4. 

 
 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова у 
року од 45 рачунајући од дана примопредаје радова и пријема исправног 
рачуна извођача радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Члан 5. 
 



   Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет уговора 
извршити у року од ______________   радних дана рачунајући од дана 
увођења у посао. 

Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 
наручиоца:Геронтолошки центар, радна јединица „Дом Дудова шума“, 
Јединица за појачану негу, 6. Спрат, Алеја Маршала Тита 31, Суботица. 
 Извођач радова се обавезује да наручиоцу испоручи опрему и 
материјал, те да уградњу исте изврши стручно, у складу са важећим 
прописима, стандардима и препорукама, а на основу техничке 
спецификације. 

Члан 6. 
 

            Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговора 
врши у сагласности са наручиоцем, у заједнички одређеним терминима и по 
утврђеној динамици, а на начин на који се омогућава несметано обављање 
процеса рада код наручиоца. 

Члан 7. 
 

 Обавезује се извођач радова да у току извођења радова предузме 
све потребне мере на заштити запослених у складу са одредбама закона о 
безбедности и здрављу на раду, у супротном, извођач радова сносиће 
одговорност за штету која настане као последица непридржавања 
наведених прописа. 

Члан 8. 
 

 Уколико би извођач радова поједине послове поверио трећим лицима 
(подизвођач), и у том случају сву одговорност за тако извршене радове 
сноси у овом уговору означени извођач радова. 
 

Члан 9. 
 
 

 Обавезе Извођача радова су следеће: 

1. Да достави меницу као гаранцију за добро извршење посла 

2. Да достави меницу за отклањање грешака у гарантном року 

3. Да све радове изведе стручно, квалитетно да угради материјал и 
опрему у складу са важећим законима, техничким прописима, 
стандардима и препорукама, а на основу техничке спецификације и 
уз примену одредби Закона о планирању и изградњи. 

4. Да за уграђен материјал и опрему обезбеди гаранцију у складу са 
упутствима произвођача што доказује поседовањем оверених 
гарантних листова (са условима гаранције) и обезбеди  атесте или 
декларације о квалитету опреме и материјала које ће предати 
Наручиоцу. 



5. Да радове за које је потребно искључење електичне енергије, 
изведе у заједнички одређеном року, а на основу писменог 
одобрења од стране Наручиоца 

6. Да за извођење радова обезбеди сав алат и опрему 

7. Да именује одговорне руководиоце радова и о томе писмено 
обавести Наручиоца 

8. Да благовремено води грађевински дневник, грађевинску књигу и 
инспекцијску књигу 

9. Да обезбеди сву потребну документацију (атесте, гарантне листове, 
записнике о испитивању итд.) 

10. Да по завршетку радова о томе обавести Наручиоца 

11. Да учествује у примопредаји  

12. Да на градилишту одржава ред и чистоћу, уклони сав отпадни 
материјал и шут који настане у току извођења радова и да све 
површине где се изводе радови доведе у првобитно или исправно 
стање 

 
Члан 10. 

 
Обавезе Наручиоца су следеће: 

1. Да захтева од Извођача примену мера прописаних Законом о 
безбедности и здрављу на раду 

2. Да пријави градилиште надлежној инспекцији рада 

3. Да благовремено обезбеди искључење струје за радове који могу 
изводити по успостављању безнапонског стања и да за те радове 
изда Извођачу одобрење 

4. Да именује стручне надзорне органе сходно Закону о планирању и 
изградњи 

5. Да обезбеди прикључак струје, коришћење воде, санитарног чвора, 
као и коришћење простора за магацин и просторију за раднике 

6. Да уредно оверава грађевински дневник и грађевинску књигу коју 
води одговорни руководилац радова Извођача 

7. Да организује и учествује у вршењу  пријема изведених радова, о 
чему ће се сачинити и обострано потписати записници 

8. Да након истека одређеног рока од завршетка извођења радова 
врати извођачу радова меницу за добро извршење радова 

9. Да након истека гарантног рока извођачу врати меницу за отклањање 
грешака у гарантном року 

10. Да изврши плаћање по испостављеној и овереној окончаној 
ситуацији, а у свему према уговореним роковима и условима. 

 
Члан 11. 



 
 Извођач радова обезбеђује гаранцију на изведене радове у року од 
_____ месеци од дана извршене примопредаје радова. 
           Понуђач је дужан да за уграђени материјал да (обезбеди) 
произвођачку гаранцију. 
 

Члан 12. 
 

         Извођач радова се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење 
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 
и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови 
за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла 
мора да се продужи.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

Члан 13. 
 

 Извођач радова се обавезује да у тенутку примопредаје  
примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-
а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана 
дужи од гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара 
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 
гарантном року. 



               Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени 
позив Наручиоца, у року од 5 дана , отклони о свом трошку све недостатке 
који се односе на уговорени квалитет радова који су предмет уговора, као и 
сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из 
претходног става по пријему писменог позива од стране наручиоца и не 
изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац  је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет 
Понуђача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном 
року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не 
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањање горе 
наведених недостатака, Наручилац има право да од Извођача радова 
тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.   

Члан 14. 
 

 Извођач радова обавезује се да након завршетка радова објекат 
односно просторије у којима се изводе радови врати у првобитно стање 
(стање у коме су се објекат односно просторије налазиле пре почетка 
радова), односно да отклони све недостатке или евентуално штету коју 
нанесе у току извођења радова. 

Члан 15. 
 

Извођач радова се обавезује да изврши обуку запослених за 
руковање системом, што ће се записнички констатовати приликом 
примопредаје. 

Члан 16. 
 
 Примопредаја изведених радова ће се извршити уз учешће по једног 
представника обе уговорне стране и уз учешће лица одређеног за надзор. 
  

Члан 17. 
 

 У случају наступања околности које онемогућавају извршење уговора 
на начин и у роковима предвиђеним овим уговором, а које уговорним 
странама у време закључења уговора нису могле бити познате нити су их 
уговорне стране могле предвидети, уговорне стране ће све измене уговора 
регулисати у писаног форми, односно у форми анекса уговора, уз 
сагласност обе стране уговорнице. 
 

Члан 18. 
 

 Уговорне стране имају право на раскид уговора у случајевима када се 
нека од уговорних страна не придржава уговорених обавеза, у писаној 
форми. 



 Отказни рок износи 15 дана рачунајући од дана пријема писменог 
обавештења о раскиду уговора стране која се није придржавала уговорених 
обавеза. 

 
 

Члан 19. 
 
 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 

 
Члан 20. 

 
            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност 
стварно надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 21. 
 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 22. 
 

 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака,од којих наручилац 
задржава три а извођач радова два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, 
разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове 
стварне воље 
 
               НАРУЧИЛАЦ                                                          ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 
  ________________________                              ________________________ 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што 
му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити 
доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 
 
 



VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 
СЕ ПОПУНИ 

 
 
 

Ред. 
број 

Опис Јединица 
 мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Остали 
трошков

и 
(царина, 
трошков

и 
транспор
та и др.) 
без ПДВ-

а 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 Изношење 
постојећег 
намештаја, из 
простора који 
се адаптира. 
Намештај 
депоновати у 
оквиру објекта. м2 

 

  

  

2 Пробијање 
конструктивног 
зида од опеке  
дебљине 25 за 
израду отвора 
врата. 
Пажљиво 
рушити делове 
зида, да се не 
растресе зидна 
маса. Шут 
прикупити, 
изнети, 
утоварити на 
камион и 
одвести на 
градску 
депонију. У 
цену улази и 
подупирање. м2 

 

  

  

3 Пажљиво 
рушење 
конструктивних 
зидова зидова 
дебљине 25 од 
опеке. Рушење 
зидова извести м2 

 

  

  



заједно са 
надвратницима 
и свим 
облогама на 
зиду. Опеку 
очистити и  
утоварити у 
камион и 
однети на 
градилишну 
депонију.Шут 
прикупити, 
изнети, 
утоварити на 
камион и 
одвести на 
градску 
депонију. У 
цену улази и 
помоћна скела. 
Отвори се 
одбијају. 

4 Пажљива 
демонтажа 
умиваоника, са 
сифоном и 
батеријом. 
Демонтирати 
умиваоник, 
сифон и 
батерију и 
одвести на 
депонију 
удаљену до 15 
км, по избору 
инвеститора. комад 

 

  

  

5 Pažljiva 
demontaža WC 
šolje, 
vodokotlića i 
cevi. Demontirati 
WC šolju, 
vodokotlić i cev i 
odvesti na 
deponiju 
udaljenu do 15 
km, po izboru 
investitora. комад 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

6 Pažljiva 
demontaža 
keramičkih 

 
 
 

 

  

  



pločica sa  poda 
i zidova u 
kupatilima, 
postavljenih u 
cementnom 
malteru. Pločice 
i podlogu skinuti 
do betonske 
konstrukcije. 
Pločice očistiti 
od maltera i 
složiti. Šut izneti, 
utovariti u 
kamion i odvesti 
na gradsku 
deponiju. 

 
 
 
 
 
 
 

м2 

7 Pažljiva 
demontaža vrata 
zajedno sa 
štokom. 
Demontirana 
vrata sklopiti, 
utovariti na 
kamion i odvesti 
na deponiju koju 
odredi investitor. комад 

 

  

  

8 Demontaža 
vodovodne 
mreže, od 
pocinkovanih 
cevi. Demontirati 
vodovodnu 
mrežu, utovariti i 
odvesti 
neupotrebljiv 
materijal na 
deponiju 
udaljenu do 15 
km, po izboru 
investitora. м 

 

  

  

9 Израда 
преградног 
зида дебљине 
10 мм, 
једнострука 
метална 
потконструкција 
обложена 
обострано 
троструким 
ватроотпорним м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



гипс картонским 
плочама 
(ватроотпорнос
ти 30 мин.) 
Преградни 
неносив зид 
израдити од 
поцинкованих 
профила ЦW 
50, поставити 
минералну вуну 
дебљине 50 мм 
и обложити 
троструким гипс 
ватроотпорним 
картонским 
плочама, по 
пројекту и 
упутству 
произвођача. 
Саставе 
обрадити глет 
масом и бандаж 
тракама по 
упутству 
пројектанта. У 
цену улази и 
радна скела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Набавка и 
монтажа ПВЦ 
водоводних 
цеви, пречника 
20 мм, заједно 
са фитингом и 
материјалом за 
спајање. 
Приликом 
монтаже 
водоводне 
мреже водити 
рачуна да 
розете вентила 
и батерија буду 
потпуно равне 
са завршном 
површином 
зида. За 
уградњу и 
пролаз цеви 
искористити 
постојеће 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



шлицеве 
замењених 
цеви, по 
потреби их 
проширити, шут 
изнети и 
одвести на 
градску 
депонију. По 
потреби, а по 
детаљима 
извести термо и 
акустичну 
изолацију цеви. 
Завршену 
водоводну 
мрежу испитати 
на притисак и 
сачинити 
записник. У 
цену улазе и 
изолација и 
испитивање 
мреже. Након 
уградње цеви 
попунити и 
изравнати 
шлицеве. 

 
м 

 
 

11 Набавка и 
монтажа подног 
сливника, 
пречника 
100мм.  

 

  

  

12 Набавка и 
монтажа 
комплет 
умиваоника, од 
керамике, 
димензија 
60x40 цм са 
славином, 
домаће 
производње И 
класе. 
Умиваоник за 
зид 
причврстити 
одговарајућим 
типловима и 
месинганим 
шрафовима а комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



преко 
подметача од 
гуме. 
Умиваоник 
повезати са 
одводом 
хромираним 
сифонорн 
пречника 5/4" 
са розетом, 
чепом и 
ланцем. 
Поставити 
славину за 
топлу и хладну 
воду. Поред 
умиваоника 
поставити 
етажер, држач 
сапуна и 
пешкира. 
Умиваоник и 
опрему 
наручити по 
избору 
пројектанта. 

13 Набавка и 
монтажа 
комплет WЦ 
шоље, типа 
Симплон, 
домаће 
производње И 
класе. Спој WЦ 
шоље са 
канализационо
м мрежом 
урадити са 
"гензлом" и 
одговарајућим 
китом да буде 
дихтован 100%. 
Шољу преко 
гумених 
подметача 
причврстити 
месинганим 
шрафовима. 
Водокотлић 
поставити са 
потезачем. Са комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



водоводном 
мрежом 
повезати преко 
хромираног 
вентила и 
квалитетног 
црева, а 
шољом са цеви 
и гуменом 
манжетном. 
Поставити 
поклопац за 
шољу. Шољу и 
опрему 
наручити по 
избору 
пројектанта. 

14 Набавка и 
монтажа 
батерија 
стационара, 
домаће 
производње И 
класе. 
Поставити 
батерије за 
топлу хладну 
воду, у 
стационарима. комад 

 

  

  

15 Набавка и 
постављање 
ПВЦ фолије као 
заштите подова 
приликом 
кречења. Сва 
евентуална 
прљања или 
оштећења пода 
падају на терет 
извођача. м2 

 

  

  

16 Стругање 
старих зидова и 
плафона, . Све 
површине 
остругати и 
опрати, а затим 
обрусити, 
очистити и 
извршити 
импрегнацију. м2 

 

  

  



17 Бандажирање 
старих зидова 
на потребним 
местима. Све 
пукотине и 
неравнине на 
постојећим 
зидовима 
бандажирати и 
лепо 
поравнати. 

 
 
 
 
 

м2 

 

  

  

18 Бојење и 
глетовање 
зидова и 
плафона,бојама 
по избору 
пројектанта. 
Све површине 
брусити, 
импрегнирати и 
глетовати. 
Предбојити и 
исправити 
тонираним 
дисперзионим 
китом, а затим 
бојити 
полудисперзивн
ом бојом први и 
други пут. м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

19 Израда и 
постављање 
једнокрилних 
обострано 
шперованих 
врата, 
димензија 
90x205 цм. 
Врата израдити 
од првокласне 
и суве јеле и 
смрче, а 
рамовску 
конструкцију 
крила са саћем 
обострано 
обложити шпер 
плочом 
дебљине 4 мм, 
по шеми 
столарије и комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



детаљима. 
Довратник 
извести у 
ширини зида и 
опшити 
лајснама. 
Поставити оков 
од елоксираног 
алуминијума, 
браву 
укопавајућу са 
два кључа, три 
усадне шарке 
по крилу, по 
избору 
пројектанта. 
Врата 
заштитити 
безбојним 
премазом за 
импрегнацију. 
На поду 
поставити 
гумени 
одбојник. 
дим 90x205 цм 

 
 
 
 

20 Израда и 
постављање 
једнокрилних 
обострано 
шперованих 
врата, 
димензија 
90x205 цм. 
Врата израдити 
од првокласне 
и суве јеле и 
смрче, а 
рамовску 
конструкцију 
крила са саћем 
обострано 
обложити шпер 
плочом 
дебљине 4 мм, 
по шеми 
столарије и 
детаљима. 
Довратник 
извести у 
ширини зида и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



опшити 
лајснама. 
Поставити оков 
од елоксираног 
алуминијума, 
браву 
укопавајућу са 
два кључа, три 
усадне шарке 
по крилу, по 
избору 
пројектанта. 
Врата 
заштитити 
безбојним 
премазом за 
импрегнацију. 
На поду 
поставити 
гумени 
одбојник. 
Дим 80x205 цм 

21 Радови на 
инсталацијама 
климатизације и 
вентилације 
постојећег 
система. 
Замена 
постојећих 
усусних 
решетки. 
Ставка 
обухвата сав 
потребан 
материјал,тран
спортне 
трошкове,трошк
ове извођења и 
монтаже. 
дим. 600x600 
мм комад 

 

  

  

22 Радови на 
инсталацијама 
климатизације и 
вентилације 
постојећег 
система. 
Замена 
постојећих 
усусних комад 

 

  

  



решетки. 
Ставка 
обухвата сав 
потребан 
материјал,тран
спортне 
трошкове,трошк
ове извођења и 
монтаже. 
дим. 300x300 
мм 

23 Сервисирање 
постојећег 
централног 
вентилационог 
клима 
уређаја(ИМП 
клима комора).  
-Вентилациона 
секција, -
филтерска 
секција и 
измењивачка 
секција. 
Потребно је 
извршити 
замену 
филтера(Филте
р Г-4 димензије 
600х600 мм), 
замену ремења, 
испитати стање 
лежајева на 
вентилатору и 
евентуална 
замена 
Ставка 
обухвата сав 
потребан и 
помоћни 
материјал. комплет 

 
 
 
 
 

  

  

24 Nabavka i 
postavljanje 
ručnih aparata 
za gašenje 
početnih požara 
sa suvim 
praškom tipa S-
9A i sa CO2 tipa 
S-5, koji 
odgovaraju комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



domaćim 
standardima 
(NFPA -10 i 
SRPS EN 3). 
Način 
aktiviranja: izvući 
osigurač, 
pritisnuti ručku, 
pustiti je i 
ponovo pritisnuti. 
Količina sredstva 
za gašenje 9 kg, 
a ukupna težina 
aparata 18 kg. 
Aparate treba 
postaviti na 
uočljivim i lako 
pristupačnim 
mestima. Sa 
aparatima treba 
najmanje 2 puta 
godišnje vršiti 
vežbe i propisno 
ih održavati i 
kontrolisati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Пажљива 
демонтажа 
постојеће 
електричне 
инсталације са   
сортира-њем по 
врстама 
материјала и 
према степену  
очуваности за 
евентуално 
поновно 
коришћење уз 
транспорт  шута 
и  
неупотребљиво
г материјала на 
одговара-јућу 
депонију. паушал 

 

  

  

26 Напајања 
просторија 
електричном 
енергијом 
изводи се   
коришћењем 
постојећих паушал 

 

  

  



напојних 
водова уз 
одговарајућа  
потребна  
измештања и 
продужавања 
према новом  
распореду 
просторија. 

27 За развод  
електричне 
енергје 
предвиђени су 
разделни 
ормани  
фабричке ПВЦ 
изведбе-
полиестар 
димензија 
600x600x200m
m  са вратима и 
бравицама за 
закључавање   
у који се 
уграђују : 
цомпацт 
прекидач 63А                                        
ком.1 
Аутоматски 
осигурачи 32А                                  
ком. 12 
Аутоматски 
осигурачи 16А                                  
ком. 6 
Аутоматски 
осигурачи 10А                                  
ком. 8 
Трополна шина 
–чешаљ 63А                                 
ком. 1 
Заштитни 
уређај 
диференцијалн
е струје 40/03А        
ком. 1 
помоћни реле   
(„или 
одговарајући 
типу ПР 41“)                             
ком. 2 
Комплет рад и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комплет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



материјал 

28 За електричне 
енергје 
предвиђени су 
разводнии 
ормани  
Фабричке-
типске ПВЦ 
изведбе 
капацитета 32 
осигурача у који 
се уграђују : 
Заштитни 
уређај 
диференцијалн
е струје 40/03А                        
ком.1 
Аутоматски 
осигурачи 16А                                                  
ком.20 
Аутоматски 
осигурачи 10А                                                  
ком.4 
Трополна шина 
–чешалљ 63А                                                 
ком.1. 
комбиновани 
уређај 
диференцијалн
е струје 
ДЗЛ16/0,03А      
ком.1. 
Комплет рад и 
материјал комплет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

29 Електроенергет
ске инсталације 
струјних 
кругова 
осветљења   
изводи се са 
безхалогеним  
инсталационим 
водовима 
N2XH-Ј  
одговарајућег  
пресека и броја 
жила полагање 
делимично под  
малтер 
делимично у 
гипс картонске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



зидове 
просечне 
дужине 10m, 
Комплет рад и 
материјал 

30 Електроенергет
ске инсталације 
струјних 
кругова 
прикључница  
изводе се са 
безхалогеним  
инсталационим 
водовима 
N2XH-Ј  
одговарајућег  
пресека и броја 
жила полагање 
делимично под  
малтер 
делимично у 
гипс картонске 
зидове 
просечне 
дужине 9m  
Комплет рад и 
материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

31 За укључивање 
електричних 
потрошача у 
собама и 
ходницима  
уграђује се 
одговарајући 
број 
инсталационих 
прикључнице 
дупле  у зид 
220V/16А  са 
контактом за  
уземљење и 
заштитним  
елементом 
ради 
спречавања не 
адекватног  
коршћења  
Комплет рад и 
материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

32 За укључивање 
електричних комад 

 
   

  



потрошача у 
собама и 
ходницима  
уграђује се 
одговарајући 
број 
инсталационих 
прикључнице 
симпле  у зид 
220V/16А  са 
контактом за  
уземљење и 
заштитним  
елементом 
ради 
спречавања не 
адекватног  
коршћења  
Комплет рад и 
материјал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 За укључивање 
електричних 
потрошача у 
влажним 
просторијама  
санитарни 
чворови 
купатила и 
слично“ОГ” 
изведбе 
220V/16А са  
контаком за 
уземљење   
Комплет рад и 
материјал комад 

 

  

  

34 За укључивање 
електричних 
потрошача код 
узглавља 
сваког  кревета 
поставља се по 
једна 
модуларна 
прикјучница са  
једном  шуко 
220V/16А и 
једном ЕУРО 
ПРИКЉУЧНИЦ
ОМ, 220V/16А  
Комплет рад и 
материјал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 

  

  



35 За расвету је 
предвиђено је 
постављање 
потребног  
броја 
одговарајућих 
флуорсцентних 
светиљки 
4x18W са 
флуорсцентним 
сијалицама  Т5 
одговарајуће 
боје , 
електронским 
пригушницама 
болнички тип, 
ИП54 
Комплет рад и 
материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

36 За расвету је 
предвиђено је 
постављање 
потребног  
броја 
одговарајућих 
флуорсцентних 
светиљки 
2x18W са 
флуорсцентним 
сијалицама  Т5 
одговарајуће 
боје , 
електронским 
пригушницама 
сјајни 
алуминијумски 
растер 
Комплет рад и 
материјал комад 

 

  

  

37 За санитарне 
чворове 
предвиђене су  
пллафоњере 
ПВЦ изведба 
ИП 64 изведба 
са штедним 
сијалицама21W  
Комплет рад и 
материјал комад 

 

  

  

38 За расвету  
изнад узглавља комад 

 
  

  



кревета 
постављају се 
флуосцентне 
светилјке  13W 
на  са 
закретним 
сенилом ПВЦ 
кућиште 
монтажа на зид 
Комплет рад и 
материјал 

39 У сакој соби и 
ходнику 
постављају се 
против паничне 
светиљке 2x8W 
са 
акумулатором 
капацитета 
беспрекидног  
рада  у трајању 
дужим од 1х 
Комплет рад и 
материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

40 За укључивање 
електричних 
расвете у 
собама и 
ходницима 
уграђује се 
одговарајући 
број 
инсталационих 
прекидача у зид 
220V/10А    
-једнополни   у 
зид, 10А                      
ком.    10 
-серијски        у 
зид,  10А                      
ком.   12 
-изменичних  у 
зид, 10А                      
ком .    8 
-унакрсних     у 
зид, 10А                     
ком .    6 
-“ОГ” 
једнополни10А                         
ком.     2 
-“ОГ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комплет 

 

  

  



једнополни10А                         
ком.     2 

41 За укључивање 
електричних 
расвете у 
санитарним 
просторијама 
уграђује се 
одговарајући 
број 
инсталационих 
прекидача   
“ОГ” изведба у 
зид 220V/10А 
Комплет рад и 
материјал комплет 

 

  

  

42 Изједначавње 
потенцијала 
свих  металних  
маса,металних 
електро уређаја    
и  опреме са 
полагањем у 
предходно 
постављене У 
ПВЦ у цеви  ф 
11mm  у зид 
под малтер са 
повезивањем 
на сабирнице 
за 
изједначавања 
потенцијала, 
просечне 
дужине 15m 
Комплет рад и 
материјал комплет 

 

  

  

43 Потребна 
мерења и 
испитивања   са 
давањем 
извештаја од 
стручне и 
независне 
организације паушал 

 

  

  

44 Набавка  
испорука и 
полагање 
водова  UTP cat 
5е 4x2x0,8 комад 

 
 
 
 
   

  



увлачењем у 
предходно  
постављене   
халоген фре 
ПВЦ цеви 
делом у зид под 
малтер  Долом 
у шуплинама 
гипс картонских 
зидова све до 
постојећег  
RACK ормана 
позиција 
обухвата 
разводне кутије  
и цеви са 
спајањима  у 
комункацијској 
прикључници  , 
просечне 
кабела дужине 
20m 
Комплет рад и 
материјал 

 
 
 
 
 
 
 

45 Набавка 
испорука и 
монтажа  
прикључница 
модуларног 
система за два 
модула комплет  
разводна кутија 
, држац 
механизма  
оквир  једна 
коммуникацијск
а утичница типа  
RJ45 8/8   кат5е  
UTP  и једна 
телефонска  
Утичница RЈ12 
6/6 („ или 
одговарајуће 
цат 3 кеyстоне  
производ  
ALINГ CONEL 
“MOD”) 
Комплет рад и 
материјал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

46 Набавка 
испорука и  комплет 

 
  

  



послагање 
безхалогених 
ПВЦ цеви са 
потребним 
елементима за 
скретање: 
-гибљива ПВЦ 
цев fi 50mm, 30 
метара 
- гибљива ПВЦ 
цев fi 23-36mm, 
20 метара 
- гибљива ПВЦ 
цев fi 13-16mm, 
100 метара 

47 Ситнији 
нецпецифицира
ни  радови и 
материјали до 
5% укупне 
ведности 
радова комплет 

 

  

  

48 Потребна 
испитивања и 
мерења  отпора 
петље и отпора  
изолација комплет 

 

  

  

49 Набавка  
испорука и 
полагање  
водова  RГ 6 
трооклопни који 
се полаже у 
предходно 
постављене 
халоген фрре  
ПВЦ цеви f 16 
делом у зид под 
малтер делом у 
гипс картонски 
зид позиција 
обухвата и 
потребне цеви 
и потребне 
разводне кутије 
од КДС ормана 
до 
прикључница 
просечне 
дужине 15m   
Комплет рад и комад 

 

  

  



материјал 

50 Набавка 
испорука и 
послагање 
безхалогених 
ПВЦ цеви са 
потребним 
елементима за 
скретање: 
-гибљива ПВЦ 
цев fi 50mm, 10 
метара 
- гибљива ПВЦ 
цев fi 23-36mm, 
20 метара 
- гибљива ПВЦ 
цев fi 13-16mm, 
100 метара комплет 

 

  

  

51 Набавка 
испорука и 
монтажа   
прикључница, 
КTV типа  
антенска 
завршна ТV/FM  
(„ или 
одговарајуће 
ALINГ CONEL 
PRESTIГE  
LINE“) сл 
комплет са  
уградњом и 
постављањем и  
разводне кутије 
у зид 
Комплет рад и 
материјал комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

52 Набавка 
испорука и 
монтажа 
разводног  
лименог ормана  
димензија520x4
30x145mm  са 
вратима и 
елзет бравом у 
коју се 
инсталира 
једна ОГ 
прикључница, 
осталу КДС комад 

 

  

  



опрему 
дефинише и 
испоручје 
дистрибутер ТВ 
сигнала 
Компле рад и 
материјал 

53 Набавка и 
испорука  
проводника 
Н2XХ-Ј 
3X2,5mm2 за 
напајање 
монофазних  
прикључница,   
КДС орману  са 
полагањем у 
зид  под малтер 
са увезивањем 
у РО, 
просечне,просе
чне  дужине 
10m 
Комплет рад и 
материјал комад 

 

  

  

54 Набавка и 
испорука  
проводника ПФ-
Y  6mm2 за 
уземљење РО 
КДС који се 
полазе  већ 
постављени  
ПНК у 
заштитној 
халаогеној 
фрре ПВЦ цеви 
ф 11mm  са 
увезивањем 
свих металних 
маса опреме и 
РО међусобно 
а све на ПЕ 
сабирницу у 
РО, просечне 
дужине 10m 
Комплет рад и 
материјал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

55 Мерења и 
испитивање 
отпора петље и паушал 

 

  

  



отпора 
изолације  
телефонских 
водова са 
издавањем 
стручног 
извештаја 

56 Ситан 
неспецифицира
н материјал  и  
рад паушал 

 

  

  

57 Испорука и 
монтажа собног 
терминала 
(„или 
одговарајуће  
типа 2003 
производње 
ПМЕ“)  који 
обезбеђује  
пријем 
информација 
потезних СОС 
тастера, 
једнопарични 
пренос 
информације  
преко 
концетратора  
до главне 
централе 
болниче 
сигнализације и 
разрешења  
свих позива 
који су настали 
у тој просторији 

 
 
 
 
 
 
 

комад 

 

  

  

58 Испорука и 
монтажа собне 
сигналне лампе 
(„или 
одговарајуће 
тип ССЛ 2002 
Производња 
ПМЕ“) која се 
монтира испред 
улаза  
корисничке 
собе  и има 
следеће 
значење. комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



-уједначено 
упаљена  
црвена 
индикација: 
позив са 
кревета или 
корисничке  
просторије 
-бликајућа 
зелена 
индикација: 
позив сестре са 
собног 
терминала-
блинкајућа 
упаљена 
црвена 
индикација: 
СОС позив са 
WЦ-а 
или купатила 

59 Испорука и 
монтажа 
потезног и 
притисног СОС 
200/РК („или 
одговарајући 
2001производњ
е ПМЕ“)  
комплет који се 
монтира у WЦ-
има  и 
купатилима на 
висини 1,2м 
односно 0,8м 
од пода и служи 
упућивање 
СОС позива комад 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

60 Испорука и 
монтажа 
прикључног 
терминала са 
ручним сетом 
(„ или 
еквивалентно 
Типу 
ПТ2002+ПЦ 
2004 
произвоње 
ПМЕ“) 
Прикључни комад 

 

  

  



терминал се 
монтира са ОГ 
дозном на 
висини 
приближно 1,2м 
од пода изнад 
корисничког 
креветаа на 
њега се 
конектором 
прикључује  
ручни 
сет.Обичан 
позив  може да 
се упутити  или 
са ручног сета 
или са  
прикључног  
терминала 

61 Набавка 
испорука и 
полагање 
безхалогених 
ПВЦ  цеви са 
потребним   
елементима за 
спајања И 
скретање: 
Фи 13,5-16 метар 

 

  

  

62 Израда 
инсталације 
кабелом (кабел 
JH(st)H  
3x2x08mm ) Без 
халогена који 
се полажу у 
ПВЦ ребрасте 
цеви фи 13,5  у 
зид под  малтер 
просечне 
дужине 14m комад 

 
 
 
 

  

  

63 Завршна 
монтажа, 
прикључења 
пуштање у рад, 
повезивање на 
постојећу 
централу 
програмирање,  
издавање 
извештаја  о паушал 

 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
3. у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку 

понуђену ставку; 
4. у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку 

понуђену ставку; 
5. У колони 6. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и 
уколико их је исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба 
умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

6. у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваку понуђену 
ставку 
 и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.) и 
додати евентуалне остале трошкове уколико су посебно исказани; На 
крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

7. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку 
понуђену ставку и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-
ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене 
у колони 2.) и додати остале трошкове уколико су исказани увећане 
за износ ПДВ-а; На крају уписати укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 
 
 
 

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

мерењима 
испитивања и 
атеста  са 
гаранцијом 
произвођача  
вршење  обуке 
особља са  
издавањем 
упуства  за рад 
на српском 
језику 


