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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1175 од 01.08.2014. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1175/1 од 01.08.2014. године, 
припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ОДРЖАВАЊА У ОДЕЉЕЊУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ 

КЛИНИКЕ ЗА ОДРАСЛЕ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
ЈН бр. 29 - III - 2014 

 
Конкурсна документација садржи: 
Поглавље 
 

Назив поглавља 

 
I 

 
Општи подаци о јавној набавци 
 

 
II 

 
Подаци о предмету јавне набавке 
 

 
III 

 
Позив за подношење понуда 
 

 
IV 

 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, рок 
извршења, место извршења и сл. 

 
V 

 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

 
VI 

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

 
VII 

 
Образац понуде 
 

 
VIII 

 
Модел уговора 
 

 
IX 

 
Образац трошкова припреме понуде 
 

 
X 

 
Образац изјаве о независној понуди 
 

 
XI 

 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона и модел 
Споразума о заједничком спровођењу мера безбедности и здравља на раду 

 
XII 

 
Спецификација радова (по врсти, јединици мере и количини) са шемом 
основе 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: .....................................ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ  
 
Адреса: ….......................................Београд, Палмотићева бр. 37  
 
Интернет страница:........................www.imh.org.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН бр. 29 - III - 2014 је јавна набавка радова инвестиционог 
одржавања у Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за одрасле 
Института за ментално здравље. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт  
Лица за  контакт су: Зора Поповић, дипл.правник, службеник за јавне набавке, Е - mail 
адреса zora.popovic@imh.org.rs, телефон 3307-524; Татјана Правиловић, главна сестра 
Института, телефон 3307-544, glavnasestra@imh.org.rs; Златко Вујин, главни техничар 
Одељења за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за одрасле, 
zlatko@imh.org.rs и Бошко Раковић, референт за техничке послове, телефон 3307-542 и 063-
80-81-584 – за техничка питања, 
 
6. Рок подношења понуда 
Рок за подношење понуда је 19.септембар 2014. године до 10,00 часова.  
Јавно отварање понуда ће се извршити 19.септембра .2014. године у 11,00 часова у 
просторијама наручиоца (5-ти спрат). 
Јавном отварању могу присуствовати овлашћени представници понуђача који поднесу 
уредно пуномоћје. 
 
 
 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке ЈН бр. 29 - III - 2014 је јавна набавка радова инвестиционог 
одржавања у Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за одрасле 
Института за ментално здравље. 
Јавна набавка означена је у Општем речнику набавке под бројем 45262000-посебни 
грађевински и занатски радови, изузев радова на крову. 
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III      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
                                  
На основу члана 31. став 1. тачка 1. члана 32. и 55. став 1. тачка 2, у складу са чланом 57. 
став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012), упућује се и објављује 
следећи: 
                                    
                                                ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Позивате се, уколико сте заинтересовани, да узмете учешће у јавној набавци за набавку 
радова инвестиционог одржавања у Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе 
Клинике за одрасле Института за ментално здравље, као наручиоца, подношењем понуде.  
 
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку. 
 
Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити  
преузимањем са сајта Института www.imh.org.rs. или са Портала Управе за јавне набавке. 
 
Рок за достављање понуда је 19.09.2014. године  до 10,00 часова. 
 
Понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за ЈН бр. 29 - III – 2014 
– понуда за јавну набавку радова инвестиционог одржавања у Одељењу за 
специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за одрасле -  не отварати „ на 
адресу:  Институт за ментално здравље, Београд, Палмотићева бр. 37. На полеђини 
коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон. Понуда се 
може доставити  поштом или непосредном предајом код пословног секретара наручиоца 
(први спрат, соба бр.3), до времена назначеног као крајњи рок за подношење понуда.  
 
Јавно отварање понуда обавиће се 19.09.2014. године са почетком у 11,00 часова, у 
просторијама наручиоца (5-ти спрат). За учествовање у поступку јавног отварања понуда, 
представник понуђача дужан је да достави уредно и оргинално овлашћење.  
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 
 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви понуђачи који испуњавају услове за 
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
Испуњеност ових услова понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона 
о јавним набавкама и у конкурсној документацији. 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
  
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 15 дана од дана јавног отварања понуда. Сви 
остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су у конкурсној документацији.  
За сва додатна обавештења може се контактирати:  Зора Поповић, дипл. правник, телефон 
011/3 07-524  и Татјана Правиловић, главна сестра Института, телефон 3307-544, 
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IV  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  РАДОВА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА  И СЛ. 

 
1.  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова инвестиционог 

одржавања који су предмет јавне набавке дати су у посебном прилогу – 
''Спецификација радова у Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе 
Клинике за одрасле Института за ментално здравље''. 

 
2.  Радови који су предмет јавне набавке груписани су по: месту извођења (централни 

хол и портирница, ходници, канцеларије – собе, тоалети и опште позиције) и врсти 
радова. 

 
Сви радови дати су по јединици мере и у потребним количинама. 

 
3.  Опис радова обухвата врсту и начин извођења припремних, основних и завршних 

радова.  
 
4.  Рок извођења:  

- 10 дана од потписивања уговора – рок почетка радова (истовремено и рок увођења  
извођача у посао), 
- 60 дана од дана почетка радова – рок завршетка радова.  
Извођач радова је дужан да се у оквиру уговореног рока за извођење радова 
придржава динамике извођења радова, тако да радове изводи према распореду са 
којим се сагласи наручилац, радним данима, суботом, недељом и празницима, због 
специфичности пословног простора и делатности наручиоца. 

 
5.  Радови се изводе у Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике 

за одрасле у оквиру Института за ментално здравље, у приземљу зграде која се 
налази у Београду,  Палмотићева 37. 

 
6.  Извођач је дужан да све мере провери и узме прецизне мере на лицу места. 

Након демонтаже прозора и врата, истог дана се мора извршити монтажа нових 
прозора и врата, тако да просторије у којима се изводе радови увек буду затворене.  

 
7.  Извођач је дужан да свакодневно врши грубо чишћење на месту рада, да заштити 

постојећу опрему (ако је исту немогуће изместити) за време извођења радова, као и 
да надокнади сву евентуалну штету коју проузрокује наручиоцу својим немаром или 
групом непажњом.  
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  и то:  
1) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 

претходни стечајни поступак; 
2) Да располаже довољним финансијским капацитетом, односно да није био у 

блокади у периоду од 6 (шест) месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда; 

3) Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има у 
радном односу најмање 2 (два) дипломирана грађевинска инжењера или 
дипломирана инжењера архитектуре са важећом лиценцом ИКС 400 или 
410 и најмање 6 (шест) радника грађевинске струке. 
Сви запослени морају бити у радном односу на неодређено време на дан 
објављивања позива за подношење понуде. 
Да има у радном односу или на други начин агажовано лице (уговор о 
привременим и повременим пословима и слично) 1 (једног) дипломираног 
електро инжењера са важећом лиценцом ИКС 450. 

4) Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да има најмање 
једно транспортно возило носивости до 2 тоне ради допреме и отпреме 
материјала, као и да располаже занатским прибором и алатом за рад. 

5) Да приложи референцу о изведенм радовима који су предмет ове јавне 
набавке, односно радова у области адаптације и реконструкције постојећих 
објеката у високоградњи у периоду од 2 (две) године пре објављивања 
позива за подношење понуда, у вредности која није мања од понуђене цене; 

6) Да пружи доказе о поштовању прописа из области безбедности и заштите на 
раду, односно закључи са наручиоцем споразум о заједничом спровођењу 
мера безбедности и зравља на раду. 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који 
ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова.  
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Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве који је 

дат у конкурсној документацији. Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

1) Потврдом Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над 
понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 
претходни стечајни поступак – доказ мора бити издат након објављивања 
позива за подношење понуда; 

2) Потврдом НБС или пословне банке понуђача да понуђач није био у 
блокади у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење 
понуде; 

3) Фотокопијом обрасца М4 за запослене раднике и фотокопијом уговора о 
привременим или повременим пословима исл; 

4) Фотокопијом саобраћајне дозволе за теретно возило или извод из списка 
основних средстава за текућу годину; 

5) Потврдом наручиоца о врсти и вредности радова и фотокопијом уговора о 
изведеним радовима чија вредност не може бити мања од вредности 
радова исказаној у понуди понуђача – референца, у периоду од 2 (две) 
године пре објављивања позива за подношење понуда; 

6) Изјавом потписаном од стране овлашћеног лица понуђача да понуђач 
поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду и 
да потписивањем Споразума о заједничком спровођењу мера безбедности  
здравља  на раду. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.   
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
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 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.75. ст. 1. тач. 1, с обзиром да је Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
 
 

 
V I  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД, 
ПАЛМОТИЋЕВА БР. 37, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова инвестиционог 
одржавања у Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за 
одрасле, ЈН бр. 29 - III - 2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 19.09. (септембра) 2014. године до 10,00 часова, а 
јавно отварање ће се извршити 19.септембра у 11,00 часова у просторијама наручиоца. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    
Понуда мора да садржи: 

- све доказе којима се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, као и испуњеност додатних услова тражених конкурсном документацијом; 
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- попуњен, оверен и потписан образац понуде; 
- попуњен, оверен и потписан модел уговора и модел споразума; 
- попуњене, оверене и потписане све изјаве које чине саставни део конкурсне 

документације и 
- друга документа која су тражена конкурсном документацијом и 
- узорке ПВЦ и АЛ профила. 
 

Од понуђача се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце и спецификацију 
који су садржани у конкурсној документацији. 
Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и доказа који су 
наведени у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара 
условима предвиђеним у конкурсној документацији представља ризик за понуђача и 
као резултат ће имати одбијање понуде као н е п р и х в а т љ и в е. 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.     
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО 
ЗДРАВЉЕ, Београд, Палмотићева 37.,  са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку''  
или „Допуна понуде за јавну набавку” или „Опозив понуде за јавну набавку”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку'' радова инвестиционог одржавања у 
Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за одрасле, ЈН бр. 29 
- III - 2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
8. РОК И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК  И 
ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

1. Захтеви у погледу рока и начина извођења радова 
Понуђач је дужан да све радове који су предмет јавне набавке изведе стручно и квалитетно, 
у складу са правилима грађевинске и занатске струке, према захтевима из спецификација и 
предмера радова.  
Радови који су предмет јавне набавке груписани су по месту рада и  врсти, са описом 
радова, по јединици мере и са потребним количинама. 
Опис радова садржи техничке карактристике и квалитет предметних радова.  
Рок за извршење радова је:  
- 10 дана од дана потписивања уговора – рок почетка радова; 
- 60 дана од дана почетка радова – рок завршетка радова. 
Понуђач је дужан да, у оквиру уговореног рока за извођење радова, изради и поштује 
динамику извођења радова, тако да радове изводи према распореду са којим се сагласи 
наручилац и, у договору са наручиоцем, радним данима, суботом, недељом и празником, 
због специфичности пословног простора у којем се радови изводе и специфичне делатности 
наручиоца.  
Радови се изводе у седишту наручиоца, Београд, Палмотићева бр. 37, у приземљу.  
 
2, Захтеви у погледу  рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши на основу испостављених привремених ситуација за период од најмање 
15 дана, за врсту и обим радова извршених у том периоду.  
Уз привремену ситуацију коју оверавају овлашћени представници понуђача и наручиоца, 
понуђач доставља и  фактуру на износ исказан у привременој ситуацији. 
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у року од _____ дана од дана испостављања 
привремене ситуације – рок за плаћање не може бити краћи од 8 (осам) дана од дана 
испостављања привремене ситуације. 
По завршетку радова и по извршеној комисијској примопредаји радова, понуђач испоставља 
окончану ситуацију за све изведене радове. Рок за плаћање по окончаној ситуацији не може 
бити краћи од 8 (осам) дана од дана испостављања окончане ситуације. 
Плаћање се врши на основу стварно извршених радова по врсти и количини, на основу 
јединичних цена из понуде, исказаних у привременој, односно коначној ситуацији. 
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс, највише до 30% од укупне вредности понуђене 
цене. Рок за уплату аванса је 3 (три) дана пре почетка радова.  
Приликом испостављања привремене ситуације, износ из привремене ситуације умањује се 
за проценат уплаћеног аванса.  
 
3. Захтев у погледу гарантног рока 
Понуђач је дужан да за све врсте уграђеног материјала уз одговарајући атест, приложи и 
гаранцију произвођача.  
За уграђени материјал понуђач наручиоцу пружа гаранцију за период који одобрава 
произвођач, осим за механичка оштећења и нестручно или несавесно коришћење.  
За радове које изведе, понуђач одобрава гарантни рок у трајању од ___ година, али не краћи 
од 2 (две) године од записничке примопредаје радова. 
 
4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
5. Достављање узорака 
Понуђач је дужан да уз понуду достави узорак ПВЦ и Ал профила који се користи за спољну 
браварију (шток + крило) са пратећим сертификатом и атестом.  
Изабрани понуђач се обавезује да уграђена ПВЦ и Ал браварија у свему одговара 
достављеном узорку. 
Узорак мора одговарати и постојећим прозорима и вратима због очувања спољашњег 
изгледа зграде. 
Достављени узорци се враћају понуђачима који нису изабрани.  
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Све цене у понуди дате су као јединичне цене. Понуђач је дужан да у понуди за сваку врсту 
радова, односно за сваку позицију радова, на основу понуђене јединичне цене и количине 
радова наведе укупну цену конкретних радова без пдв.  
На крају понуде понуђач наводи укупну цену свих радова без пдв, обрачунава пдв и исказује 
и укупну цену са пдв.  
Цена мора бити исказана у динарима.  
У јединичну цену се урачунавају сви трошкови које понуђач има у реализацији јавне набавке. 
Понуђач посебно исказује порез на додату вредност, као и укупну цену са и без пдв.  
За  оцену понуде узима се у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати у периоду важења уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач је дужан да  достави средства финансијског обезбеђења за: 
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1. озбиљност понуде – бланко сопствену меницу која мора бити оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица  са попуњеним и овереним меничним овлашћењем -  
писмом, са назначеним износом од 5% од понуђене цене без пдв. Рок важења менице је 30 
дана од дана отварања понуде. 
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуда 
повуче, опозове или измени своју понуду, ако понуђач коме је додељен уговор одбије да 
потпише уговор о јавној набавци.  
Уколико понуђач не достави меницу уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
  
2. повраћај примљеног аванса – изабрани понуђач се обавезује да достави бланко 
сопствену меницу која мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица, 
уз коју мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо са 
назначеним износом траженог аванса, али не више од 30% од понуђене цене.  
Рок важења менице је 30 дана од дана отпочињања радова. 
Меницу доставља понуђач који је изабран као најповољнији, приликом потписивања 
уговора. 
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не отпочне са радовима у року од најдуже 
20 дана од дана назначеног као почетак радова и уколико се уоче значајна одступања у 
динамици извођења радова која могу довести до прекорачења рока за завршетак радова.  
Уколико изабрани понуђач не достави меницу приликом закључења уговора, наручилац неће 
закључити уговор са изабраним понуђачем, већ ће уговор закључити са следећим 
најповољнијим понуђачем; 
 
3. добро извршење посла у вредности од 10% од укупно понуђене цене без пдв. Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу која мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица са 
попуњеним и овереним меничним овлашћењем –писмом, са назначеним износом од 10% од 
укупне уговорене вредности без пдв. 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 
случају да извршилац не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
Рок важења менице је идентичан року за извођење радова. 
 
4. отклањање грешака у гарантном року – изабрани понуђач се обавезује да у тренутку 
потписивања уговора преда наручиоцу оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом 
''без протеста'' са овереним меничним овлашћењем – писмом и назначеним износом од 10% 
од укупне вредности уговора. 
Наручилац ће уновчити меницу уколико извођач у гарантном року не отклони настале 
грешке.  
Рок важења менице је 30 дана дуже од уговореног гарантног рока.  
Све менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије.  
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ                    
Заинтересовано лице може, у писаном облику доставом писмена на адресу наручиоца, 
путем електронске поште или доставом писменог путем факса, тржити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) 
дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
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документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 29 - III - 2014. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона. 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
Потписивањем понуде понуђач даје сагласност наручиоцу да изврши рачунску контролу и 
евентуалне исправке рачунских грешака у понуди. Тако исправљене рачунске грешке 
сматрају се меродавним за оцењивање понуде. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, а грешка се утврди, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%,   од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који 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 банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. 
15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове. 
 
 



 
                                                                                  

 
 15/53 

  
 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве дат је у  конкурсној  
документацији). 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
vera.krneta@imh.org.rs, факсом на број   011-32-31-333 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у 
року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 
дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број 
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи, корисник: 
буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 
обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара.. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У 
случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр. ____________ од __________________ за јавну набавку радова инвестицоног 
одржавања у Одељењу за специјалистичко – консултативне порегледе Клинике за одрасле 
Института за ментално здравље,  ЈН бр. 29 - III - 2014. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке су радови инвестиционог одржавања у Одељењу за специјалистичко 
– консултативне прегледе Клинике за одрасле  наручиоца на локацији Палмотићева бр. 37, 
Београд, у свему према спе4цификацији радова која је саставни део понуде. 
 
 
Укупна цена за све радове по спецификацији без 
пдв износи: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупна цена за све радове по спецификацији са 
пдв износи: 

 

 
Рок почетка радова (најдуже 10 дана од дана 
потписивања уговора) 
 

 

 
Рок завршетка радова (најдуже 60 дана од дана 
почетка радова) 

 

 
Висина и рок уплате аванса (највише 30% од 
понуђене цене 3 дана пре отпочињања радова) 

 

 
Рок плаћања по испостављеним привременим 
ситуацијама (не може бити краћи од 8 дана од 
дана испостављања привремене ситуације)  

 

 
Рок плаћања по окончаној ситуацији (не може 
бити краћи од 8 дана од дана испостављања 
окончане ситуације) 

 

 
Гарантни рок за изведене радове ( не може бити 
краћи од 2 године од комисијске предаје радова) 

 

 
Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана 
отварања) 

 

 
Потписивањем ове понуде дајем сагласност да наручилац изврши исправку рачунских 
грешака и да се исправљена вредност сматра меродавном при оцењивању понуда. 

 
Датум                     Понуђач 

    М. П.  
_____________________                    _________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе.  
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ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ              
Б е о г р а д – Палмотићева 37   
  

 
VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

о додели јавне набавке радова инвестиционог одржавања у Одељењу за 
специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за одрасле  

Института за ментално здравље 
 
 

 
Закључен између следећих уговорних страна: 
 

1. Института за ментално здравље у Београду, Палмотићева 37, који заступа директор 
проф.др Душица Лечић – Тошевски (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 

и 
2. ____________________________________ из __________________кога заступа  

 
     директор ____________________________________ (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) 

 
 

Члан 1. 
Уговорне стране су сагласне да је НАРУЧИЛАЦ сходно одредбама Закона о јавним 

набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012.) спровео отворени поступак јавне набавке радова 
инвестицоног одржавања у Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике 
за одрасле у оквиру Института за ментално здравље,  те да је после спроведеног поступка 
изабрао ИЗВРШИОЦА као најповољнијег понуђача за јавну набавку  која је предмет овог 
уговора. 
 
 

Члан 2. 
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да изврши радове који су предмет овог Уговора за потребе 

НАРУЧИОЦА у свему према својој понуди бр. _____од ____________ године која чини 
саставни део овог уговора. 

 
 
Ц Е Н А            

Члан 3. 
Укупна цена радова  који су предмет јавне набавке по овом уговору износи 

______________________ динара, без ПДВ, односно ______________________ динара са 
ПДВ и утврђена је на основу јединичних  цена и количина свих радова, у свему према понуди 
ИЗВРШИОЦА прихваћеној од стране НАРУЧИОЦА. 

Јединичне цене исказане у понуди су непромењиве у периоду важења уговора. 
 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да након потписивања уговора, а најдуже у року од ____ 

дана пре почетка радова уплати аванс извршиоцу у износу од  ____ % од укупне понуђене 
цене, што износи _________________ динара.  

Уплаћени аванс се урачунава у укупну цену по овом уговору.  
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору врши на основу привремених 

ситуација које испоставља извршилац за период који не може бити мањи од 15 дана за 
стварно извршене радове у том периоду.  
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Плаћање по привременој ситуацији уз коју се доставља и фактура, врши се у року од 
_____ дана од дана достављања привремене ситуације и рачуна, с тим да рок не може бити 
краћи од 8 )осам) дана од дана достављања привремене ситуације. 

Иплату по окончаној ситуацији наручилац ће извршити у року од _____ дана од дана 
комисијске примопредаје радова, с тим да рок за исплату по окончаној ситуацији не може 
бити краћи од 8 )осам) дана од дана испостављања окончане ситуације. 
 
 
НАЧИН ИЗВРШЕЊА 

Члан 5. 
Све радове који су предмет овог уговора ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да изведе у свему 

према својој понуди, у складу са правилима грађевинске и занатских струка, по врсти и 
количини радова и по динамици коју је усагласио са НАРУЧИОЦЕМ. 

ИЗВРШИЛАЦ је дужан да приликом записничке примопредаје радова преда 
НАРУЧИОЦУ атесте за уграђени материјал.  
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 6. 
НАРУЧИЛАЦ има право да у случајевима наведеним у меничним писмима – 

овлашћењима изврши реализацију бланко сопствених меница извршиоца ако не изврши 
радње које представљају основ за издавање средства финансијског обезбеђења. 

Реализација средстава финансијског обезбеђења може се вршити само у роковима 
назначеним у средству финансијског обезбеђења, за одређени случај.  

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да нереализована средства финансијског обезбеђења по 
истеку утврђених рокова, врати извршиоцу, уз потврду о пријему.  
 
 
ГАРАНТНИ РОК 
      Члан 7. 

ИЗВРШИЛАЦ обезбеђује гарантни рок за уграђени материјал у висини гарантног рока 
који обезбеђује произвођач конкретног матеијала, осим у случајевима механичког оштећења 
или нестручног или несавесног руковања од стране НАРУЧИОЦА. 

ИЗВРШИЛАЦ обезбеђује гарантни рок за све изведене радове по овом уговору у 
трајању од _____ година, осим у случајевима механичког оштећења или нестручног или 
несавесног руковања од стране НАРУЧИОЦА и дужан је да отклони сва оштећења и кварове 
у гарантном року, без накнаде, на позив НАРУЧИОЦА. 
 
 
СПОРОВИ 

Члан 8. 
Уговорне стране су сагласне да се сви евентуални спорови по овом Уговору решавају 

споразумно, а ако у томе не успеју, уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 
      Члан 9. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге стране може 
захтевати раскид уговора. 

НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине уговор уколико ИЗВРШИЛАЦ  не 
извршава обавезе по овом уговору, у складу са својом понудом, важећим стандардима и 
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нормативима за радове који су предмет уговора као и у случају неадекватног рада и 
понашања радника ИЗВРШИОЦА приликом обављања радова у просторијама НАРУЧИОЦА. 

У случају раскида уговора у смислу предходних тачака овог члана, уговорне стране ће 
измирити све своје обавезе настале до дана раскида уговора. 

Уколико је до раскида овог уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга 
уговорна страна има право на накнаду штете по општим правилима облигационог права. 

Раскид уговора се врши писменим путем, са отказним  роком од 30 (тридесет) дана. 
 
 
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 10. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања. 
Уговор се закључује на одређено време, на период потребан за извршење радова. 
Уговорне стране могу из објективних разлога, анексом уговора продужити рок из 

предходног става овог члана, најдуже за 10 дана, у случају више силе. 
 
 
 
ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се свакој уговорној 

страни уручују по 3 (три) примерка. 
Саставни део овог Уговора су и његови прилози достављени у поступку јавне 

набавке. 
 
 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:         ИЗВРШИЛАЦ 
 
Институт за ментално здравље    _____________________________ 
 
ДИРЕКТОР:          ДИРЕКТОР: 
 
 
_______________________________   _____________________________ 
Проф.др Душица Лечић-Тошевски 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 
 

ВРСТА  
ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА  
У РСД 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 
 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке радова инвестиционог одржавања у Одељењу за специјалистичко – 
консултативне порегледе Клинике за одрасле Института за ментално здравље, ЈН бр. 29 - III 
– 2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
И МОДЕЛ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач.............................................................................................[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке радова инвестиционог одржавања у Одељењу за 

специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за одрасле Института за ментално 

здравље, као наручиоца, ЈН бр. 29 - III - 2014. поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 
 

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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На основу члана 19. Закона о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС“, бр. 
101/05), директор ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ, Београд, Палмотићева 37, 
Београд и ___________________________________ из ________________, закључују: 
 
 

M О Д Е Л     С П О Р А З У М А 
О ЗАЈЕДНИЧКОМ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ  

 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Потписници овог  Споразума предходно констатују да је Институт за ментално 
здравље, у својству наручиоца, након спроведеног поступка јавне набавке, закључио уговор 
са ____________________________________________________ као извшиоцем за извођење 
радова инвестиционог одржавања у Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе 
Клинике за одрасле.  
 

    Члан 2. 
Овим Споразумом потписинце Споразума уређују спровођење и унапређење безбедности и 
здравље на раду запослених у Институту за ментално здравље и запослених код 
______________________________________________________________________________
за време извођења радова ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и 
обољења у вези са радом. 
 

      Члан 3. 
Права, обавезе и одговорности запослених у Институту за ментално здравље и код извођача 
радова,  као и надлежности и мере чијом се применом, односно спровођењем осигурава 
безбедност и здравље на раду остварују се у складу са законом, прописима донетих на 
основу закона, међусобним уговором и овим Споразумом. 
 
 
2. ПРИМЕНА ПРОПИСАНИХ МЕРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

2.1. ПРИРОДА ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ 
 

      Члан 4. 
На основу закљученог уговора о додели јавне набавке, Институт за ментално здравље је 
закључио уговор са ______________________________ за обављање радова инвестиционог 
одржавања у Одељењу за специјалистичко – консултативне прегледе Клинике за одрасле. 
 
 
2.2. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
 

     Члан 5. 
 Пре почетка рада у пословном простору извођач радова  је у обавези да Институту за 
ментално здравље достави: 

- доказ о извршеном оспособљавању запослених (копија образаца бр. 6),  
- копију реверса о задуживању личних заштитних средстава запослених /ако су 

превиђени/, 
- копију лекарског прегледа /ако су предвиђени Актом о процени ризика/. 
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     Члан 6. 
 Извођач радова је одговоран за примену и контролу коришћења средстава и опреме 
за личну заштиту на раду за своје запослене. 
  

     Члан 7. 
Запослени код извођача радова су  дужни да сарађују са Координатором за спровођење овог 
Споразума; са непосредним руководиоцима извођача радова и Лицем за безбедност и 
здравље на раду Института за ментално здравље. 
 
 

     Члан 8. 
Сви запослени који изводе радове у Институту за ментално здравље су дужни да у 
потпуности спроводе прописане мере за безбедност и здравље на раду; да наменски 
користе средства и опрему за рад; да користе прописана средства и опрему за личну 
заштиту на раду ( ако су предвиђена) и да са њима пажљиво рукују, како не би угрозили 
своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље запослених у Институт за 
ментално здравље и других лица ( пацијената и других )  који бораве у Институту. 
   
 

     Члан 9. 
Лица из тачке 7. и 8. Овог Споразума дужна су да, у складу са својим сазнањима, ОДМАХ 
обавесте одговорна лица извођача радова и лице за безбедност и здравље на раду 
Института за ментално здравље о уоченим опасностима, штетностима,  или другој појави 
која би могла да угрози његову и безбедност и здравље других лица. 
 
 
 
2.3. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
 

     Члан 10. 
Институт за ментално здравље је дужан да организује спровођење основних процедура за 
безбедан и здрав рад у пословном простору, као и да изврши упознавање свих запослених 
са основним опасностима и штетностима, ризицима и мерама на њиховом отклањању. 
 
 
 
3. КООРДИНАЦИЈА АКТИВНОСТИ У ПРИМЕНИ МЕРА 
 
 

    Члан 11. 
Институт за ментално здравље је дужан да за радове за које  је ангажован ____________ 
___________________, упозна све запослене извођача радова са: правилима понашања у 
пословном простору и на њиховим радним местима;  као и са условима под којима ће се 
изводити радови. 
 

    Члан 12. 
За контролу примене мера за безбедност и здравље на раду, за време извођења радова, 
задужена су  Лица за безбедност и здравље на раду потписница овог Споразума. 
 
 

    Члан 13. 
Овлашћени предстаници потписника Споразума дужни су да, узимајући у обзир природу 
послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање 
ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених; да се међусобно 
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обавештавају и договарају,  као и да о свим договорима обавесте своје руководиоце и 
запослене у пословном простору у циљу спровођења мера за  унапређење безбедности и 
здравља на раду. 
 
 
3.1. ЛИЦЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕРА 
 

    Члан 14. 
Координатор за спровођење заједничких мера је Момчило Новаковић, лице за БЗНР 
Института за ментално здравље. Контакт телефон лица за координацију је 063 7708 068.  
 
 
 
4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

   Члан 15. 
У случају наступања објективних околности које захтевају додатна усаглашавања и допуну 
овог Споразума, представници Споразума ће иницирати његову измену и допуну. 
 
 
 

   Члан  16. 
У случају да овим Споразумом нису регулисана поједина питања из области безбедности и 
здравља на раду, потписници Споразума су сагласни да се ће се на таква питања 
примењивати одредбе Закона, подзаконских аката или одговарајућих интерних аката оба 
потписника Споразума. 
 
 

   Члан 17. 
Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања. 
Споразум се закључује на одређено време за време трајања извођења радова из члана 1. 
Споразума.  
 
          Члан 18. 
Споразум се закључује у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој 
потписници Споразума. 
 
 
 
 
 
 
За Институт за ментално здравље:             За извођача радова: 
                    Д и р е к т о р  
 
 
______________________________                  ____________________________ 
Проф. др. Душица Лечић- Тошевски    
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S p e c i f i k a c i j ap j
radova investicionog održavanja u Odeljenju za specijalističko‐konsultativne preglede Klinike za odrasleradova investicionog održavanja u Odeljenju za specijalističko konsultativne preglede Klinike za odrasle

Instituta za mentalno zdravljeInstituta za mentalno zdravlje

No OPIS POZICIJE JM KOLIČINA JED CENA UKUPNONo. OPIS POZICIJE JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
NNapomene:
‐ Pre početka izvođenja radova, dostaviti šemu elektrorazvoda.p j ,
‐ Cenom su obuhvaćeni svi pripremni radovi na montaži i demontaži opreme u holu, hodnicima i sobama (kancelarijama) i toaletima Cenom su obuhvaćeni svi pripremni radovi na montaži i demontaži opreme u holu, hodnicima i sobama (kancelarijama) i toaletima

I HOL JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOI HOL JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
H 02 Centralni hol i portirniceH‐02 Centralni hol i portirnice

l j ć l i i žlji d ž1 Portal I.  Zamena postojećeg portala portirnice. Pažljiva demontaža 
postojećeg, izrada, transport i montaža novog  Al portala ‐ Alumil ili p j g, , p g p
slično, sa pripadajućim okovima, staklom 3.3.1+12+3.3.1. Šema stolarije u slično, sa pripadajućim okovima, staklom 3.3.1+12+3.3.1. Šema stolarije u 
prilogu. Sve dimenzije proveriti na licu mesta. Obračun po komadu.prilogu. Sve dimenzije proveriti na licu mesta. Obračun po komadu.

kom 1,00
2 Portal II.  Zamena postojećeg ulaznog portala, prema dvorištu. Pažljiva p j g g p , p j

demontaža postojećeg, izrada, transport i montaža novog  Al portala ‐ demontaža postojećeg, izrada, transport i montaža novog  Al portala   
Alumil ili slično sa pripadajućim okovima staklom 3 3 1+12+3 3 1 ŠemaAlumil ili slično, sa pripadajućim okovima, staklom 3.3.1+12+3.3.1. Šema 
t l ij il S di ij iti li t Ob č 2stolarije u prilogu. Sve dimenzije proveriti na licu mesta. Obračun po m2.

kom 1,00
3 Portirnica.  Zamena šaltera portirnice. Pažljiva demontaža postojećeg, 3 Portirnica.  Zamena šaltera portirnice. Pažljiva demontaža postojećeg, 

izrada, transport i montaža novog Al šaltera ‐Alumil ili slično, saizrada, transport i montaža novog  Al šaltera  Alumil ili slično, sa 
pripadajućim okovima staklom 3 3 1+12+3 3 1 sa kliznim pomeranjempripadajućim okovima, staklom 3.3.1+12+3.3.1, sa kliznim pomeranjem. 
Šema stolarije u prilogu Sve dimenzije proveriti na licu mesta ObračunŠema stolarije u prilogu. Sve dimenzije proveriti na licu mesta. Obračun 

2po m2. kom 1,00p ,
4 Demontaža postojećeg portala, tj. štoka portala na prelazu iz centralnog 4 Demontaža postojećeg portala, tj. štoka portala na prelazu iz centralnog 

hola u hodnik H1. Pažljiva demontaža, utovar i odvoz na deponijuhola u hodnik H1. Pažljiva demontaža, utovar i odvoz na deponiju 
postojećeg štoka portala približne visine 290cm širine 200cm Nakonpostojećeg štoka portala, približne visine 290cm, širine 200cm. Nakon 
demontaže i vršiti idarsku obradu otvra Obračun po komadudemontaže izvršiti zidarsku obradu otvra. Obračun po komadu.

kom 1,00,
5 Zidarska obrada otvora nakon demontaže štoka portala. Cena obuhvata 5 Zidarska obrada otvora nakon demontaže štoka portala. Cena obuhvata 

sav neophodan rad alat i materijal Obračun po m1sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun po m .
m1 8,00m1 8,00

6 Demontaža vrata Pažljiva demontaža utovar i odvoz na deponiju6 Demontaža vrata. Pažljiva demontaža, utovar i odvoz na deponiju 
postojećih vrata prijemnog šaltera Obračun po komadupostojećih vrata prijemnog šaltera. Obračun po komadu.

k 1 00kom 1,00
7 Otvor.  Zatvaranje otvora nakon demontaže vrata prijemnog šaltera, 

obostranim oblaganjem dvostrukim gipskartonskim pločama na g j g p p
potkonstrukciji, sa ispunom od staklene vune, tip Knauf W112 ili slično. potkonstrukciji, sa ispunom od staklene vune, tip Knauf W112 ili slično. 
Debljina zida je d=12 5cm Cenom obuhvatiti sav neophodan radDebljina zida je d=12.5cm.  Cenom obuhvatiti sav neophodan rad, 

t ij l i l t Ob č 2 2materijal i alat. Obračun po m2 . m2 2,00
8 Nanošenje grubog osnovnog premaza (tip JUB Vezakril ili slično) na j g g g p ( p )

zidove do visine 216cm. Cena obuhvata sav neophodan rad, alat i zidove do visine 216cm. Cena obuhvata sav neophodan rad, alat i 
materijal Obračun po m2 m2 78 93materijal. Obračun po m2. m 78,93

9 Zid k k Zid k b d šli i t j ćih št ć j9 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 
zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun j p , j
paušalno. pauš 1,00paušalno. pauš 1,00
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10  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
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10  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerneizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijalobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Obračun po m2 2 110 61Obračun po m2. m2 110,61

11  Bojenje. Bojenje zidova do visine od 216cm perivom, ekološkom bojom 
tipa JUB Jupol Latex Saten ili slično u svetlom tonu po izboru Investitora, u tipa JUB Jupol Latex Saten ili slično u svetlom tonu po izboru Investitora, u 
potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne obojenosti. Cenom jepotrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne obojenosti. Cenom je 
obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijal Obračun po m2obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun po m2.

2 78 93m2 78,93
12 Svetiljke.  Zamena postojećih svetiljki. Cenom je obuhvaćena demontaža j p j j j

postojećih svetiljki, odvoz na gradsku deponiju, nabavka, transport i postojećih svetiljki, odvoz na gradsku deponiju, nabavka, transport i 
montaža novih svetiljki. Obračun po komadu.montaža novih svetiljki. Obračun po komadu.

13 LED‐ diodna svetiljka Ledel L ‐ Office 32 ili slično. Dimenzije j j
600x600x40mm. Snaga 32W, 150mA. Stepen zaštite IP20.Broj dioda 60, 600x600x40mm. Snaga 32W, 150mA. Stepen zaštite IP20.Broj dioda 60, 
svetlosni fluks 3000lm. Temperatura svetla 5000K. Masa 2,5kg. Brojsvetlosni fluks 3000lm. Temperatura svetla 5000K. Masa 2,5kg. Broj 
radnih sati 100 000 kom 6 00radnih sati 100 000. kom 6,00

14 Stubovi Bojenje postojećih stubova perivom ekološkom bojom JUB14 Stubovi.  Bojenje postojećih stubova perivom, ekološkom bojom JUB 
J l L t S t ili lič tl t i b I titJupol Latex Saten ili slično u svetlom tonu po izboru Investitora, u 
potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne obojenosti, uz p j j p j j
prethodnu adekvatnu pripremu površine (nanošenje grubog osnovnog prethodnu adekvatnu pripremu površine (nanošenje grubog osnovnog 
premaza tipa JUB Vezakril ili slično, gletovanje, šmirglanje). Cenapremaza tipa JUB Vezakril ili slično, gletovanje, šmirglanje). Cena 
obuhvata sam neophodan rad materijal i alat Obračun po m2obuhvata sam neophodan rad, materijal i alat. Obračun po m2.

2m2 13,97,
15 Vrata.  Prerada postojećih okretnih, dvokrilnih ulaznih vrata, kako bi smer 15 Vrata.  Prerada postojećih okretnih, dvokrilnih ulaznih vrata, kako bi smer 

otvaranja bio u smeru evakuacije. Pozicija obuhvata pažljivu demontažuotvaranja bio u smeru evakuacije. Pozicija obuhvata pažljivu demontažu 
krila vrata i zamenu novim sa odgovarajućim smerom otvaranja Cenakrila vrata i zamenu novim sa odgovarajućim smerom otvaranja. Cena 
obuhvata sav neophodan rad alat i materijal Obračun po komaduobuhvata sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun po komadu.

kom 2,00,
16 Poliranje poda. Mašinsko pranje i poliranje mermerne obloge poda 16 Poliranje poda. Mašinsko pranje i poliranje mermerne obloge poda 

centralnog hola, do potpune revitalizacije. Cenom obuhvaćen savcentralnog hola, do potpune revitalizacije. Cenom obuhvaćen sav 
neophodan alat rad i materijal Obračun po m2

2neophodan alat, rad i materijal. Obračun po m2. m2 72,60,
17 Bojenje postojeće sokle u holu bojom za beton, uz prethodnu pripremu 17 Bojenje postojeće sokle u holu bojom za beton, uz prethodnu pripremu 

površine Cena obuhvata sav neophodan rad alat i materijal Obračun popovršine. Cena obuhvata sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun po 
1 1 19 84m1. m1 19,84

Ukupno H‐02p

II HODNICIII HODNICI

ČH‐01 Hodnik H1 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom j p j j p g ( p p j

soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju Obračun po m2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m .
2 14 96m2 14,96

2 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 
približno 5mm. Obračun po m2. m2 14,96približno 5mm. Obračun po m . m 14,96

3 Izrada habajućeg sloja protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom3 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 
pripremom postojeće podloge Neophodno je obezbediti odgovarajućepripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 

2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.
m2 14,96m 14,96

4 Oblaganje kanalizacionih vertikala gips‐kartonskim pločama, sa4 Oblaganje kanalizacionih vertikala gips‐kartonskim pločama, sa 
prethodnim oblaganjem slojem kamene vune Razvijena širina obloge jeprethodnim oblaganjem slojem kamene vune. Razvijena širina obloge je 
50cm a visina 3 20m Cena obuhvata sav neophodan rad alat i materijal50cm, a visina 3,20m. Cena obuhvata sav neophodan rad, alat i materijal. 

l b č k dDimenzije proveriti na licu mesta. Obračun po komadu.
kom 2,00,
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5 Nanošenje grubog osnovnog premaza (tip JUB Vezakril ili slično) na 
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5 Nanošenje grubog osnovnog premaza (tip JUB Vezakril ili slično) na 
zidove do visine 216cm. Cena obuhvata sav neophodan rad, alat izidove do visine 216cm. Cena obuhvata sav neophodan rad, alat i 
materijal Obračun po m2 2materijal. Obračun po m2. m2 41,97

6 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na p p p j j
zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijal ObračunCenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno pauš 1 00paušalno. pauš 1,00

7 B j j B j j id i l f di i b j tl t7  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. j j p , j
Obračun po m2. m2 35,22Obračun po m2. m 35,22

8 Bojenje Bojenje zidova do visine od 216cm perivom ekološkom bojom8  Bojenje. Bojenje zidova do visine od 216cm perivom, ekološkom bojom 
tipa JUB Jupol Latex Saten ili slično u svetlom tonu po izboru Investitora utipa JUB Jupol Latex Saten ili slično u svetlom tonu po izboru Investitora, u 

t b b j l j d ti j b j ti C jpotrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne obojenosti. Cenom je 
obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun po m2.p j p

m2 41,97m 41,97
9 Svetiljke. Zamena postojećih svetiljki. Cenom je obuhvaćena demontaža9 Svetiljke.  Zamena postojećih svetiljki. Cenom je obuhvaćena demontaža 

postojećih svetiljki odvoz na gradsku deponiju nabavka transport ipostojećih svetiljki, odvoz na gradsku deponiju, nabavka, transport i 
montaža novih svetiljki Obračun po komadumontaža novih svetiljki. Obračun po komadu.

LED‐ diodna svetiljka Ledel L ‐ School 16 ili slično. Dimenzije LED  diodna svetiljka Ledel L   School 16 ili slično. Dimenzije 
56,5x595x200mm. Snaga 16W. Stepen zaštite IP30.Broj dioda 30,56,5x595x200mm. Snaga 16W. Stepen zaštite IP30.Broj dioda 30, 
svetlosni fluks 1500lm Temperatura svetla 5000K Masa 1 2kg Brojsvetlosni fluks 1500lm. Temperatura svetla 5000K. Masa 1,2kg. Broj 
radnih sati 100 000 k 2 00radnih sati 100 000. kom 2,00

10 Bojenje postojeće sokle u holu bojom za beton, uz prethodnu pripremu 
površine. Cena obuhvata sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun po p p , j p
m1 m1 11,07m . m 11,07

11 Stara portirnica Pažljiva demontaža postojećeg portala sa utovarom i11 Stara portirnica. Pažljiva demontaža postojećeg portala sa utovarom i 
odvozom materijala na gradsku deponiju iodvozom materijala na gradsku deponiju.i 

d išt i d t t i t žprozora prema dvorištu, izrada, transport i montaža novog 
AL portala i prozora sa pripadajućim okovima, staklom 3.3.1+12
+3.3.1, šema stolarije u prilogu. Sve dimenzije proveriti na  paušal 1,003.3.1, šema stolarije u prilogu. Sve dimenzije proveriti na  paušal 1,00

12 Prozori Zamena postojećeg četvorokrilnog prozora dim 150x210cm12 Prozori.  Zamena postojećeg četvorokrilnog prozora dim 150x210cm. 
Pažljiva demontaža postojećeg prozora utovar i odvoz na deponiju;Pažljiva demontaža postojećeg prozora, utovar i odvoz na deponiju; 
i d t t i t ž t k PVC (R h iliizrada, transport i montaža novog petokomornog PVC prozora (Rehau ili 
slično) sa pripadajućim okovima i staklom 3.3.1+12+4. . Obračun po 
komadu.  kom 1 00kom 1,00

13 Izrada i montaža AL vrata sa nadsvetlom dim 90x210(180) Al profil bez13 Izrada i montaža AL vrata sa nadsvetlom dim 90x210(180). Al profil bez 
t kid l tifi i b l j b ji I t i d tl j dtermoprekida, plastificiran u beloj boji. Ispuna vrata i nadsvetla je od 
peskiranog laminirinaog stakla 3.3.1.

kom 1 00kom 1,00
14 O Z j k d ž l14 Otvor. Zatvaranje otvora nakon demontaže portala stare

portirnice obostranim oblaganjem dvostrukim gipskartonskimp g j g p
pločama na podkonstrukciju, sa ispunom od staklene vune, pločama na podkonstrukciju, sa ispunom od staklene vune, 
tip Knauf W 112 ili slično. Debljina zida je d=12,5 cm. Cenomtip Knauf W 112 ili slično. Debljina zida je d=12,5 cm. Cenom
obuhvatiti sav neophodan rad materijal i alat Cenom obuhvatitiobuhvatiti sav neophodan rad, materijal i alat. Cenom obuhvatiti 
obostrano gletovanje i bojenje disperzivnom bojom u svetlom tonuobostrano gletovanje i bojenje disperzivnom bojom u svetlom tonu.  
Ob č 2Obračun po m2.

m2 3 52m2 3,52
Uk H 01Ukupno H‐01

H‐03 Hodnik H3 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNOH‐03 Hodnik H3 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Pod Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom1 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 

kl ) d d k d b č 2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.
m2 48,40m 48,40
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2 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 
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2 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 
približno 5mm Obračun po m2približno 5mm. Obračun po m .

2 48 40m2 48,40
3 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 

pripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće p p p j p g p j g j
Ateste akreditovanih institucija Obračun po m2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m .

m2 48 40m2 48,40
š j b ( k l l l č )4 Nanošenje grubog osnovnog premaza (tip JUB Vezakril ili slično) na 

zidove do visine 216cm. Cena obuhvata sav neophodan rad, alat i p ,
materijal. Obračun po m2. m2 114 05materijal. Obračun po m . m2 114,05

5 Zid k k Zid k b d šli i t j ćih št ć j5 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 
zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun j p , j
paušalno. pauš 1 00paušalno. pauš 1,00

6 Bojenje Bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom u svetlom tonu po6  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
i b I i b b j l j d i jizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. j j p j
Obračun po m2. m2 103,31Obračun po m2. m 103,31

7 Bojenje. Bojenje zidova do visine od 216cm perivom ekološkom bojom7  Bojenje. Bojenje zidova do visine od 216cm perivom, ekološkom bojom 
tipa JUB Jupol Latex Saten ili slično u svetlom tonu po izboru Investitora utipa JUB Jupol Latex Saten ili slično u svetlom tonu po izboru Investitora, u 

t b b j l j d ti j b j ti C jpotrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne obojenosti. Cenom je 
b h ć h d d l l b čobuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun po m2.

2m2 114,05,
8 Svetiljke.  Zamena postojećih svetiljki. Cenom je obuhvaćena demontaža 8 Svetiljke.  Zamena postojećih svetiljki. Cenom je obuhvaćena demontaža 

postojećih svetiljki odvoz na gradsku deponiju nabavka transport ipostojećih svetiljki, odvoz na gradsku deponiju, nabavka, transport i 
montaža novih svetiljki Obračun po komadumontaža novih svetiljki. Obračun po komadu.

LED‐ diodna svetiljka Ledel L ‐ School 16 ili slično. Dimenzije j j
56,5x595x200mm. Snaga 16W. Stepen zaštite IP30.Broj dioda 30, 56,5x595x200mm. Snaga 16W. Stepen zaštite IP30.Broj dioda 30, 
svetlosni fluks 1500lm Temperatura svetla 5000K Masa 1 2kg Brojsvetlosni fluks 1500lm. Temperatura svetla 5000K. Masa 1,2kg. Broj 
radnih sati 100 000 kom 6 00radnih sati 100 000. kom 6,00

9 Bojenje postojeće sokle h l b j b t th d i9 Bojenje postojeće sokle u holu bojom za beton, uz prethodnu pripremu 
š b h h d d l l b čpovršine. Cena obuhvata sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun po 

m1. m1 33,88m . m 33,88
Ukupno H‐03Ukupno H‐03

Ukupno H‐01 + H‐03

III KANCELARIJEIII KANCELARIJE

S 01 S b 01 JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOS‐01 Soba 01 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih p j p j p j

prozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih prozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih 
petokomornih PVC prozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovima,petokomornih PVC prozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovima, 
staklom 3 3 1+12+4 Šema stolarije u prilogu Obračun po komadustaklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po komadu. 

k90x210cm kom 3,00
2 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po p p g j p p

m1. m1 19,80m . m 19,80
3 Pod Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 

kl ) d d k d b č 2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.

m2 13 12m 13,12
4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 

2približno 5mm. Obračun po m2. m2 13,1213,12
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5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 
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5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 
pripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajućepripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 
Ateste akreditovanih institucija Obračun po m2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.

m2 13 12m2 13,12
6 l k i l ij d l k kih i l ij d d6 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 

table do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i p j j p
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 
za prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.za prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.

k 4 00kom 4,00
7 VIK ‐ Pregled vodovodne i kanalizacione mreže od mesta priključka do 

kanalizacione vertikale. paušal 1,00paušal 1,00
8 Pažljiva demontaža pločica i sanitarija i ponovno postavljanje8 Pažljiva demontaža pločica i sanitarija i ponovno postavljanje

zidnih pločica 1 x 1 60 m montaža lavaboa i jednoručne baterijezidnih pločica 1 x 1,60 m, montaža lavaboa i jednoručne baterije.
C b h titi t b t ij l Ob č k l tCenom obuhvatiti sav potrebna materijal. Obračun komplet.

9 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i p p p g j g
kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00

10 Zidarske popravke Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na10 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 
zidovima nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravkezidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
C j b h ć h d d l t i t ij l Ob čCenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno. pauš 1,00p p ,

11  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 11  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerneizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijalobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Ob č 2 2 61 84Obračun po m2. m2 61,84

Ukupno S‐01p

S‐02 Soba 02 JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOS‐02 Soba 02 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Prozori Zamena postojećih pro ora Pažlji a demontaža postojećih1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 

d d d ž hprozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih 
petokomornih PVC prozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovima, p p ( ) p p j ,
staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po komadu. staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po komadu. 

90x210cm kom 3 0090x210cm kom 3,00
2 Špaletne Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora Obračun po2 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po 

1 1m1. m1 19,80,
3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 

soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju Obračun po m2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m .
2 13 20m2 13,20

4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 
približno 5mm. Obračun po m2. m2 13,20približno 5mm. Obračun po m . m 13,20

5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 
pripremom postojeće podloge Neophodno je obezbediti odgovarajućepripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 

k d h b č 2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.
2 13 20m2 13,20

6 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne j g j
table do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i table do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidovamontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 
za prolazak instalacija Jedinica mere ‐ priključno mestoza prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.

kom 4 00kom 4,00
7 VIK S ij k li i d d d t ikljičk d k li i7 VIK.  Sanacija kanalizacionog odvoda od mesta prikljička, do kanalizacione 

vertikale. Cenom obuhvatiti rušenje postojeće instalacije i izradu nove.j p j j
pauš 1,00pauš 1,00

8 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i8 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 
kanalizacije Obračun paušalno pauš 1 00kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00
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9 Sanitarije.  Pažljiva demontaža i ponovna montaža lavaboa sa baterijom. 
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9 Sanitarije.  Pažljiva demontaža i ponovna montaža lavaboa sa baterijom. 
Cenom obuhvatiti potreban montažni materijal. Obračun komplet.Cenom obuhvatiti potreban montažni materijal. Obračun komplet. 

komplet 1 00komplet 1,00
10 Zidarske popravke Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na10 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 

id i k l k i t l ij i t l it id k kzidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno. pauš 1,00p pauš 1,00

11 Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po11  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerneizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijalobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Ob č 2 2Obračun po m2. m2 62,06,

Ukupno S‐02Ukupno S 02

S 03 Soba 03 JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOS‐03 Soba 03 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 

prozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih p , p j ; , p
petokomornih PVC prozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovima, petokomornih PVC prozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovima, 
staklom 3 3 1+12+4 Šema stolarije u prilogu Obračun po komadustaklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po komadu. 

90x210cm kom 3,00
2 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po p p g j p p

m1 m1 19 80m . m 19,80
3 Pod Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 

2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.
2m2 12,96,

4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 
približno 5mm Obračun po m2 m2 12 96približno 5mm. Obračun po m . m 12,96

5 Izrada habajućeg sloja protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 
i j ć dl N h d j b b di i d j ćpripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 

Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2. m2 12,96Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m . 12,96
6 Elektroinstalacije. Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne6 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 

table do priključnih mesta u kancelariji Cenom obuhvatiti isporuku itable do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije) štemovanje zidovamontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 

l k i l ij J di i iklj čza prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.
kom 4,00,

7 VIK.  Sanacija kanalizacionog odvoda od mesta prikljička, do kanalizacione 7 VIK.  Sanacija kanalizacionog odvoda od mesta prikljička, do kanalizacione 
vertikale Cenom obuhvatiti rušenje postojeće instalacije i izradu novevertikale. Cenom obuhvatiti rušenje postojeće instalacije i izradu nove.

pauš 1 00pauš 1,00
8 P l j j ć d d i id d iklj č C8 Polaganje postojeće vodovodne cevi u zid do priključnog mesta. Cenom 

obuhvatiti štemovanje postojećeg zida i zidarsku popravku nakon j p j g p p
prolaska instalacije. Obračun paušalno. pauš 1 00prolaska instalacije. Obračun paušalno. pauš 1,00

9 R š j t j ć k ik ( id ) i d j ći l j lt9 Rušenje postojeće keramike  (zidne) sa pripadajućim slojem maltera, 
zbog polaganja postojeće vodovodne cevi u zid. Cenom obuhvatiti 
unutrašnji transport šuta, kao i odvoz na deponiju udaljenosti do 10km. j p , p j j
Obračun po m2 m2 1 76Obračun po m . m 1,76

10 Zidovi Nabavka materijala transport i oblaganje dela zida keramičkim10 Zidovi.  Nabavka materijala, transport i oblaganje dela zida keramičkim 

pločicama I klase, domaćeg proizvođača, u boji i dimenzijama po izboru p , g p , j j p

Investitora Pločice se polažu lepljenjem kvalitetnim lepkom naInvestitora. Pločice se polažu lepljenjem kvalitetnim lepkom, na 

prethodno pripremljenu podlogu. Fugovanje odgovarajućom masom za p p p j p g g j g j

fugovanje širina fuge 1 2mm Obračun po m2 m2 1 76fugovanje, širina fuge 1‐2mm.Obračun po m2. m2 1,76
11 N b k i t ž j d č b t ij l b Ob č11 Nabavka i montaža nove jednoručne baterije lavaboa. Obračun po 

komadu. kom 1,00
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12 Sanitarije.  Pažljiva demontaža i ponovna montaža lavaboa sa baterijom. 
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12 Sanitarije.  Pažljiva demontaža i ponovna montaža lavaboa sa baterijom. 
Cenom obuhvatiti potreban montažni materijal. Obračun komplet.Cenom obuhvatiti potreban montažni materijal. Obračun komplet. 

komplet 1 00komplet 1,00
13 Zid k k Zid k b d šli i t j ćih št ć j13 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 

zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno. pauš 1 00paušalno. pauš 1,00

14 Bojenje Bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom u svetlom tonu po14  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
i b I tit t b b j l j d ti jizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Obračun po m2. m2 61 39Obračun po m2. m 61,39

Ukupno S‐03

S‐04 Soba 04 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNOS 04 Soba 04 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Prozori Zamena postojećih prozora Pažljiva demontaža postojećih1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 

pro ora to ar i od o na deponij i rada transport i montaža no ihprozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih 
k h ( h l l č ) d ć kpetokomornih PVC prozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovima, 

staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po komadu. j p g p

100x110cm kom 2 00100x110cm kom 2,00
2 Š l Zid k b d š l i k d j Ob č2 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po 

m1. m1 9,24m . m 9,24
3 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom3 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 

pripremom postojeće podloge (preko postojećih keramičkih pločica)pripremom postojeće podloge (preko postojećih keramičkih pločica). 
Neophodno je obezbediti odgovarajuće Ateste akreditovanih institucijaNeophodno je obezbediti odgovarajuće Ateste akreditovanih institucija. 

m2 9,15m 9,15
4 Izrada hrastovog praga u širini postojećeg štoka Obračun po komadu4 Izrada hrastovog praga u širini postojećeg štoka. Obračun po komadu.

kom 1 00kom 1,00
5 El kt i t l ij R d l kt t kih i t l ij d d5 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 

table do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova g p p (g j ), j
za prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.za prolazak instalacija. Jedinica mere   priključno mesto.

kom 4 00kom 4,00
6 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i6 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 

k li ij Ob č š l škanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00
7 Rušenje postojećih zidnih pločica, sa utovarom i odvozom šuta na gradsku j p j p , g

deponiju. m2 7,00deponiju. m 7,00
8 Isporuka i polaganje zidnih pločica pločice domaćeg proizvođača I klase8 Isporuka i polaganje zidnih pločica, pločice domaćeg proizvođača I klase. 

Cenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal m2 4 00Cenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal m2 4,00
9 S i ij P žlji d ž i ž l b b ij9 Sanitarije.  Pažljiva demontaža i ponovna montaža lavaboa sa baterijom. 

Cenom obuhvatiti sav potreban montažni materijal . Obračun komplet.p j p
Dati ponudu za rušenje postojećih i postavljanje novih zidnihDati ponudu za rušenje postojećih i postavljanje novih zidnih
pločica.pločica. 

komplet 1,00
10 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 10 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 

zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke.zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijal ObračunCenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno pauš 1 00paušalno. pauš 1,00

11 B j j B j j id i l f di i b j l11  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne , p j j p j
obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Obračun po m2. m2 41 65Obračun po m2. m 41,65
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Ukupno S‐04
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Ukupno S 04

S 05 Soba 05 JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOS‐05 Soba 05 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 P i Z t j ćih P žlji d t ž t j ćih1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 

prozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih p p j p
petokomornih PVC prozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovima, petokomornih PVC prozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovima, 
staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po komadu.staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po komadu. 

90 210 k 2 0090x210cm kom 2,00
2 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po p p g j p p

m1. m1 13,20m . m 13,20
3 Pod Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 

kl ) i d d k d ij b č 2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.
2m2 8,61

4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 
približno 5mm Obračun po m2 m2 8 61približno 5mm. Obračun po m . m 8,61

5 I d h b j ć l j ti kli k id d d k t5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 
pripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 
Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m .

m2 8,61m 8,61
6 Elektroinstalacije Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne6 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 

table do priključnih mesta u kancelariji Cenom obuhvatiti isporuku itable do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
ž i l i ib i ( l ij ) š j idmontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 

za prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto. 1 prklj.p j p j
Mesto 4,004,00

7 Zidarske popravke. Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na7 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 
zidovima nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravkezidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijal ObračunCenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 

š lpaušalno. pauš 1,00
8  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po j j j j p , p j p

izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijalobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Obračun po m2 m2 49 86Obračun po m2. m2 49,86

Ukupno S‐05Ukupno S 05
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S‐06 Soba 06 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO

37/53

1 Prozori. Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 
prozora utovar i odvoz na deponiju; izrada transport i montaža novihprozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih 
petokomornih PVC prozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovimapetokomornih PVC prozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovima, 

kl 3 3 1 12 Š l ij il Ob č k dstaklom 3.3.1+12+4.Šema stolarije u prilogu. Obračun po komadu. 

90x210cm kom 2,0090x210cm kom 2,00
2 Špaletne. Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora Obračun po2 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po 

1 1 13 20m1. m1 13,20
3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 

soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m .
m2 9 28m 9,28

4 S č j i b š j t j ć d bl d t d blji i d4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 
2 2

približno 5mm. Obračun po m2. m2 9,28p p
5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 

pripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajućepripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 
Ateste akreditovanih institucija Obračun po m2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.

2 9 28m2 9,28
6 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne j g j

table do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i table do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidovamontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 
za prolazak instalacija Jedinica mere ‐ priključno mestoza prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.

kom 4 00kom 4,00
7 Zid k k k l j d d d i7 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 

kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00p ,
8 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 8 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 

zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke.zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijal ObračunCenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalnopaušalno. pauš 1,00p ,

9  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 9  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerneizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijalobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Obračun po m2 2Obračun po m2. m2 51,67

Ukupno S‐06p

S‐07 Soba 07 JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOS‐07 Soba 07 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Pl k D t ž t i d t j ćih l k di ij1 Plakar.  Demontaža, utovar i odvoz postojećih plakara dimenzija na 

deponiju udaljenosti do 30km. Obračun po komadu.
(105+325)x45x320 kom 1,00(105+325)x45x320 kom 1,00

2 Pod Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom2 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 
kl ) t i d d k d ij Ob č 2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.

m2 13 79m 13,79
3 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od3 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 

2 2približno 5mm. Obračun po m2. m2 13,79,
4 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 4 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 

pripremom postojeće podloge Neophodno je obezbediti odgovarajućepripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 
At t k dit ih i tit ij Ob č 2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.

2m2 13,79
5 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 5 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 

table do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku itable do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije) štemovanje zidovamontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 
za prolazak instalacija Jedinica mere priključno mestoza prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.

kom 4,00
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6 VIK.  Sanacija kanalizacione cevi u plafonu. Radovi obuhvataju rušenje 

38/53

6 VIK.  Sanacija kanalizacione cevi u plafonu. Radovi obuhvataju rušenje 
plafona u zoni intervencije, zamenu cevi, sve prateće građevinske radoveplafona u zoni intervencije, zamenu cevi, sve prateće građevinske radove 
za vraćanje plafona u prvobitno stanje Cenom obuhvatiti sav neophodanza vraćanje plafona u prvobitno stanje. Cenom obuhvatiti sav neophodan 
rad alat i materijal Obračun paušalnorad, alat i materijal. Obračun paušalno.

pauš 1,00p ,
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7 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 

39/53

7 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 
kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1 00kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00

8 Zidarske popravke Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na8 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 
id i k l k i t l ij i t l it id k kzidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno. pauš 1,00paušalno. pauš 1,00

9 Bojenje Bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom u svetlom tonu po9  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerneizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
b j ti C j b h ć h d d l t i t ij lobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 

2Obračun po m2. m2 63,7863,78
Ukupno S‐07Ukupno S 07

S 08 S b 08 JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOS‐08 Soba 08 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 

zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. , p j p p
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno pauš 1 00paušalno. pauš 1,00

2 B j j B j j id i l f di i b j tl t2 Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. j j p , j
Obračun po m2. m2 20,12Obračun po m2. m 20,12

Ukupno S‐08Ukupno S‐08

ČS‐09 Soba 09 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Plakar.  Demontaža, utovar i odvoz postojećeg plakara dim. 1 Plakar.  Demontaža, utovar i odvoz postojećeg plakara dim. 

150x45x320cm na deponiju udaljenosti do 30km. Obračun po kom. k 1 00150x45x320cm na deponiju udaljenosti do 30km. Obračun po kom. kom 1,00
2 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 

prozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih p , p j ; , p
petokomornih Al prozora (Alumil, serija 11000 ili slično) sa pripadajućim petokomornih Al prozora (Alumil, serija 11000 ili slično) sa pripadajućim 
okovima staklom 3 3 1+12+4 Šema stolarije u prilogu Obračun pookovima, staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po 
komadukomadu. 

k95x205cm kom 3,00
3 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po p p g j p p

m1. m1 19,80m . m 19,80
4 Pod Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom4 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 

kl ) d d k d b č 2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.
2m2 16,84,

5 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 5 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 
približno 5mm Obračun po m2 m2 16 84približno 5mm. Obračun po m . m 16,84

6 Izrada habajućeg sloja protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom6 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 
i t j ć dl N h d j b b diti d j ćpripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 

2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.j p
m2 16,84m 16,84

7 Elektroinstalacije. Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne7 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 
table do priključnih mesta u kancelariji Cenom obuhvatiti isporuku itable do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije) štemovanje zidovamontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 

l k i l ij J di i iklj čza prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.
kom 4,00,

8 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 8 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 
kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00

9 Sanitarije Pažljiva demontaža i ponovna montaža lavaboa sa baterijom9 Sanitarije.  Pažljiva demontaža i ponovna montaža lavaboa sa baterijom. 
Obračun komplet komplet 1 00Obračun komplet.  komplet 1,00
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10 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 

40/53

10 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 
zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke.zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijal ObračunCenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno pauš 1 00paušalno. pauš 1,00

11 j j j j id i l f di i b j l11  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne , p j j p j
obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Obračun po m2. m2 73,16Obračun po m2. m 73,16

Ukupno S‐09Ukupno S‐09
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S‐10 Soba 10 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNOS‐10 Soba 10 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Plakar Demontaža utovar i odvoz postojećeg plakara dimenzija1 Plakar.  Demontaža, utovar i odvoz postojećeg plakara dimenzija 

150x45x320cm na deponiju udaljenosti do 30km Obračun po komadu150x45x320cm na deponiju udaljenosti do 30km. Obračun po komadu.
k 1 00kom 1,00

2 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih p j p j p j
prozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih prozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih 
petokomornih Al prozora (Alumil, serija 11000 ili slično) sa pripadajućimpetokomornih Al prozora (Alumil, serija 11000 ili slično) sa pripadajućim 
okovima staklom 3 3 1+12+4 Šema stolarije u prilogu Obračun pookovima, staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po 
komadukomadu. 
95x205cm kom 3,00,

3 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po 3 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po 
m1 m1 19 80m . m 19,80

4 P d R š j t j ćih l j d bl (PVC i d j ć4 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 
2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.) g p j p

m2 18 06m 18,06
5 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od5 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 

2 2približno 5mm. Obračun po m2. m2 18,06
6 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom j g j , p g p g p

pripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće pripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 
Ateste akreditovanih institucija Obračun po m2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.

2m2 18,06
7 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne j g j

table do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i table do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije) štemovanje zidovamontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 
za prolazak instalacija Jedinica mere priključno mestoza prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.

kkom 4,00
8 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i p p p g j g

kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00
9 Malterisanje zida 29 Malterisanje zida m2
10 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na p p p j j

zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. ObračunCenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno pauš 1 00paušalno. pauš 1,00

11 B j j B j j id i l f di i b j tl t11  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. j j p , j
Obračun po m2. m2 76,64Obračun po m2. m 76,64

Ukupno S‐10Ukupno S‐10

ČS‐11 Soba 11 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Plakar.  Demontaža, utovar i odvoz postojećeg plakara dimenzija 1 Plakar.  Demontaža, utovar i odvoz postojećeg plakara dimenzija 

150x45x320cm na deponiju udaljenosti do 30km Obračun po komadu150x45x320cm na deponiju udaljenosti do 30km. Obračun po komadu.
kom 1 00kom 1,00

2 P i Z t j ćih P žlji d t ž t j ćih2 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 
prozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih 
petokomornih Al prozora (Alumil, serija 11000 ili slično) sa pripadajućim p p ( , j ) p p j
okovima, staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po okovima, staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po 
komadukomadu. 
95 205 k 3 0095x205cm kom 3,00
Š3 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po 
m1. m1 19,80m . m 19,80
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4 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 
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4 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 
soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju Obračun po m2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m .

2 18 62m2 18,62
5 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 

približno 5mm. Obračun po m2. m2 18,62približno 5mm. Obračun po m . m 18,62
6 Izrada habajućeg sloja protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom6 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 

pripremom postojeće podloge Neophodno je obezbediti odgovarajućepripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 
2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.

m2 18,6218,62
7 Elektroinstalacije. Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne7 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 

table do priključnih mesta u kancelariji Cenom obuhvatiti isporuku itable do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije) štemovanje zidovamontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 

l k i l ij J di i iklj čza prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.
kom 4,00kom 4,00

8 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i8 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 
kanalizacije Obračun paušalno š 1 00kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00

9 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na p p p j j
zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. ObračunCenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno š 1 00paušalno. pauš 1,00

10  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po j j j j p , p j p
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal.obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Obračun po m2 2Obračun po m2. m2 77,90,

Ukupno S‐11Ukupno S 11

S 12 Soba 12 JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOS‐12 Soba 12 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 

prozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih p , p j ; , p
petokomornih Al prozora (Alumil, serija 11000 ili slično) sa pripadajućim petokomornih Al prozora (Alumil, serija 11000 ili slično) sa pripadajućim 
okovima staklom 3 3 1+12+4 Šema stolarije u prilogu Obračun pookovima, staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po 
komadukomadu. 
315 235 k 1 00315x235cm kom 1,00
Š2 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po 
m1. m1 12,10m . m 12,10

3 Pod Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 
kl ) t i d d k d ij Ob č 2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.

m2 21,8421,84
4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 

približno 5mm Obračun po m2 m2 21 84približno 5mm. Obračun po m2. m2 21,84
5 I d h b j ć l j i kli k id d d k5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 

pripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće p p p j p g p j g j
Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m .

m2 21 84m 21,84
6 Elektroinstalacije Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne6 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 

t bl d iklj č ih t k l iji C b h titi i k itable do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 
za prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.p j p j

kom 4 00kom 4,00
7 Zidarske popravke Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na7 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 

id i k l k i t l ij i t l it id k kzidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno. pauš 1,00p pauš 1,00
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8  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
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8  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerneizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijalobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Obračun po m2 2 83 52Obračun po m2. m2 83,52

Ukupno S‐12p

S‐13 Soba 13 JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOS‐13 Soba 13 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Pod Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom1 Pod .  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 

2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.
m2 39,15m 39,15

2 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od2 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 
približno 5mm Obračun po m2 2 39 15približno 5mm. Obračun po m2. m2 39,15

3 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom j g j p g p g p
pripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće pripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 
Ateste akreditovanih institucija Obračun po m2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m .

m2 39 15m 39,15
4 El kt i t l ij R d l kt t kih i t l ij d d4 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 

table do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova g p p (g j ), j
za prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.za prolazak instalacija. Jedinica mere   priključno mesto.

kom 4 00kom 4,00
5 Zidarske popra ke Zid k b d šli i t j ćih št ć j5 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 

d k l k l l d k kzidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun j p , j
paušalno. pauš 1 00paušalno. pauš 1,00

6 B j j B j j id i l f di i b j tl t6 Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. j j p , j
Obračun po m2. m2 155 00Obračun po m2. m2 155,00

7 D t ž d bl id t š t i d d k7 Demontaža drvene obloge zida sa utovarom šuta i odvozom na gradsku 
2deponiju. Obračun po m2 demontirane obloge. m2 23,10p j p g ,

8 Zidarska obrada zida nakon skidanja drvene obloge dimenzije8 Zidarska obrada zida nakon skidanja drvene obloge dimenzije
2 10 x 8 50 ‐ paušalno pauš 1 002,10 x 8,50 ‐ paušalno. pauš 1,00

Ukupno S 13Ukupno S‐13

S‐14 Soba 14 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Plakar. Demontaža, utovar i odvoz postojećih plakara kartoteke na1 Plakar.  Demontaža, utovar i odvoz postojećih  plakara kartoteke na 

deponiju udaljenosti do 30km Obračun po komadudeponiju udaljenosti do 30km. Obračun po komadu.

30 60 32 k 1 00430x60x325 kom 1,00
530x60x325 kom 1,00,

2 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 2 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 
soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju Obračun po m2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m .

m2 20 97m2 20,97
3 S č j i b š j j ć d bl d d blji i d3 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 

približno 5mm. Obračun po m2. m2 20,97približno 5mm. Obračun po m . m 20,97
4 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom4 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 

pripremom postojeće podloge Neophodno je obezbediti odgovarajućepripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 
A k di ih i i ij Ob č 2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.

m2 20,97m 20,97
5 Elektroinstalacije. Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne5 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 

table do priključnih mesta u kancelariji Cenom obuhvatiti isporuku itable do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 
montažu instalacionog pribora i opreme (galanterije) štemovanje zidovamontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 

l k l d kl čza prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto.
kom 4,00kom 4,00
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6 VIK.  Sanacija kanalizacionog odvoda do prvog sprata. pauš 0 00
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6 VIK.  Sanacija kanalizacionog odvoda do prvog sprata. pauš 0,00
7 Zid k k (14') Zid k b d šli i j ćih š ć j7 Zidarske popravke (14').  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja 

na zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. p j p p
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno. pauš 1,00paušalno. pauš 1,00

8 Bojenje (14') Bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom u svetlom8  Bojenje (14 ). Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom 
tonu po izboru Investitora u potrebnom broju slojeva do postizanjatonu po izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja 

b j ti C j b h ć h d d l t iravnomerne obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i 
materijal. Obračun po m2. m2 90,00m 90,00

Ukupno S‐14Ukupno S‐14

ČS‐17 Soba 17 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 

prozora utovar i odvoz na deponiju; izrada transport i montaža novihprozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih 
petokomornih Al prozora (Alumil serija 11000 ili slično) sa pripadajućimpetokomornih Al prozora (Alumil, serija 11000 ili slično) sa pripadajućim 
k i t kl 3 3 1+12+4 Š t l ij il Ob čokovima, staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po 

k dkomadu. 

320x270cm kom 1,00320x270cm kom 1,00
2 Špaletne. Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po2 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po 

m1 m1 12 98m1. m1 12,98

44/53



3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 
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3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 
soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju Obračun po m2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m .

m2 21 82m 21,82
4 S č j i b š j t j ć d bl d t d blji i d4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od 

2približno 5mm. Obračun po m2. m2 21,82p p m 21,82
5 Izrada habajućeg sloja protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 

pripremom postojeće podloge Neophodno je obezbediti odgovarajućepripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 
2Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2. m2 21,82m 21,82

6 Elektroinstalacije. Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne6 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 
table do priključnih mesta u kancelariji Cenom obuhvatiti isporuku itable do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 

t ž i t l i ib i ( l t ij ) št j idmontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 
l k l d kl čza prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto. kom 4,00,

7 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 7 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 
kanalizacije Obračun paušalno pauš 1 00kanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00

8 Zid k k Zid k b d šli i j ćih š ć j8 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na 
zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. , p j p p
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno. pauš 1 00paušalno. pauš 1,00

9 B j j B j j id i l f di i b j tl t9  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. oboje ost . Ce o je obu aće sa eop oda ad, a at ate ja .
Obračun po m2. m2 82 57Obračun po m2. m 82,57

Ukupno S 17Ukupno S‐17

S‐18 Soba 18 JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Prozori. Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 

prozora utovar i odvoz na deponiju; izrada transport i montaža novihprozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih 
petokomornih Al prozora (Alumil serija 11000 ili slično) sa pripadajućimpetokomornih Al prozora (Alumil, serija 11000 ili slično) sa pripadajućim 
k i kl 3 3 1 12 Š l ij il Ob čokovima, staklom 3.3.1+12+4. Šema stolarije u prilogu. Obračun po 

komadu. 

320x270cm kom 1 00320x270cm kom 1,00
2 Š l t Zid k b d š l t i k d j Ob č2 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora. Obračun po 

1 1m1. m1 12,98,
3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 3 Pod.  Rušenje postojećih slojeva podne obloge (PVC sa pripadajućom 

soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju Obračun po m2soklom) sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2.
2m2 22,39

4 Sačmarenje i brušenje postojeće podne obloge od teraca u debljini od j j p j p g j
približno 5mm Obračun po m2 m2 22 39približno 5mm. Obračun po m . m 22,39

5 Izrada habajućeg sloja protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom5 Izrada habajućeg sloja, protivkliznog epoksidnog poda sa adekvatnom 
i j ć dl N h d j b b di i d j ćpripremom postojeće podloge. Neophodno je obezbediti odgovarajuće 

Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m2.Ateste akreditovanih institucija. Obračun po m .
m2 22,39m 22,39

6 Elektroinstalacije Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne6 Elektroinstalacije.  Razvod elektroenergetskih instalacija od razvodne 
t bl d iklj č ih t k l iji C b h titi i k itable do priključnih mesta u kancelariji. Cenom obuhvatiti isporuku i 

ž l b ( l ) š dmontažu instalacionog pribora i opreme (galanterije), štemovanje zidova 
za prolazak instalacija. Jedinica mere ‐ priključno mesto. kom 4 00p j p j kom 4,00

7 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i7 Zidarske popravke nakon polaganja novog razvoda vodovoda i 
k li ij Ob č š l škanalizacije. Obračun paušalno. pauš 1,00

8 Zidarske popravke.  Zidarska obrada šliceva i postojećih oštećenja na p p p j j
zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. zidovima, nakon prolaska instalacija i ostale sitne zidarske popravke. 
Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijal ObračunCenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. Obračun 
paušalno š 1 00paušalno. pauš 1,00
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9  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
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9  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerneizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijalobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Obračun po m2 m2 83 70Obračun po m2. m 83,70

Ukupno S 18Ukupno S‐18
Ukupno S‐1 : S‐18
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IV TOALETI
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IV TOALETI

T S TOALET službeni JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOT‐S TOALET ‐ službeni JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 S it ij P žlji d t ž t j ćih it ij (i l t ij )1 Sanitarije.  Pažljiva demontaža postojećih sanitarija (i galanterije) sa 

utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun p j j
paušalno. pauš. 1,00paušalno. pauš. 1,00

22
Rušenje postojeće keramike (zidne) sa pripadajućim slojem maltera iRušenje postojeće keramike (zidne) sa pripadajućim slojem maltera i 

k š lji C b h i i š ji š k icementne košuljice. Cenom obuhvatiti unutrašnji transport šuta, kao i 
odvoz na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po m2.  m2 13,18odvoz na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po m .  m 13,18

33
Sanacija postojećeg kanalizacionog razvoda u spuštenom plafonu toaletaSanacija postojećeg kanalizacionog razvoda u spuštenom plafonu toaleta. 
Cenom obuhvatiti rušenje i odvoz postojećeg spuštenog plafona paušal 1 00Cenom  obuhvatiti rušenje i odvoz postojećeg spuštenog plafona. paušal 1,00
I d š li l f d i k kih bli d blji4 Izrada spuštenog monolitnog plafona od gipskartonskih tabli debljine 

212.5mm. m2 2,20,
55

Izrada sloja samoliv epoksidnog protivkliznog poda preko postojećeIzrada sloja samoliv epoksidnog protivkliznog poda preko postojeće 
podne keramike sa prethodnom pripremom postojeće podlogepodne keramike sa prethodnom pripremom postojeće podloge 
(k ičkih l či ) M t ij l k ji k i ti d i d j ć(keramičkih pločica). Materijal koji se koristi mora da ima odgovarajuća 
h d l ( d k ) b č 2hidroizolaciona svojstva (atesna dokumentacija). Obračun po m2. m2 2,20

6 VIK.  Izrada novog razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije (prema g j j (p
rasporedu postojećih priključnih mesta). Cenom obuhvatiti demontažu rasporedu postojećih priključnih mesta). Cenom obuhvatiti demontažu 
postojećih instalacija i odvoz na deponiju grubi razvod instalacija Ipostojećih instalacija i odvoz na deponiju, grubi razvod instalacija I 
montažu i priključenje opreme (sa pratećim montažnimmontažu i priključenje opreme (sa pratećim montažnim 
ib ) Ob č š lpriborom).Obračun paušalno. pauš 1,00p ,

7 Zidarske popravke zidova nakon rušenje keramičkih pločica ‐ zidarsko 7 Zidarske popravke zidova nakon rušenje keramičkih pločica   zidarsko 
krpljenje oštećenja + izrada sloja reparaturnog maltera kao podloge zakrpljenje oštećenja + izrada sloja reparaturnog maltera kao podloge za 
polaganje keramičkih pločica i gletovanje zidova 2polaganje keramičkih pločica i gletovanje zidova. m2 21,68,

8 Zidovi.  Nabavka materijala, transport i oblaganje zidova toaleta 8 Zidovi.  Nabavka materijala, transport i oblaganje zidova toaleta 

keramičkim pločicama I klase domaćeg proizvođača u boji i dimenzijamakeramičkim pločicama I klase, domaćeg proizvođača, u boji i dimenzijama 

po izboru Investitora. Pločice se polažu lepljenjem kvalitetnim lepkom, na po izboru Investitora. Pločice se polažu lepljenjem kvalitetnim lepkom, na 

prethodno pripremljenu podlogu Fugovanje odgovarajućom masom zaprethodno pripremljenu podlogu. Fugovanje odgovarajućom masom za 

fugovanje, širina fuge 1‐2mm.Obračun po m2. m2 10,98fugovanje, širina fuge 1 2mm.Obračun po m . m 10,98
9 Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po9  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 

izboru Investitora u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerneizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
b j ti C j b h ć h d d l t i t ij lobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
b čObračun po m2. m2 14,49m 14,49

10 Nabavka, isporuka i montaža sanitarne opreme i galanterije:10 Nabavka, isporuka i montaža sanitarne opreme i galanterije:

10a Izvršiti nabavku i montažu kompleta WC šolje sa izlivom prema10a Izvršiti nabavku i montažu kompleta WC šolje sa izlivom prema 
postojećem priključku i vodokotlića Obračunava se prema komadupostojećem priključku i vodokotlića. Obračunava se prema komadu 
montiranog kompleta sa svim neophodnim radnjama a priključak namontiranog kompleta, sa svim neophodnim radnjama za priključak na 

ć l k 1 00postojeće instalacije VIK. kom 1,00
10b Nabavka i ugradnja umivaonika, od kvalitetne keramike, zajedno sa sa g j j

sifonom. Dihtovanje između umivaonika i zida uraditi silikonom da isto sifonom. Dihtovanje između umivaonika i zida uraditi silikonom da isto 
bude vodonepropusno. Cena obuhvata sav neophodan rad, materijal ibude vodonepropusno. Cena obuhvata sav neophodan rad, materijal i 
alat Obračun po komadu k 1 00alat. Obračun po komadu. kom 1,00

10c Nabavka i ugradnja zidne jednoručne baterija za umivaonik. Uz bateriju g j j j j
nabaviti kompletnu opremu za ugradnju. Cena obuhvata sav neophodan nabaviti kompletnu opremu za ugradnju. Cena obuhvata sav neophodan 
rad, materijal i alat. Obračun po komadu. kom 1 00rad, materijal i alat. Obračun po komadu.  kom 1,00

Uk T SUkupno T‐S

T‐Ž TOALET ‐ ženski JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNOT Ž TOALET   ženski JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
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1 Sanitarije.  Pažljiva demontaža postojećih sanitarija (i galanterije) sa 
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1 Sanitarije.  Pažljiva demontaža postojećih sanitarija (i galanterije) sa 
utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10km. Obračunutovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun 
paušalno pauš 1 00paušalno. pauš. 1,00

22
R š j t j ć k ik ( id ) i d j ći l j lt iRušenje postojeće keramike (zidne) sa pripadajućim slojem maltera i 

k š l b h š š kcementne košuljice. Cenom obuhvatiti unutrašnji transport šuta, kao i 
odvoz na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po m2. m2 46,60odvoz na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po m . m 46,60

33
Sanacija postojećeg kanalizacionog razvoda u spuštenom plafonuSanacija postojećeg kanalizacionog razvoda u spuštenom plafonu 
toaleta Cenom ob h atiti r šenje i od o postojećeg sp štenog plafona š l 1 00toaleta. Cenom  obuhvatiti rušenje i odvoz postojećeg spuštenog plafona. paušal 1,00

d š li l f d k k h bl d bl4 Izrada spuštenog monolitnog plafona od gipskartonskih tabli debljine 
212.5mm. m2 8,82,

55
Izrada sloja samoliv epoksidnog protivkliznog poda preko postojećeIzrada sloja samoliv epoksidnog protivkliznog poda preko postojeće 
podne keramike sa prethodnom pripremom postojeće podlogepodne keramike sa prethodnom pripremom postojeće podloge 
(keramičkih pločica) Materijal koji se koristi mora da ima odgovarajuća(keramičkih pločica). Materijal koji se koristi mora da ima odgovarajuća 
hid i l i j ( d k ij )hidroizolaciona svojstva (atesna dokumentacija).

2Obračun po m2. m2 8,82p ,
6 VIK.  Izrada novog razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije (prema 6 VIK.  Izrada novog razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije (prema 

rasporedu postojećih priključnih mesta) Cenom obuhvatiti demontažurasporedu postojećih priključnih mesta). Cenom obuhvatiti demontažu 
postojećih instalacija i odvoz na deponiju grubi razvod instalacija Ipostojećih instalacija i odvoz na deponiju, grubi razvod instalacija I 

t ž i iklj č j ( t ći t ž imontažu i priključenje opreme (sa pratećim montažnim 
b ) b č š lpriborom).Obračun paušalno. pauš 1,00p ,

7 Zidarske popravke zidova nakon rušenje keramičkih pločica ‐ zidarsko 7 Zidarske popravke zidova nakon rušenje keramičkih pločica   zidarsko 
krpljenje oštećenja + izrada sloja reparaturnog maltera kao podloge zakrpljenje oštećenja + izrada sloja reparaturnog maltera kao podloge za 
polaganje keramičkih pločica i gletovanje zidova 2polaganje keramičkih pločica i gletovanje zidova. m2 46,60,

8 Zidovi.  Nabavka materijala, transport i oblaganje zidova toaleta 8 Zidovi.  Nabavka materijala, transport i oblaganje zidova toaleta 

keramičkim pločicama I klase domaćeg proi ođača boji i dimen ijamakeramičkim pločicama I klase, domaćeg proizvođača, u boji i dimenzijama 

po izboru Investitora. Pločice se polažu lepljenjem kvalitetnim lepkom, na po izboru Investitora. Pločice se polažu lepljenjem kvalitetnim lepkom, na 

prethodno pripremljenu podlogu Fugovanje odgovarajućom masom zaprethodno pripremljenu podlogu. Fugovanje odgovarajućom masom za 

fugovanje, širina fuge 1‐2mm.Obračun po m2. m2 37,77fugovanje, širina fuge 1 2mm.Obračun po m . m 37,77
9 Bojenje. Bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom u svetlom tonu po9  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po 

izboru Investitora u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerneizboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
b j ti C j b h ć h d d l t i t ij lobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 

Obračun po m2. m2 54,89m 54,89
10 Nabavka, isporuka i montaža sanitarne opreme i galanterije:10 Nabavka, isporuka i montaža sanitarne opreme i galanterije:

10a Izvršiti nabavku i montažu kompleta WC šolje sa izlivom prema p j p
postojećem priključku i vodokotlića. Obračunava se prema komadu postojećem priključku i vodokotlića. Obračunava se prema komadu 
montiranog kompleta, sa svim neophodnim radnjama za priključak namontiranog kompleta, sa svim neophodnim radnjama za priključak na 
postojeće instalacije VIK kom 2 00postojeće instalacije VIK. kom 2,00

10b N b k i d j i ik d k li k ik j d10b Nabavka i ugradnja umivaonika, od kvalitetne keramike, zajedno sa sa 
sifonom. Dihtovanje između umivaonika i zida uraditi silikonom da isto j
bude vodonepropusno. Cena obuhvata sav neophodan rad, materijal i bude vodonepropusno. Cena obuhvata sav neophodan rad, materijal i 
alat. Obračun po komadu. k 1 00alat. Obračun po komadu. kom 1,00

10c Nabavka i ugradnja zidne jednoručne baterija za umivaonik. Uz bateriju g j j j j
nabaviti kompletnu opremu za ugradnju. Cena obuhvata sav neophodan nabaviti kompletnu opremu za ugradnju. Cena obuhvata sav neophodan 
rad, materijal i alat. Obračun po komadu. kom 1 00rad, materijal i alat. Obračun po komadu.  kom 1,00

11 Vrata Zamena postojećih vrata Pažljiva demontaža postojećih vrata11 Vrata.  Zamena postojećih vrata. Pažljiva demontaža postojećih vrata, 
i d d ij i d i ž ih Alutovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih  Al vrata  sa 

ispunom od medijapana ‐ u boji aluminijuma; sa svim pripadajućim p j p j j ; p p j
okovima, bravom i ugradnjom pervajza. Dimenzije vrata: 80x215cm.            okovima, bravom i ugradnjom pervajza. Dimenzije vrata: 80x215cm.            
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. 

kom 2 00kom 2,00
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Ukupno T‐Ž
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p

T M TOALET muški JM KOLIČINA JED CENA UKUPNOT‐M TOALET ‐ muški JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 S it ij P žlji d t ž t j ćih it ij (i l t ij )1 Sanitarije.  Pažljiva demontaža postojećih sanitarija (i galanterije) sa 

utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun p j j
paušalno. pauš. 1,00paušalno. pauš. 1,00

22
Rušenje postojeće keramike (zidne) sa pripadajućim slojem maltera iRušenje postojeće keramike (zidne) sa pripadajućim slojem maltera i 

t k š lji C b h titi t š ji t t š t k icementne košuljice. Cenom obuhvatiti unutrašnji transport šuta, kao i 
2 2odvoz na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po m2. m2 34,53p j j p ,

33
Sanacija postojećeg kanalizacionog razvoda u spuštenom plafonuSanacija postojećeg kanalizacionog razvoda u spuštenom plafonu 
toaleta Cenom obuhvatiti rušenje i odvoz postojećeg spuštenog plafona paušal 1 00toaleta. Cenom  obuhvatiti rušenje i odvoz postojećeg spuštenog plafona. paušal 1,00

4 I d št lit l f d i k t kih t bli d blji4 Izrada spuštenog monolitnog plafona od gipskartonskih tabli debljine 
212.5mm. m2 6,82

5
Izrada sloja samoliv epoksidnog protivkliznog poda preko postojeće Izrada sloja samoliv epoksidnog protivkliznog poda preko postojeće 
podne keramike sa prethodnom pripremom postojeće podlogepodne keramike sa prethodnom pripremom postojeće podloge 
(keramičkih pločica) Materijal koji se koristi mora da ima odgovarajuća(keramičkih pločica). Materijal koji se koristi mora da ima odgovarajuća 
hid i l i j t ( t d k t ij )hidroizolaciona svojstva (atesna dokumentacija).
b č 2Obračun po m2. m2 6,82

6 VIK.  Izrada novog razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije (prema g j j (p
rasporedu postojećih priključnih mesta). Cenom obuhvatiti demontažu rasporedu postojećih priključnih mesta). Cenom obuhvatiti demontažu 
postojećih instalacija i odvoz na deponiju grubi razvod instalacija Ipostojećih instalacija i odvoz na deponiju, grubi razvod instalacija I 
montažu i priključenje opreme (sa pratećim montažnimmontažu i priključenje opreme (sa pratećim montažnim 
ib ) Ob č š lpriborom).Obračun paušalno. pauš 1,00p ,

7 Zidarske popravke zidova nakon rušenje keramičkih pločica ‐ zidarsko 7 Zidarske popravke zidova nakon rušenje keramičkih pločica   zidarsko 
krpljenje oštećenja + izrada sloja reparaturnog maltera kao podloge zakrpljenje oštećenja + izrada sloja reparaturnog maltera kao podloge za 
polaganje keramičkih pločica i gletovanje zidova 2 34 53polaganje keramičkih pločica i gletovanje zidova. m2 34,53

8 Zidovi.  Nabavka materijala, transport i oblaganje zidova toaleta j p g j

keramičkim pločicama I klase domaćeg proizvođača u boji i dimenzijamakeramičkim pločicama I klase, domaćeg proizvođača, u boji i dimenzijama 

b l č l ž l l k l l kpo izboru Investitora. Pločice se polažu lepljenjem kvalitetnim lepkom, na 

prethodno pripremljenu podlogu. Fugovanje odgovarajućom masom zaprethodno pripremljenu podlogu. Fugovanje odgovarajućom masom za 
2 2fugovanje, širina fuge 1‐2mm. Obračun po m2. m2 27,71

9  Bojenje. Bojenje zidova i plafona, disperzivnom bojom u svetlom tonu po j j j j p , p j p
izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva do postizanja ravnomerne 
obojenosti Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad alat i materijalobojenosti. Cenom je obuhvaćen sav neophodan rad, alat i materijal. 
Obračun po m2 2 33 85Obračun po m2. m2 33,85

10 Nabavka, isporuka i montaža sanitarne opreme i galanterije

10 a Izvršiti nabavku i montažu kompleta WC šolje sa izlivom prema10.a. Izvršiti nabavku i montažu kompleta WC šolje sa izlivom prema 
postojećem priključku i vodokotlića Obračunava se prema komadupostojećem priključku i vodokotlića. Obračunava se prema komadu 

i k l i h d i d j iklj č kmontiranog kompleta, sa svim neophodnim radnjama za priključak na 
postojeće instalacije VIK. kom 1,00p j j kom 1,00

10.b. Izvršiti nabavku i montažu pisoara. Obračunava se prema komadu10.b. Izvršiti nabavku i montažu pisoara. Obračunava se prema komadu 
montiranog kompleta sa svim neophodnim radnjama za priključak namontiranog kompleta, sa svim neophodnim radnjama za priključak na 

t j ć i t l ij VIK kom 2 00postojeće instalacije VIK.  kom 2,00
b k d k d k l k k d10.c. Nabavka i ugradnja umivaonika, od kvalitetne keramike, zajedno sa sa 

sifonom. Dihtovanje između umivaonika i zida uraditi silikonom da isto j
bude vodonepropusno. Cena obuhvata sav  neophodan rad, materijal i bude vodonepropusno. Cena obuhvata sav  neophodan rad, materijal i 
alat. Obračun po komadu. kom 1 00alat. Obračun po komadu. kom 1,00

10 d N b k i d j id j d č b ij i ik U b ij10.d. Nabavka i ugradnja zidne jednoručne baterija za umivaonik. Uz bateriju 
nabaviti kompletnu opremu za ugradnju. Cena obuhvata sav neophodan p p g j p
rad, materijal i alat. Obračun po komadu.  kom 1,00rad, materijal i alat. Obračun po komadu.  kom 1,00
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11. Vrata.  Zamena postojećih vrata. Pažljiva demontaža postojećih vrata, 
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11. Vrata.  Zamena postojećih vrata. Pažljiva demontaža postojećih vrata, 
utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih Al vrata sautovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih  Al vrata  sa 
ispunom od medijapana ‐ u boji aluminijuma; sa svim pripadajućimispunom od medijapana ‐ u boji aluminijuma; sa svim pripadajućim 
okovima bravom i ugradnjom pervajza Dimenzije vrata: 80x215cmokovima, bravom i ugradnjom pervajza. Dimenzije vrata: 80x215cm.            
Ob č k d k l t i d i ijObračun po komadu komplet izvedene pozicije. 

kom 1,00,
Ukupno T‐MUkupno T M

UKUPNO toaletiUKUPNO toaleti

V OPŠTE POZICIJE JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNOV OPŠTE POZICIJE JM KOLIČINA JED.CENA UKUPNO
1 Prozori Zamena postojećih prozora Pažljiva demontaža postojećih1 Prozori.  Zamena postojećih prozora. Pažljiva demontaža postojećih 

prozora utovar i odvoz na deponiju; izrada transport i montaža novihprozora, utovar i odvoz na deponiju; izrada, transport i montaža novih 
t k ih PVC (R h ili lič ) i d j ći k ipetokomornih PVCprozora (Rehau ili slično) sa pripadajućim okovima, 

Šstaklom 3.3.1+12+4. i zaštitnim makazama. Šema stolarije u prilogu. 
Obračun po komadu. p
95x215cm (stepenište) kom 3 0095x215cm (stepenište) kom 3,00
95x215cm (kuhinja) kom 1 0095x215cm (kuhinja) kom 1,00
86 280 ( t k hi j d tl ) k 1 0086x280cm (vrata kuhinje sa nadsvetlom) kom 1,00
Š2 Špaletne.  Zidarska obrada špaletni nakon ugradnje prozora i vrata. 
Obračun po m1. m1 34,39Obračun po m . m 34,39

3 Vrata Bojenje svih jednokrilnih drvenih punih vrata kancelarija sa3 Vrata.  Bojenje svih jednokrilnih, drvenih, punih vrata kancelarija sa 
prethodnom pripremom površine u svetlom tonu po izboru Investitoraprethodnom pripremom površine, u svetlom tonu po izboru Investitora. 
Ob č k dObračun po komadu. 

85x210cm puna vrata bez nadsvetla kom 1,0085x210cm puna vrata bez nadsvetla kom 1,00
95x210cm puna vrata bez nadsvetla kom 14 0095x210cm puna vrata bez nadsvetla kom 14,00
77x210 puna vrata bez nadsvetla kom 1 0077x210 puna vrata bez nadsvetla kom 1,00
(95 77) 210 t d tl k 8 00(95+77)x210cm puna vrata sa nadsvetlom kom 8,00
178x66cm nadsvetla kom 4,00

4 Zidarske popravke oštećenja na postojećim zidovima.p p j p j

Ob č 1 1 10 00Obračun po m1. m1 10,00
Obračun po m2. m2 5,00Obračun po m . m 5,00

5 Bojenje radijatora i radijatorskih cevi sa prethodnom pripremom5 Bojenje radijatora i radijatorskih cevi sa prethodnom pripremom 

površine u dva sloja dok se ne postigne ravnomerna pokrivenost bojompovršine, u dva sloja ‐ dok se ne postigne ravnomerna pokrivenost bojom. 
1 1Obračun po m1 cevi. m1 285,00p

Članak radijatora visine 44cm kom 243,00Članak radijatora visine 44cm kom 243,00
Članak radijatora visine 67cm kom 233,00Članak radijatora visine 67cm kom 233,00
Članak radijatora visine 90cm kom 10 00Članak radijatora visine 90cm kom 10,00

6 Zvučnici Pažljiva demontaža postojećih zvučnika (sobe 1 i 2) i zatvaranje6 Zvučnici.  Pažljiva demontaža postojećih zvučnika (sobe 1 i 2) i zatvaranje 
i k ki l č Ob č k d k 4 00otvora gipskartonskim pločama. Obračun po komadu. kom 4,00

7 Prepravka postojećeg razvodnog ormana, saglasno povećanju broja p p j g g g p j j
potrošača. pauš. 1,00potrošača. pauš. 1,00

8 Nabavka, isporuka i montaža nove split jedinice 12000bTU. Obračun po8 Nabavka, isporuka i montaža nove split jedinice 12000bTU. Obračun po 
komadu kom 2 00komadu. kom 2,00

9 Drveni odbojnici Bojenje postojećih drvenih odbojnika sa prethodnom9 Drveni odbojnici. Bojenje postojećih drvenih odbojnika, sa prethodnom 
i ši d l j i b I i R ijpripremom površine, u dva sloja, u tonu po izboru Investitora. Razvijena 

širina 12cm. Obračun po m1.  m1 75,13širina 12cm. Obračun po m .  m 75,13
10 Venecijaneri. Nabavka, isporuka i montaža AL venecijanera u tonu po10 Venecijaneri. Nabavka, isporuka i montaža AL venecijanera u tonu po 

izboru Investitora Cena obuhvata sav neophodan rad alat i materijalizboru Investitora. Cena obuhvata sav neophodan rad, alat i materijal. 
Ob č 2 2 65 04Obračun po m2. m2 65,04

11 Nabavka i montaža dekorativne aluminijumske lajsne ‐ 10mm, na spoju j j p j
različitih obrada zida u hodnicima i holu. Cena obuhvata sav neophodan različitih obrada zida u hodnicima i holu. Cena obuhvata sav neophodan 
rad materijal i alat Obračun po m1 m1 82,50rad, materijal i alat. Obračun po m1. m 82,50
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12 Nabavka, isporuka i ugradnja vodovodnih cevi. Obračun po m1.
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12 Nabavka, isporuka i ugradnja vodovodnih cevi. Obračun po m1.
ø15 m1 10 00ø15 m 10,00
ø20 1 10 00ø20 m1 10,00

13 Nabavka, isporuka i ugradnja kanalizacionih cevi. Obračun po m1.p g j p

ø32 m1 5 00ø32 m1 5,00
ø50 1ø50 m1 10,00
ø75 m1 10,00ø m 10,00
ø110 m1 10 00ø110 m1 10,00

14 N b k i k i d j li ik i š tk Ob č14 Nabavka, isporuka i ugradnja slivnika sa inox rešetkom. Obračun po 
kom. kom 3,00

15 Izrada hrastovog praga u širini postojećeg štoka na ulaznim vratima g p g p j g
toaleta. Obračun po komadu. kom 3,00toaleta. Obračun po komadu. kom 3,00

16 Utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 30km Obračun16 Utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 30km. Obračun 
3 3 5 00po m3. m3 5,00

17 Svetiljke.  Zamena postojećih svetiljki u delu Odseka za treće doba. 
Cenom je obuhvaćena demontaža postojećih svetiljki, odvoz na gradsku j p j j , g
deponiju, nabavka, transport i montaža novih svetiljki. Obračun po deponiju, nabavka, transport i montaža novih svetiljki. Obračun po 
komadukomadu.

18 LED diodna svetiljka Ledel L School 16 ili slično Dimenzije18 LED ‐ diodna svetiljka Ledel L ‐ School 16 ili slično. Dimenzije 
56 5 595 200 S 16W St štit IP30 B j di d 3056,5x595x200mm. Snaga 16W. Stepen zaštite IP30.Broj dioda 30, 
svetlosni fluks 1500lm. Temperatura svetla 5000K. Masa 1,2kg. Broj 
radnih sati 100 000. kom 6,00,

Ukupno OUkupno O
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REKAPITULACIJA UKUPNOREKAPITULACIJA
I HOL

UKUPNO
I HOL
II HODNICIII HODNICI

SOBE (KANCELARIJE)III SOBE (KANCELARIJE)
IV TOALETI
V OPŠTE POZICIJEV OPŠTE POZICIJE

UKUPNO b PDVUKUPNO bez PDV‐a:

PDV (20%):PDV (20%):

UKUPNO sa PDV‐om:UKUPNO sa PDV om:

NAPOMENA:NAPOMENA:
U prilogu je šema osnove Odeljenja zaU prilogu je šema osnove Odeljenja za 
specijalističko konsultativne preglede Klinike za odraslespecijalističko ‐ konsultativne preglede Klinike za odrasle
I tit t t l d ljInstituta za mentalno zdravlje.
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti pregled poslovnog
prostora pre podnošenja ponude, svakog radnog dana odprostora pre podnošenja ponude, svakog radnog dana od
08,00 do 12,00 časova.08,00 do 12,00 časova.

P o n u đ a č:P o n u đ a č: 
________________________

D M P
________________________

Dana: ____________________ M.P. ________________________
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