
     Трг револуције бр. 45, 16000 Лесковац 
тел./факс: 016/251894 

мат. број: 07367422     
ПИБ: 100539074 

 
 
 
 
Број: 392/3 
Датум: 19.09.2019.год.   

 
 
На основу члана 63 став 2 и став 3 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 
14/15 ), а на основу захтева за појашњењењем  конкурсне документације од стране заинересованог 
лица, врши се: 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА  
 

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ТРГА У ЛЕСКОВЦУ 
 

Интерни број јавне набавке бр. 007-3/19 
 
 

1. На страни 42 у делу Предмера и предрачуна радова, позиција бр. 1.6 – мења 
назначена дебљина плоче, тако да уместо “d=6cm”, сада гласи “d=8cm” . 

2. На страни 53 у делу Предмера и предрачуна радова, позиција бр. 3.4 – мења 
јединица мере, тако да уместо „m3“ сада гласи „m2“ . 

3. На страни 54 у делу Предмера и предрачуна радова, позиција бр. 3.1 – мења 
редни број позиције, тако да уместо „3.1“ сада гласи „3.10“ 

4. На страни 68 у делу Предмера и предрачуна радова, позиција бр. 3.1 – брише се 
део текста „спој извршити хангар шрафом“. 

5. На страни 67 у делу Предмера и предрачуна радова, позиција бр. 2.3 – на крају 
описа позиције се додаје део текста- „спој извршити хангар шрафом“. 

6. На страни 79 у делу Предмера и предрачуна радова, позиција бр. 2 – брише се део 
описа позиције, тако да она сада гласи:“ Позицијом су обухваћени сви трошкови 
на испитивању локације помоћу одговарајућих детектора, "шлицовање" 
попречних профила на траси водовода ручним ископом рова дубине 1.0-2.5 м и 
сарадња са одговорним представницима власника постојећих подземних 
инсталација  у циљу благовремено предузимања мера заштите“. 

7. На страни 93 у делу Предмера и предрачуна радова, позиција бр. 2 – брише се део 
описа позиције, тако да она сада гласи:“ Позицијом су обухваћени сви трошкови 
на испитивању локације помоћу одговарајућих детектора, "шлицовање" 
попречних профила на траси канализације ручним ископом рова дубине 1.0 - 2.5 м 
и сарадња са одговорним представницима власника постојећих подземних 
инсталација  у циљу благовремено предузимања мера заштите“. 

8. На страни 116 у делу Предмера и предрачуна радова, позиција бр. 3 – мења редни 
број позиције, тако да уместо „3“ сада гласи „3.12“ 



9. На страни 185 у делу Предмера и предрачуна радова, брише се нумерички 
податак „354.012,41“. 

10. На страни 154 у делу Предмера и предрачуна радова, рекапитулација, позиција 
VI, брише се цела позиција VI- Измештање угрожених кабелских водова 1кV и 
10kV.  

11. На основу Обавештења о продужетку рока за подношење понуда, мења се крајњи 
рок за подношење понуда и датум јавног отварања. 
 
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
 У наставку објављујемо пречишћени текст комплетне измењене Конкурсне 
документације за ЈН 007-3/19. 

 
 
 

Комисија за јавну набавку бр. 007-3/19 
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КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA – ИЗМЕНА БР. 3 
 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗГРАДЊА ТРГА У ЛЕСКОВЦУ 
 

 

Редни број јавне набавке у Плану набавке Града Лесковца 1.3.14. 

Интерни број јавне набавке бр. 007-3/19 
 

 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

 
Термини: Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 30.09.2019. год. до 1000 часова 

Јавно отварање понуда: 30.09.2019. год. у 1100 часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

септембар  2019. године 

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 



На основу чл. 32. 40.  и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19),  Одлуке града Лесковца, Градске управе - 
Одељења за јавне набавке бр. 320-404/2019-11 од 19.02.2019.год. о спровођењу  јавних 
набавки од стране више наручилаца, Одлуке о покретању поступка јавне набавке  бр. 391 од 
19.08.2019. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 391/1 од 19.08.2019. 
год. Комисија за спровођење поступка јавне набавке наручиоца ЈП „Урбанизам и изградња 
Лесковац“, у име и за рачун наручиоца Града Лесковца -  Градске управе  - Одељењa за 
комунално- стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру  припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕНА БР. 1 
у отвореном поступку за јавну набавку - Изградња трга у Лесковцу  

ЈН бр. 007-3/19 
 

Конкурсна документација садржи: 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

4 

III Техничка документација и планови 7 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 8 

V Критеријуми  за доделу уговора 16 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16 

VII Обрасци који чине саставни део понуде 26 

VIII Модел уговора 223 
Образац Назив обрасца Страна 

Образац бр. 1 Образац понуде 27 
Образац бр. 2 Предмер и предрачун 31 
Образац бр. 3 Образац структуре цене 214 
Образац бр. 4 Образац трошкова припреме понуде 215 
Образац бр. 5 Образац изјаве о независној понуди 216 
Образац бр. 6 Образац изјава о поштовању обавезних услова из чл. 75. 

став 2. Закона 
217 

Образац бр. 7 Образац изјаве о структури минимално потребне радне 
снаге која ће бити ангажована на предметној јавној набавци 

218 

Образац бр. 8 Списак референтних наручилаца радова 219 
Образац бр. 9 Потврда о референтним изведеним радовима 220 
Образац бр. 10 Образац изјава о расположивости техничке опреме 221 
Образац бр. 11 Модел банкарске гаранције за озбиљност понуде 222 
Образац бр. 12 Модел уговора 223 

 
Укупан број страница конкурсне документације је 236. 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 

1.  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:  
 

Наручилац:                         Град Лесковац 
Адреса:                               Пана Ђукића бр. 9 – 11, Лесковац 
Матични број :                   06856535 
ПИБ:                                   100545518 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ КОЈИ СПРОВОДИ  ЈАВНУ  НАБАВКУ:  
 
Наручилац:                         ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 
Адреса:                               Трг Револуције 45, Лесковац 
Матични број :                   07367422 
ПИБ:                                   100539074 
Телефон:                             016 251-894 
Интернет страница:        www.uileskovac.rs  

 
2.  ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Поступак јавне набавке спроводи ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ у име и за рачун 
Града Лесковац, -  Градске управе  - Одељења за комунално- стамбене послове, саобраћај 
и инфраструктуру.  

 
3.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке су радови  - Изградња трга у Лесковцу 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45211360 – Грађевински радови 
урбанистичког уређења. 

 
4.  ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ :  

Процењена вредност предметне јавне набавке је 197.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

5.  ЦИЉ ПОСТУПКА: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
6.  ПАРТИЈЕ: 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
 

7.  НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Управе за јавне 
набавке и са интернет стране наручиоца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 
www.uileskovac.rs. 
 

8.  КОНТАКТ:  
Лице за контакт:      Деја Костић, дипл инж. арх.  
Имејл и број тел   :  deja.kostic@uileskovac.rs         тел : 016/251-894 
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II     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА  

 
Предмет набавке су радови на изградњи централног градског трга у Лесковцу, на простору 
између Робне куће „Београд“ и „Модне куће“, трансформацијом паркинга и дела парка у 
отворени, визуелно уоквирен, мултифункционални јавни градски простор, приближно 
квадратног облика, површине 88х88 метара. 
Обухват за реализацију пројекта изградње Централног градског трга са пасажима, налази се 
у ПГР 1, у оквиру Грађевинског блока 1 (за који је израђен Ургабистички пројекат), у целини 
2 а КП бр. 15217, 5399, 5405/4, 5406/3 и 14300/1 КО Лесковац у Лесковцу. Обухват 
грађевинске интервенције налази се на делу или целој површини предметних парцела, 
изузев катастарске парцеле бр.14300/1 КО Лесковац која се наслања на обухват и неопходна 
је за прикључке инфраструктуре. 
 
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
На простору предвиђеном за изградњу трга налази се паркинг за већи број возила и део 
централног градског парка. Паркинг ће бити уклоњен, а део парка трансформисан кроз 
концепт уређења зеленог трга одн. формирањем зелених површина на простору трга. 
 
3. ФУНКЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЈА 
Предметни обухват представља локацију од велике важности у културолошком, историјском 
и просторном смислу. Решење се делом ослања на постојећу матрицу, уводећи истовремено 
савремене елементе у циљу формирања концентрисаног трга, са приближном односом 
страница 1:1 површине око 7500.00 m2, дефинисан са источне и западне стране ободним 
објектима, са севера Булеваром ослобођења и зградама Северног блока, а са југа 
позорницом. Трг има велику корисну нето површину и наслоњен је на главну градску улицу 
– линијски центар Булевар ослобођења, што ће обезбедити велики прилив пешачког 
саобраћаја и омогућити задржавање на локацији одн. промовисати овај градски амбијент као 
ново централно место окупљања. 
Функције на простору трга 
Поред правца кретања сви други битни елементи трга предвиђени пројектно-техничком 
документацијом пристутни су у пројектованом решењу и својом диспозицијом, обликом и 
структуром потпуно усклађени. 
Позорница - У јужном делу трга смештена је позорница, троугаоног облика, која има 
вишенаменски карактер. Свакодневно се користи као место за необавезно окупљање, 
седење, опуштање поред водене површине која се налази у близини позорнице. Намењена је 
и манифестационим окупљањима - масовним скуповима, концертима, пројекцијама и 
позоришним представама на отвореном  
Фонтана – У југоисточном делу код укрштања три главна пешачка правца на тргу формира 
се зона троугаоног облика, приближне површине од 220 m2, у оквиру које ће се 
наћи фонтана у нивоу партера. Фонтана је прецизно дефинисана посебним делом пројекта. 
Простор за конструкцију симбола – монументални постамент –  
Зона  троугаоног облика у југозападном делу трга, испред Зграде синдиката предвиђено је 
постављање пилона или сличне конструкције висине до 15 m, чији ће изглед, намена и 
симболика бити дефинисани у у оквиру посебне процедуре и другом техничком 
документацијом. 
Зелене површине на тргу – Налазе се између укрштања централних и ободних праваца 
кретања, периферно у односу на централни део трга. Због велике површине обухвата 
намењеног изградњи трга уводе се две симетричне траке зеленила, ширине 9,50 m, које се 
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пружају целом дужином трга у правцу север југ, чиме се простор трга дели на централни 
(слободни) и ободни простор (намењен пре свега комерцијалним садржајима). Увођење 
зеленила визуелно смањује превелики простор намењен тргу, а уједно га оплемењује и 
додаје му квалитет оближњег парка стварајући тзв. зелени трг.  
Циљ пројектног решења је да се простор оплемени вегетацијом и на тај начин заштити од 
утицаја саобраћаја - бука, аерозагађење и створи пријатно место за кориснике простора. 
Задржавају се сва вредна стабла, док се решење озелењавања надовезује на партерно и 
инсталационо решење, допринесећи осваривању свих функција које трг испуњава. 
Поплочане површине на тргу – Централни плато који у ужем смислу представља градски 
трг, такође, се своди на меру довољну за величину града и потребе корисника, али и меру 
околних изграђених структура које малом спратношћу нису у могућности да формирају 
човекомерни простор у односу 1:4 (висина објекта у односу на ширину трга) и 
тиме пруже визулени комфор заокружене целине трга. Само малим повећањем зелених 
површина и смањењем поплочане површине у једном правцу постиже се визуелни комфор, 
који поред свођења централног платоа на праву меру, додатно побољшава боравак у 
простору смањењем (бетонских) површина које рефлектују светлост (чиме се смањује 
непријатни бљесак који настаје у одређеним периодима дана и у специфичним временским 
условима). 
Однос поплочаних и зелених површина на тргу – Поред ефективности и ефикасности 
приликом одређивања односа поплочаних и зелених површина, још један битан фактор, 
нарочито за релизацију, био је и економичност одн. повећањем удела зелених површина 
смањена је вредност инвестиције. Коначан облик и површина поплочаних и зелених 
површина условљени су типом и начином поплочавања. 
Комерцијални садржаји на тргу - Баште угоститељских објеката, сајмови и продајне 
изложбе на отвореном, повремене и наменске пијаце на отвореном (пијаца производа домаће 
радиности, цветна пијаца поводом 8. марта и сл.), интерактивни садржаји, стално присутна 
продаја на отвореном у покретним тезгама (неки од могућих производа - кокице, сувенири, 
књиге, цвеће и сл.). 
Ови садржаји предвиђени су у ободном прстену круга, пре свега у западном делу и 
периферним деловима централног дела трга делу трга. 
Пасажи - Пролаз између Робне куће и Дома синдиката се реконструише и 
делимично мења у погледу савладавања висинске разлике. Простор је оплемењен 
жардињерама у комбинацији са клупама и погодан за постављање башта угоститељских 
објеката. Пролаз између Модне куће и кафе-посластичаре „Сањели“ имаће само функцију 
пешачког саобраћаја. 
 
4. ОБЛИКОВАЊЕ 
У обликовном смислу простор је решен као атрактивни централни градски простор са 
квалитетним поплочањем, зеленилом и елементима урбаног мобилијара. 
Материјали – За материјализацију партера предвиђени су квалитетни материјали са 
високовредним техничким, механичким и естетским квалитетима. На највећем делу 
простора центарлног градског трга вршиће се поплочавање плочама димензије 60х40cm 
дебљине d=8cm од гранита који је светло сиве боје са уочљивим зрнима жуте боје као 
завршног слоја пешаких површина. Полагање гранитних, штокованих, противклизних 
подних плоча врши се преко постојеће уваљане подлоге од дробљеног агрегата 0/31,5, 
сабијене и доведене у пројектовани положај са, по потреби, извршеном допуном дробљеним 
каменом. Подне плоче се полажу на слој ризле гранулације 4-8mm дебљине 5 cm. 
Мања поља, подужне траке, које се настављају на простору трга биће поплочана фрезовано 
цепаном гранитним квадрима димензије 10х20cm дебљине d=6cm са гранитом који је светло 
сиве без уочљивих зрна жуте боје као завршног слоја пешаких површина, на слоју ризле, 
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гранулације 4-8mm дебљине d=5cm. На ободном подручју пешачких површина, у зони где ће 
бити постављене клупе за седење, предвиђено је поплочавање гранитним коцкама димензија 
10х10cm.  
Позорница са техничким блоком и монументални постамент - За изградњу позорнице 
пројектована је конструкција која ће обезбедити стабилност и добар визуелни ефекат. 
Идентична конструкција и завршна обрада предвиђени су и за монументални постамент, док 
ће обележје/пилон/споменик бити дефинисан у наредном периоду и у оквиру посебне 
процедуре. 
Зеленило – зелене површине у оквиру обухвата пројекта дефинисане су посебним делом 
пројекта. Задржавају се сва вредна стабла, док се решење озелењавања надовезује на 
партерно и инсталационо решење, допринесећи осваривању свих функција које трг 
испуњава. На замишљеном разграничењу трга и тротоара Булевара Ослобођења, предвиђена 
је групација дрвећа и травњака са придруженим тракама клупа, као улазна оаза. Избор врста 
је подређен положају и формирању засене, у ту сврху потебно је користити висока стабла са 
правилним деблом, разгранатом крошњом, која су декоративна током целе године и посебно 
атрактивна. Због велике фрекфенције корисника дрвеће је потребно заштитити штитницима, 
а могу се користити и решетке које се постављају површину садног места са отвором за 
стабло. Код зелених појасева На источном и западном делу трга, да би се створио амбијент у 
засени и простор учинио пријатним, предвиђају се дрвореди на фону травњака. Травњак се у 
случају одржавања концерата и представа покрива талпама и може да се гази, због тога се 
планира бусеновани травњак - тепих трава, који је отпорнији у односу на травњак формиран 
сетвом. У југозападном делу трга задржавају се три дрвета јасена која су у добром стању. 
Задржава се и стабло јавора уз јужну стазу према парку. Преостала вегетација која је вредна, 
Tиса и жбуње, измештају и саде на одређене локације у граду. 
У источном делу трга који служи као пролаз између Дома синдиката и објекта према северу 
су постављене жардињере са клупама за седење. За оплемењавање је планирано кугласто 
стабло Јасена и атрактивног и ароматичног жбуња које подноси засену. Дрвеће је 
распоређено у групације које се наизменично саде и у одређеном ритму смењују, чинећи 
јединствен простор. Вегетација је различитог колорита, листова и цветова кроз вегетациони 
период, са свим скалама боја током календарске године. У озелењавање није укључен 
велики број врста, да се простор не би затрпао. Води се рачуна да сваки део трга са 
зеленилом буде различит, пријатан и интиман, а да све заједно чини целину. 
Урбани мобилијар - Предвиђено је постављање клупа за седење по ободу трга (уз зелене 
површине), клупа за седење са интегрисаном жардињером у пасажу, канти за отпатке, и 
међусобно усклађивање урбаног мобилијара, које се односи и на видљиве елементе 
инфраструктуре, попут сливних решетки и стубова урбане расвете. Клупе су предвиђене на 
ободном подручју пешачких површина. Клупе су пројектоване као гранитне, од буковичког 
гранита који је светло сиве боје са уочљивим зрнима жуте боје. Клупа се састоји од 
ослонаца димензија 60x36x30cm и поклопних плоча, све у обради резано (mat), са обореним 
свим ивицама 5x5mm. На поклопним плочама предвиђен је смештај LED линијске светиљке, 
као и канала у једном ослонцу за развод каблова осветљења. Предвиђена је и посебна врста 
клупа са интегрисаном жардињером, монументална од бетона са завршном обрадом од 
тераца (идентично позорници) са постављеним дрвеним талпама у делу за седење. Поред 
клупа, предвиђене су канте за смеће на целој дужини обухвата, инфо панели (према плану 
постављања инфо панела) и расветни стубови. 
На простору трга, по ободу, предвиђа се постављање најмање две јавне чесме. 
Урбано осветљење – Посебним делом пројекта дефинисана је урбана расвета према 
потребама за осветљење простора, број расветних стубова, тип и јачина светиљки, као и 
изглед у складу са урбаним мобилијаром и опремом на новопројектованом централном 
градском тргу. 

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 6 од 236 
 



Инфраструктура – Посебним делом пројекта биће дефинисана фонтана са пратећим 
инсталацијама и опремом. Остала инфраструкутра је приказана посебним деловима пројекта 
(ВиК, ЕИ и и остало). 
 
ОПШТИ ОПИС: 
Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба стручне 
радне снаге и квалитетног материјала предвиђеног важећим стандардима, просечним 
нормама и описима уз предрачун радова и пројекат. Све позиције предвиђене предрачуном 
подразумевају се као комплет изведене и обухватају рад, материјал, стручну и помоћну 
радну снагу, потребан алат, транспорт, сва потребна обезбеђења радне снаге по прописима 
ХТЗ, стручни надзор, све доприносе и завршне радове. Обрачун готових радова вршиће се 
према важећим нормама у грађевинарству, а по јединици мере датој у одговарајућој 
позицији. 
Остали подаци садржани су у обрасцу предмера и предрачуна радова.  
 Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета радова: Понуђач је 
обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са Законом о планирању и 
изградњи и другим важећим прописима, стандардима и техничким нормативима, који се 
односе на предметне радове.   
Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у складу 
са Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, 
број 22/2015 и 24/2017 ), и да поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора 
одређених од стране наручиоца, на квалитет изведених радова, уграђеног материјала, 
уређаја и опреме.   
  

III        ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Техничку документацију чине Пројекат за извођење (ПЗИ) и  Пројекат за грађевинску 
дозволу за изградњу Централног градског  трга са припадајућом инфраструктуром (ВиК, ЕИ 
и остало) и урбаним опремањем на КП бр. 15217, 5399, 5405/4, 5406/3 и 14300/1 КО 
Лесковац, у ПГР-у 1, у Лесковцу, УП за блок 1, Целина II – Трг са пасажима,  израђен од 
стране ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац" дел бр 1126, март 2019. год. Саставне делове 
пројектно-техничке документације чине: 
0 - ГЛАВНА СВЕСКА бр:0 -1126 
1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр:1 -1126 
2.1 - ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ бр:2.1 -1126 
2.2. - ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА бр:2.2 -1126 
3 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр:3 -1126 
4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр:4 -1126 
9.1- ПРОЈЕКАТ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ бр:9.1 -1126 
9.2.1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ФОНТАНЕ бр:9.2.1-1126 
9.2.2-ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ФОНТАНЕ бр:9.2.2-1126 
9.2.3 -ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ФОНТАНЕ бр:9.2.3-1126 
9.3 -ПРОЈЕКАТ СИСТЕМА ЗА ЗАЛИВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА бр:9. 3 -1126 
10 ПРОЈЕКАТ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА бр.10. – 1126 и  
Идејни пројекат (ИДП) реконструкције пешачких површина и тротоара и урбано осветљење 
у ПГР-у 1, блок 1, целина 3, на делу Булевара ослобођења на КП бр 14300/1 Ко Лесковац, бр 
1127 из марта 2019. Године. 

Сва заинтересована лица могу остварити увид у пројектно-техничку документацију, 
сваког радног дана од 7-14 часова у просторијама ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац" Трг 
Револуције 45, 4. Спрат, Лесковац , уз претходно заказивање путем e-mail-а. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове 
за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
Р.бр УСЛОВИ  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
1. 

 
УСЛОВ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) 
ЗЈН: 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар  
 

Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда  
(ПРИЛОГ БР. 1) 
Напомена: Понуђачи који су регистровани у 
регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе овај доказ, јер 
је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 

 
2. 

 
УСЛОВ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ТАЧ. 2) 
ЗЈН: 
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  

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. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда 
не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 
чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита; 
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 
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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). 
(ПРИЛОГ БР. 2) 
Овај доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 

 
3. 

 
УСЛОВ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ТАЧ. 4) 
ЗЈН: 
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. 

 
Уверење Пореске управе Министарства 
финансија 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.  
(ПРИЛОГ БР. 3) 
Доказ не може бити старији од два месеца 
пре отварања понуда.  
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.Понуђачи који су регистровани у Регистру 
понуђача могу доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

 
4. 
 

 
УСЛОВ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН: 
а) Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине  

а) Изјава о поштовању прописа 
б) Изјава о забрани обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде 
(ОБРАЗАЦ бр. 5 ); 
Напомена: 
- Изјаву о поштовању прописа морају да 

потпишу сви понуђачи. Уколико понуду 
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б) Да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у 
време подношења понуде.  

подноси група понуђача, ова изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача. 

- Изјаву о забрани обављања делатности 
која је на снази у време подношења 
понуде морају да потпишу сви понуђачи. 
Уколико понуду подноси група 
понуђача, ова изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача. 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ( Члан 76. ЗЈН) 
 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
       1) ФИНАНСИЈСКИ  КАПАЦИТЕТ 
                     УСЛОВИ                                                  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом односно 
да је у претходне 3 обрачунске године 
(2016, 2017. и 2018.) остварио 
пословни приход у минималном 
износу од 300.000.000,00 динара 
 
 

  
Доказ: 
Извештај о бонитету за јавне набавке 
(Образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за 
привредне регистре, а који мора да садржи 
статусне податке понуђача, сажети биланс 
стања и биланс успеха за претходне три 
обрачунске године (2016, 2017. и 2018). 
Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни 
подаци за 2018. годину, а приказани износ 
пословног прихода у 2016. и 2017.години не 
задовољава износ захтеван у конкурнсој 
документацији, понуђач је у обавези да 
достави биланс стања и биланс успеха за 
2018. годину 
(ПРИЛОГ БР. 4) 
   
Напомена: 
Овај доказ треба самостално да испуни 
понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално или са подизвођачима, односно 
овај доказ треба да испуни група  понуђача 
кумулативно. 
 Уколико за неког понуђача нису приказани 
подаци за наведени период јер понуђач није 
постојао (основан у међувремену), 
релевантни су приказани подаци за период 
од оснивања предузећа. 
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 2 ) КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ 
 УСЛОВИ  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
2. 

Кадровски капацитет понуђач 
испуњава уколико, у моменту 
отварања понуда, располаже 
следећим техничким особљем, и то 
најмање : 
 

- 1 дипломирани грађевински 
инжењер одговарајуће лиценце 
(410, 412 или 415) са радним 
искуством на пословима извођења 
радова објеката нискоградње  
(минимум 5 година по добијању 
лиценце) и личним искуством на 
пословима одговорног извођача 
радова на поплочавању бар једног 
објекта минималне квадратуре 
1000 м2; 

 
- 1 дипломирани инжењер грађевине 
са лиценцом 413 или 414; 

 
- 1 дипломирани електро инжењер  
са лиценцом 450; 

 
- 1 геометар (средња сс) ; 

 
- најмање 20 радника свих 
квалификација сходно траженој 
механизацији и опису послова 

 

Доказ: 
Изјава о техничком особљу (ОБРАЗАЦ 
БР.7) са личним подацима о техничком 
особљу (име и презиме) и за сва лица:  
1. Образац пријаве на обавезно социјално 
осигурање- образац М-А или М3А (уколико 
је лице запослено код понуђача), ОДНОСНО 
- уговор о делу ради обављања послова који 
су ван делатности послодавца, уговор о 
обављању привремених и повремених 
послова, уговор о допунском раду или други 
уговор који је правни основ његовог 
ангажовања од стране понуђача (уколико је 
лице уговорно ангажовано код понуђача 
сходно члану 197. до 202. Закона о раду)         
 (ПРИЛОГ БР.5) 
2. За носице важећих личних лиценци – 
копије лиценце.  (ПРИЛОГ БР.6) 
Понуђач је у обавези да докаже да 
дипломирани грађевински инжењер са 
лиценцом 410, 412 или 415 има радно 
искуство од најмање пет година по добијању 
личне лиценце и да је био одговорни извођач 
радова приликом извођења радова на 
поплочавању бар једаног објекта већег од 
1.000м2.  
 
Доказ:  
Фотопопија решења којим је носиоц 
лиценце именован за одговорног извођача 
радова и фотокопија окончане ситуације 
из које се на недвосмислен начин може 
закључити да је био одговорни извођач 
радова приликом извођења радова на 
поплочавању бар једног објекта минималне 
квадратуре 1000 м2 и потврда, решење или 
други одговарајући доказ о радном 
искуству од најмање пет година за 
одговорне извођаче радова, оверена печатом 
и потписана од стране референтног 
издаваоца (послодавца) за временски период 
код кога су напред наведена лица провела на 
раду. или други одговарајући докази из 
којих се на недвосмислен начин може 
утврдити захтевано радно искуство. 
Напомена: 
Овај доказ треба самостално да испуни 
понуђач у случају ако понуду подноси 

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 11 од 236 
 



самостално или са подизвођачима, односно 
овај доказ треба да испуни група понуђача 
кумулативно. 
 

 3 ) ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ 
 УСЛОВИ  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
3. 

 
Да је понуђач у периоду од 3 (три) 
године пре објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних 
набавки ( период од  августа 2016. до 
августа 2019. године) извео радове на 
поплочавању (постављању и уградњи 
бетонских, гранитних или камених 
плоча),  укупне квадратуре 
минимално 5000м2.     
 
 

  
1. Попуњен и потписан образац Списак 

референтних наручилаца радова  
(ОБРАЗАЦ БР. 8 ); 

2. Потврде о изведеним радовима , које 
морају бити попуњене и  потписане 
од стране референтних наручилаца 
радова  (ОБРАЗАЦ БР. 9); 

ПОТВРДА/Е израђене, оверене и потписане 
од стране овлашћеног лица инвеститора 
односно наручиоца, поред осталих података, 
морају обавезно садржати: податке о 
издаваоцу потврде (назив наручиоца, 
седиште, матични број, порески 
идентификациони број (ПИБ), контакт особу 
и контакт телефон), податке о привредном 
субјекту који је извео радове, опис изведених 
радова са обавезним навођењем квадратуре  
изведених радова, назив и адресу објекта на 
коме су изведени радови, датум, месец и 
годину извођења радова. Уз сваку 
достављену потврду приложити копије 
ПРИВРЕМЕНИХ (ако су радови у току) 
и/или ОКОНЧАНИХ СИТУАЦИЈА (за 
завршене објекте), оверених од стране 
инвеститора, односно наручиоца, које су у 
складу са приказаним финансијским 
вредностима у потврди/ама. 
Потврде наручиоца не морају бити  на 
Обрасцу из конкурсне документације, 
уколико садрже све елементе који се налазе у 
обрасцу из кокурсне документације. 
(ПРИЛОГ БР.7) 
 
Уколико је понуђач у реализацији уговора 
наступао у групи понуђача, као носилац 
посла или члан групе, биће му призната само 
вредност радова коју је самостално извео. 
Уколико се на Потврди наручиоца не налази 
тај издвојени износ, потребно је доставити о 
томе одговарајући доказ - уговоре и/или 
ситуације између чланова групе понуђача 
или друге доказе на основу којих се може 
утврдити тачан износ и врста изведених 
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радова од стране понуђача. 
 Напомена:  
Уколико понуђач наступа самостално или са 
подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави 
доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, 
потребно је да група понуђача испуњава 
овај услов кумулативно. 
 

 4 ) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
 УСЛОВИ  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
4. 

Технички капацитет понуђач испуњава  
Уколико, у моменту отварања понуда 
(по основу власништва, уговора о 
закупу или лизинга) располаже 
следећом опремом, у исправном 
стању: 
 
 

Р.б. Врста опреме Мин. 
1. Комбинована грађевинска 

машина - скип 
ком 2 

2. Камион кипер ком 5 
3. багер гусеничар (са 

пнеуматским чекићем и 
радним уређајем за ископ 
материјала) 

ком 1 

4. багер точкаш ком 1 
5. вибро плоча ком 1 
6. тампонски ваљак ком 1 
7. компресор са пнеуматским 

чекићем 
ком 1 

8. цистерна са водом за 
квашење тампона 

ком 1 

9. секачице за бетон и асфалт ком 2 
10. утоварна лопата ком 1 
11. миксер капацитета мин 6м3 ком 2 
12. машина за елекрофузионо 

заваривање цеви 
ком 1 

13. машина за сучеоно 
заваривање цеви 

ком 1 

14. Грејдер ком 1 
15. Возило са хидрауличном 

мобилном платформом  
 
ком 1 

Потписана Изјава о расположивости 
техничке опреме (ОБРАЗАЦ БР. 10), 
којом понуђач под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу 
изјављује да поседује техничку опрему 
тражену конкурсном документацијом и да 
ће наведена опрема бити на располагању за 
све време извођења радова који су предмет 
ове јавне набавке. 

- Фотокопије пописне листе основних 
средстава на дан 31.12.2018. године 
aкo je понуђач власник механизације 
и опреме, са видно обележеном – 
маркираном траженом 
механизацијом и опремом или рачун, 
купопродајни уговор и сл. ако је 
понуђач постао власник 
механизације и опреме после 
31.12.2018. године или уговор о 
закупу који у прилогу мора имати 
пописну листу закуподавца или 
аналитичку картицу или рачун и 
отпремницу уколико је средство 
набављено од стране закуподавца, 
уговор о лизингу и сл. ако понуђач 
није власник механизације и опреме; 

(ПРИЛОГ БР. 8); 
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 5 ) СРЕДСТВА  ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Банкарска гаранција за озбиљност 
понуде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави 
потписану и оверену Банкарску гаранцију 
за озбиљност понуде, наплативу на први 
позив и без приговора, са овлашћењем  на 
износ  од  5% од вредности понуде без 
ПДВ-а и роком важења банкарске гаранције 
30 (тридесет) дана дуже од истека рока 
важења понуде, укључујући и продужења, 
која ће бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив. 
Поднета банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  
 
Овај доказ треба самостално да испуни 
понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално или са подизвођачима, 
односно овај доказ треба да испуни група 
понуђача кумулативно.  
 
Напомена:  
Наручилац ће уновчити Банкарску 
гаранцију дату уз понуду уколико:  
-   понуђач након истека рока за подношење 
понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; 
- понуђач коме је додељен уговор 
благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци; 
-  понуђач коме је додељен уговор не 
поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из 
конкурсне документације. 
( модел обрасца банкарске гаранције за 
озбиљност понуде дат је у конкурсној 
документацији) (ОБРАЗАЦ БР 11) или 
ПРИЛОГ БР 9 
 
Наручилац ће вратити Банкарске гаранције 
понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са 
изабраним понуђачем.  

6. Споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке. 

У случају заједничке понуде  - Споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке. (ПРИЛОГ БР. 10) 
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона. 
 
 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. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
 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. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о 
испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени 
услов.  
 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може 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. 
 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, 
сходно чл.78. Закона. 
 
 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. 
 
 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. 
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 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 
 
      Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
 
 Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 
потпише, овери и достави. 
 
V      КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Најнижа 
понуђена цена“. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова . 

У случају да су наведени елементи критеријума за оцену понуда идентични код два 
или више понуђача, избор понуђача обавиће се жребом. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 
које имају једнаку најнижу понуђену цену и  исти рок извршења услуге. Извлачење путем 
жреба наручилац ће изврштити јавно, у присуству понуђача и то на следећи начин. 
Називе  понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,  наведене 
папире ставити у коверту плаве боје, а исте у провидну кутију одакле ће извући само једну 
коверту. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
 
 
VI  УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ 
 
1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
Уколико је понуда и остала документација на страном језику, приложити превод на српски 
језик од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом.Конкурсна документација 
се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији 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.  
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Понуду доставити на адресу:  
ЈП „ Урбанизам и изградња Лесковац“,  
Трг Револуције 45, Лесковац,  
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 

- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 30.09.2019. 
године , до 1000 часова, без обзира на начин достављања.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа.  
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. 
Отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 30. септембра  
2019. године у 11:00 часова у просторијама : ЈП „ Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг 
Револуције 45, (4. спрат. ) 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који 
Комисији за јавну набавку предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку 
отварања понуда. О поступку отварања понуда водиће се записник у који ће се унети 
подаци наведени у члану 104. став 1. тачке 1) -11) Закона. 
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који 
преузимају примерак записника. Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда записник ће бити достављен, у року од три дана од дана отварања понуда. 
 
3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као и 
попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 
 
4. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6. 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: ЈП Урбанизам и изградња 
Лесковац, Трг Револуције бр. 45, Лесковац,  са назнаком: 
 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку – Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 - 
НЕ ОТВАРАТИ”, или  
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„Допуна понуде за јавну набавку Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку  Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19  -  НЕ 
ОТВАРАТИ  
 

На полеђини коверте или на кутији 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 (опозове), нити да мења  
и/или допуњава своју понуду. 
 
7. 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 (Образац бр. 1 ),и у Моделу уговора  понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, 
или подноси понуду са подизвођачем. 
 
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде                 
(Образац бр. 1) и у Моделу уговора наведе да понуду подноси са подизвођачем,назив и 
адресу седишта подизвођача,а у Обрасцу понуде и 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.  
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 поглављу IV конкурсне документације, 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.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
9. 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 2) 
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, 

- опис послова сваког од понуђача у извршењу уговора 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, 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. 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/15)], од дана 
испостављања привремене, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорних 
органа, а којим је потврђено извршење радова које су предмет јавне набавке. 
  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
10.2. Захтев у погледу рока  извoђења радова 

Рок за извођење радова не може бити дужи од  360 календарских дана од дана 
увођења у посао. 

Извођач радова ће бити уведен у посао на начин предвиђен моделом уговора. 
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум почетка и завршетка свих уговорених 
радова. 
 
10.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати понуду. 

 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 

 
Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цене треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током 
извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке.  
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током реализације уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности 
понуде меродавна је јединична цена. 
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12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ  
 

• Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија – Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs 

• Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине – Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, 
www.mpzzs.gov.rs 

• Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 
22-26, www.minrzs.gov.rs 

 
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I) Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:  
 

1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену Банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде, наплативу на први позив и без приговора, са овлашћењем  на износ  од  
5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења банкарске гаранције 30 (тридесет) дана 
дуже од истека рока важења понуде, укључујући и продужења. 

 која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 
позив. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално 
или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.  
Напомена:  
Наручилац ће уновчити Банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:  
-   понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; 
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
-  понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 
посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
( модел обрасца банкарске гаранције за озбиљност понуде дат је у конкурсној 
документацији) (Образац бр. 11)  
 
Наручилац ће вратити Банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.   
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Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана доставе уговора на потпис преда 
Наручиоцу граду Лесковцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% 
вредности уговора без ПДВ-а, и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека коначног 
рока за комплетно извршење посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на 
приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца, града Лесковца заједно са 
потписаним Уговором..  
У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који су предмет 
овог уговора у току, Изабрани понуђач  је дужан да о свом трошку продужи рок важења 
банкарске гаранције без обзира на околности из којих продужење важности банкарске 
гаранције  истиче. 
Наручилац може банкарску гаранцију за добро извршење посла послати на наплату 
пословној банци уколико Изабрани понуђач , ни после упућене опомене, не продужи њено 
важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Изабрани 
понуђач  не буде извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим 
уговором. 
Поднета банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Уколико понуђач поднесе банкарску гаранцију  стране банке, тој банци мора бити 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 
У случају да Извођач не достави гаранцију у року не дужем од 15 дана од дана пријема 
Уговора на потпис,  сматраће се да је Извођач одбио да достави доказе и средства 
обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивања Уговора. 
 

3. Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 
Изабрани понуђач се обавезује да преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року, прe примопредаје изведених радова, која ће бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у 
корист Наручиоца града Лесковца, што је услов за оверу окончане ситуације. 
Банкарска гаранција  се издаје у висини од 5% од уговорене вредности уговора, без ПДВ-
а,са роком важности 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.  
У случају недостављања банкарске гаранције, приликом примопредаје радова, задржаће се 
депозит у висини и роковима предвиђеним у предходном ставу до достављања банкарске 
гаранције  или до истека гарантног рока.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију  за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да Извођач радова не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року на 
начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди наручилац, мањи износ од 5% од уговорене вредности радова који су 
предмет гаранције, без ПДВ-а или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца или на е-mail адресу 
deja.kostic@uileskovac.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Уколико се појашњење тражи од наручиоца путем e-mailа исти ће се сматрати 
благовременим уколико је стигао на адресу наручиоца у току радног времена наручиоца ( 
од понедељка до петка,  у периоду од 7,00-14,00 часова). У противном рок за одговор тече 
од првог  наредног радног  дана наручиоца.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, бр. 007-3/19. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 
 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна 
да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
16. 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, 
вредновању 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.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
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17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. 
 
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  

 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
   
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе  које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине.  (Образац бр. 5). Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде 
достави изјаву  да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. (Образац бр.5).  
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
  
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно  или препорученом пошиљком 
са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
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обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке 
о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 
ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  
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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
1) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.  
2)  0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000,00 динара 
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 0,1 % понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
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   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број 
јавне набавкe]; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац  је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 
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.  
 
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 
Наручилац има право да  након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења 
поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
максимално повећати  до 5%  од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 
чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. 
Закона о јавним набавкама. 
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VII  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 
 
 

Р. 
бр. НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ 

ОБРАСЦА 
1. Образац понуде ОБРАЗАЦ бр. 1 
2. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ бр. 2 
3. Образац структуре цене ОБРАЗАЦ бр. 3 
4. Образац трошкова припреме понуде ОБРАЗАЦ бр. 4 
5. Образац изјаве о независној понуди ОБРАЗАЦ бр. 5 
6. Образац изјава о поштовању обавезних услова из чл. 75. став 2. 

Закона ОБРАЗАЦ бр. 6 

7. Образац изјаве о структури минимално потребне радне снаге 
која ће бити ангажована на предметној јавној набавци ОБРАЗАЦ бр. 7 

8. Списак референтних наручилаца радова ОБРАЗАЦ бр. 8 
9. Потврда о референтним изведеним радовима ОБРАЗАЦ бр. 9 
10 Образац изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ бр. 10 
 11. Модел банкарске гаранције за озбиљност понуде ОБРАЗАЦ бр. 11 
12. Модел уговора ОБРАЗАЦ бр. 12 
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( Образац 1) 
1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова                                             
Изградња трга у Лесковцу бр.007-3/19 
 
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. 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 
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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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5)  КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 

Изградња трга у Лесковцу бр.007-3/19 
ЦЕНА 

 
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА динара без ПДВ-а 

Изградња трга у Лесковцу бр.007-3/19 
 
 
 

 
Словима:                             динара   
                                     
 

 
УСЛОВ НАРУЧИОЦА 

 

 
ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
По испостављеним привременим  
ситуацијама (укључујући и окончану 
ситуацију) у року од 45 дана од дана 
пријема исправне ситуације  

 
По испостављеним привременим ситуацијама 
(укључујући и окончану ситуацију) у року од 
_________дана од дана пријема исправне 
ситуације 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 
Максимално 360 календарских дана од 
дана увођења у посао 
 

 
           ________ календарских дана 

РOK ВАЖЕЊА ПОНУДЕ                                      
(не може бити краћи од 60 дана) 

 
______ дана од дана отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извoђења 
радова  и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом 
 

Датум                 Потпис понуђача 
        

_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни  и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( Образац 2 ) 
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2. ОБРАЗАЦ   ПРЕДМЕРА   И   ПРЕДРАЧУНА РАДОВА 

I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

A/ ПРИПРЕМНИ И КАМЕНОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ 

  1. КАМЕНОРЕЗАЧКИ 
РАДОВИ 

            

Поз. Опис позиције        Ј.М. Количина   Јединична         
цена 

  Укупно 

  Обавезни технички услови квалитета и полагања гранитних плоча 

  Физичко механичка својства камена у складу са СРПС ЕН 1468:2014  
Физичко механичка својства камена:  
• Минералошки – петрографски састав према СРПС Б.Б8.003 ако камен није свеж и 
показује знаке  алтернације, не може се користити за израду плоча;  
• Чврстоћа на притисак у сувом стању: min 180 МПа(СРПС Б.Б8.012)  
• Чврстоћа на притисак у водозасићеном стању: min 80% чврстоће у сувом стању  
• Чврстоћа на притисак после смрзавања: min 80% чврстоће у водозасићеном стању   
• Чврстоћа на савијање: min  20 МРа (СРПС Б.Б8.017)  
• Хабање брушењем: max  12cm³/50cm² (СРПС Б.Б8.015)  
• Упијање воде ≤3% (m/m) (СРПС Б.Б8.010)  
• Порозност: ≤5% (m/m) (СРПС ЕН 1936:2009)  
• Запреминска маса: 2.7-3.0 t/ m³  
• Постојаност на мразу: постојан (СРПС ЕН 12370:2009)  
• Постојаност на дејство На2СО4 (СРПС Б.Б8.002)  
• Отпорност на клизање помоћу клатна:  
- у сувим условима 89%  
- у влажним условима 70%  

  У погледу класификације плоча – Класа А у складу са  СРПС Б.Б3.200/1994.  
Облик и мере су дефинисани предмером и графичким прилозима, а дозвољена 
одступања у складу са  СРПС Б.Б3.200/1994.  
Камен мора бити здрав, без ласа, без пукотина и рисева. Обрађене плоче морају бити 
потпуно равне и  праве и по ивицама неискрзане и са необијеним угловима. Пре уградње 
је потребно квашење водом, а  редове уграђивати са правилним превезима и спојницама. 
По завршеном уграђивању очистити камен и  спојнице.  
Камен мора бити отпоран на мреханичке ударе, хабање и тд. Својства камена у односу 
на разне утицаје,  доказују се атестом који је прописан у СРПС стандарду. Димензије и 
облик камених плоча морају бити у  складу са одредбама СРПС стандарда.  
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  Уколико се материјал прихвати, узорци се чувају на градилишту до краја извођења 
радова.  
Ако се узорци одбију из оправданих разлога, Извођач је дужан да достави нове узорке. 
Уколико на узорним  плочама има природних дефеката (као мрље нпр.) треба их 
класификовати као прихватљиве или  неприхватљиве. Дефекти којих нема на узорним 
плочама не могу бити прихватљиви на плочама које ће  се уграђивати.  
Испоручилац је у обавези да омогући особама овлашћеним од стране Инвеститора за 
надзор, као и самом  Инвеститору, несметан приступ каменолому и објектима у којима 
ће се вршити обрада камена ради  контроле квалитета и обраде. 

1.1 Поплочавање површина - 
поља гранитним, подним 
плочама димензија 60х40cm 
дебљине dд=8cm на слоју 
ризле, гранулације 4-8mm 
d=5cm.                                                   

      

  Опис рада: Позиција обухвата 
набавку,транспорт и 
поплочање штокованим, 
гранитним, противклизним, 
подним плочама  дужине 60 
cm, ширине 40 cm и дебљине 
д=8 cm,  гранитом, домаћег 
копа који је светло сиве боје са 
уочљивим зрнима жуте боје, 
као завршног слоја пешачких 
површина (Буковички гранит 
или одговарајућих истих 
карактеристика). Саставни део 
позиције је и импрегнација 
средством против воде, влаге, 
масти и уља, Акеми Стаин 
Репеллент Нано effect, или 
одговарајући истих или бољих 
карактеристика.  

      

  Израда: Полагање гранитних, 
штокованих, противклизних 
подних плоча  врши се преко 
постојеће уваљане подлоге од 
дробљрног агрегата 0/31,5, 
сабијене и доведене у 
пројектовани положај са, по 
потреби извршеном допуном 
дробљеним каменом. Подне 
плоче се полажу на слој ризле 
гранулације 4-8mm дебљине 5 
cm. Позиција обухвата и 
набавку потребне количине 
ризле.    
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  Услови квалитета: Прописани 
технички услови за 
архитектонски грађевински 
камен  – СРПС Б.Б3.200 
Спољашње 
облагањехоризонталних 
површинаозначених са СХ-2:                                                                                                                                               
-Петрографска врста стене: 
ГРАНИТ                                                                   
- Чврстоћа на притисак(МПа): 
min 120                                                                                              
- Чврстоћа на савијање (МПа): 
min 12                                                                            
- Отпорност на хабање 
стругањем по  Беме-у ( 
cm³/50cm²): max 14                                                                                                                                    
- Порозност (%): max7                                                                                            
- Упијање воде (%): max 2                                                                                                
- Постојаност на мразу: 
Постојан                                                          

      

  Обавезно достављање атеста 
тражених карактеристика, 
релевантних институација.   
Обрачун се врши по m² 
поплочане површине, а а у 
цену је укључена и набавка 
ризле 4-8mm на коју се полажу 
гранитне подне плоче.  

      

  Саставни део позиције је и 
украјање гранитних плоча, са 
узимањем мера на лицу места, 
израда радионичког цртежа за 
прецизно исецање облика.   

      

  Све радове мора изводити 
квалификовани подополагач 
камена гранита, са употребом 
свих неопходних алата за 
извођење поменутих радова 
(Дијамантски алат, монтерска 
фреза,...). Подизање и полагање 
гранитних плоча вршити 
алатима који не доводе до 
оштећења ивица и површина 
већ обрађених, готових 
гранитних елемената.  
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   Извођач је у обавези да 
достави, еталон, огледну плочу 
са варијететима у траженом 
граниту. ( Све врсте обраде, 
резана, штокована, цепана, 
пикована,..., као и варијетете у 
структури, вене различитих 
дебљина, итд)  Одабрани камен 
мора добити сагласност 
надзорног органа, при чему ће 
бити одбачени узорци који не 
одговарају траженој естетици и 
квалитету..                                       

           

  Обрачун по  m2. m2 3,295.73 x  =  
1.2 Поплочавање површина - 

подеоних линија, фрезовано 
цепаним гранитним 
квадрима димензија 10х20cm, 
дебљине d=6cm на слоју 
ризле, гранулације 4-8mm  
d=5cm.                                                                                                                                                                                      
 
                                              

            

  
  

Опис рада: Позиција обухвата 
набавку, транспорт и 
поплочање фрезовано цепаним, 
гранитним квадрима,  дужине 
20 cm, ширине 10 cm и 
дебљине d=6 cm,  гранитом, 
који је светло сиве боје без  
уочљивих зрна жуте боје, као 
завршног слоја пешачких 
површина.      
Израда: Полагање гранитних, 
штокованих, противклизних 
подних плоча  врши се преко 
постојеће уваљане подлоге од 
дробљрног агрегата 0/31,5, 
сабијене и доведене у 
пројектовани положај са, по 
потреби извршеном допуном 
дробљеним каменом. Подне 
плоче се полажу на слој ризле 
гранулације 4-8mm дебљине 5 
cm. Позиција обухвата и 
набавку одређене количине 
ризле.  
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  Услови квалитета: Услови 
квалитета: Прописани 
технички услови за 
архитектонски грађевински 
камен  – СРПС Б.Б3.200 
Спољашње 
облагањехоризонталних 
површинаозначених са СХ-2:                                                                                             
-Петрографска врста стене: 
ГРАНИТ                                                                        
- Чврстоћа на притисак(МПа): 
min 120                                                                                              
- Чврстоћа на савијање (МПа): 
min 12                                                                             
- Отпорност на хабање 
стругањем по  Беме-у ( 
cm³/50cm²): max 14                                                                                                        
- Порозност (%): max.7                                                                                                        
- Упијање воде (%): max.2                                                                                               
- Постојаност на мразу: 
Постојан                                                                            

        

  Обавезно достављање атеста 
тражених карактеристика, 
релевантних институација.   
Обрачун се врши по m² 
поплочане површине, а а у 
цену је укључена и набавка 
ризле 4-8mm на коју се полажу 
гранитне подне плоче.  

        

  
  

Саставни део позиције је и 
украјање гранитних плоча, са 
узимањем мера на лицу места, 
израда радионичког цртежа за 
прецизно исецање облика.  
Све радове мора изводити 
квалификовани подополагач 
камена гранита, са употребом 
свих неопходних алата за 
извођење поменутих радова 
(Дијамантски алат, монтерска 
фреза,...).  
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  Подизање и полагање 
гранитних плоча вршити 
алатима који не доводе до 
оштећења ивица и површина 
већ обрађених, готових 
гранитних елемената. Извођач 
је у обавези да достави, еталон, 
огледну плочу са варијететима 
у траженом граниту. ( Све 
врсте обраде, резана, 
штокована, цепана, 
пикована,..., као и варијетете у 
структури, вене различитих 
дебљина, итд)  Одабрани камен 
мора добити сагласност 
надзорног органа, при чему ће 
бити одбачени узорци који не 
одговарају траженој естетици и 
квалитету..      

            

  Обрачун по  m2. m2 806.98 x  =  
1.3 Поплочавање линија и 

ободних површина око 
зеленила фрезовано цепаном 
гранитном коцком димензије 
10х10cm дебљине d=10cm на 
слоју ризле, гранулације 4-
8mm d=5cm, резаном са две 
наспрамне бочне стране.                                                

            

  
  

Опис рада: Позиција обухвата 
набавку, транспорт и 
поплочавање фрезовано 
цепаном гранитном коцком 
дужине 10 cm, ширине 10 cm и 
дебљине d=10 cm, гранитом  
који је свело сиве боје БЕЗ 
уочљивих зрна жуте боје 
("Плави") као завршног слоја 
пешачких површина. 
Израда: Полагање гранитне 
коцке врши се преко постојеће 
подлоге од дробљеног агрегата 
0/31,5, сабијене и доведене у 
пројектовани положај са, по 
потреби извршеном допуном 
дробљеним каменом. Гранитна 
коцка се полаже на слој ризле 
гранулације 4-8mm дебљине 5 
cm. Позиција обухвата и 
набавку потребне количине 
ризле. 
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  Услови квалитета: Услови 
квалитета: Прописани 
технички услови за 
архитектонски грађевински 
камен  – СРПС Б.Б3.200 
Спољашње 
облагањехоризонталних 
површинаозначених са СХ-2:                                                                                                     
-Петрографска врста стене: 
ГРАНИТ                                                                         
- Чврстоћа на притисак(МПа): 
min 120                                                                                              
- Чврстоћа на савијање (МПа): 
min12                                                                                   
- Отпорност на хабање 
стругањем по  Беме-у ( 
cm³/50cm²): max 14                                                                                                        
- Порозност (%): max 7                                                                                           
- Упијање воде (%): max 2                                                                                              
- Постојаност на мразу: 
Постојан  

       

  Обавезно достављање атеста 
тражених карактеристика, 
релевантних институација.   
Обрачун се врши по m² 
поплочане површине, а а у 
цену је укључена и набавка 
ризле 4-8mm  на коју се полажу 
гранитне подне плоче.  

       

  Саставни део позиције је и 
украјање гранитних плоча, са 
узимањем мера на лицу места, 
израда радионичког цртежа за 
прецизно исецање облика.  

       

  Све радове мора изводити 
квалификовани подополагач 
камена гранита, са употребом 
свих неопходних алата за 
извођење поменутих радова 
(Дијамантски алат, монтерска 
фреза,...).  
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  Подизање и полагање 
гранитних плоча вршити 
алатима који не доводе до 
оштећења ивица и површина 
већ обрађених, готових 
гранитних елемената. Извођач 
је у обавези да достави, еталон, 
огледну плочу са варијететима 
у траженом граниту. ( Све 
врсте обраде, резана, 
штокована, цепана, 
пикована,..., као и варијетете у 
структури, вене различитих 
дебљина, итд)  Одабрани камен 
мора добити сагласност 
надзорног органа, при чему ће 
бити одбачени узорци који не 
одговарају траженој естетици и 
квалитету.  

            

  Обрачун по  m2.  m2 427.34 x  =  
1.4 Поплочавање површина - 

окоснице праваца на тргу, 
фрезовано цепаном 
гранитном коцком, 
димензије 10x10cm, дебљине 
d=10cm на слоју ризле, 
гранулације 4-8mm d=5cm, 
резаном са све четири бочне 
стране.  

            

  
  

Опис рада: Позиција обухвата 
набавку, транспорт и 
поплочавање, фрезовано 
цепаном гранитном коцком, 
дужине 10cm, ширине 10 cm и 
дебљине d=10 cm, гранитом из 
домаћег копа,који је светло 
сиве боје СА уочљивим зрнима 
жуте боје, као завршног слоја 
пешачких површина. 
Израда: Полагање фрезовано, 
цепаном гранитном коцком,  
врши се преко уваљане 
подлоге од дробљеног агрегата 
0/31,5, сабијене и доведене у 
пројектовани положај са, по 
потреби извршеном допуном 
дробљеним каменом. Подне 
плоче се постављају на слој 
ризле гранулације  4-8mm 
дебљине 5 cm.Позиција 
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обухвата и набавку потребне 
количине ризле. 

  Услови квалитета: Прописани 
технички услови за 
архитектонски грађевински 
камен  – СРПС Б.Б3.200 
Спољашње 
облагањехоризонталних 
површинаозначених са СХ-2:                                                                                               
-Петрографска врста стене: 
ГРАНИТ                                                                                                                                      
- Чврстоћа на притисак(МПа): 
min 120                                                                                              
- Чврстоћа на савијање (МПа): 
min 12                                                                                 
- Отпорност на хабање 
стругањем по  Беме-у ( 
cm³/50cm²): max  14                                                                                                        
- Порозност (%): max7                                                                                                        
- Упијање воде (%): max 2  - 
Постојаност на мразу: Постојан  

        

  Обавезно достављање атеста 
тражених карактеристика, 
релевантних институација.   
Обрачун се врши по м² 
поплочане површине, а а у 
цену је укључена и набавка 
ризле 4-8мм на коју се полажу 
гранитне подне плоче.  

        

  
  

Саставни део позиције је и 
украјање гранитних плоча, са 
узимањем мера на лицу места, 
израда радионичког цртежа за 
прецизно исецање облика. 
Све радове мора изводити 
квалификовани подополагач 
камена гранита, са употребом 
свих неопходних алата за 
извођење поменутих радова 
(Дијамантски алат, монтерска 
фреза,...). Подизање и полагање 
гранитних плоча вршити 
алатима који не доводе до 
оштећења ивица и површина 
већ обрађених, готових 
гранитних елемената.  
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  Извођач је у обавези да 
достави, еталон, огледну плочу 
са варијететима у траженом 
граниту. ( Све врсте обраде, 
резана, штокована, цепана, 
пикована,..., као и варијетете у 
структури, вене различитих 
дебљина, итд)  Одабрани камен 
мора добити сагласност 
надзорног органа, при чему ће 
бити одбачени узорци који не 
одговарају траженој естетици и 
квалитету.. 

            

  Обрачун по  m2.  m2 948.98 x  =  
1.5 Поплочавање површина - 

трака, гранитним подним 
плочама, димензије 20x30cm, 
дебљине d=6cm на слоју 
ризле, гранулације 4-8mm 
d=5cm, резаном са све четири 
бочне стране.  

    
  

      

  
  

Опис рада: 
Позиција обухвата 
набавку,транспорт и 
поплочање штокованим, 
гранитним, противклизним, 
подним плочама  дужине 30 
cm, ширине 20 cm и дебљине 
d=6 cm гранитом из домаћег 
копа,који је светло сиве боје 
СА уочљивим зрнима жуте 
боје, као завршног слоја 
пешачких површина.  
Израда: Полагање штоковане, 
гранитне, противклизне подне 
плоче,  врши се преко уваљане 
подлоге од дробљеног агрегата 
0/31,5, сабијене и доведене у 
пројектовани положај са, по 
потреби извршеном допуном 
дробљеним каменом. Подне 
плоче се постављају на слој 
ризле гранулације  4-8mm 
дебљине 5 cm.Позиција 
обухвата и набавку потребне 
количине ризле.  
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  Услови квалитета: Прописани 
технички услови за 
архитектонски грађевински 
камен  – СРПС Б.Б3.200 
Спољашње 
облагањехоризонталних 
површинаозначених са СХ-2:                                                                                               
-Петрографска врста стене: 
ГРАНИТ                                                                                                                                      
- Чврстоћа на притисак(МПа): 
min 120                                                                                              
- Чврстоћа на савијање (МПа): 
min 12                                                                                 
- Отпорност на хабање 
стругањем по  Беме-у ( 
cm³/50cm²): max 14                                                                                                        
- Порозност (%): max 7                                                                                                        
- Упијање воде (%): max 2                                                                                                                 
- Постојаност на мразу: 
Постојан 
Обавезно достављање атеста 
тражених карактеристика, 
релевантних институација.   
Обрачун се врши по m² 
поплочане површине, а а у 
цену је укључена и набавка 
ризле 4-8mm на коју се полажу 
гранитне подне плоче. 
 Саставни део позиције је и 
украјање гранитних плоча, са 
узимањем мера на лицу места, 
израда радионичког цртежа за 
прецизно исецање облика.  
Све радове мора изводити 
квалификовани подополагач 
камена гранита, са употребом 
свих неопходних алата за 
извођење поменутих радова 
(Дијамантски алат, монтерска 
фреза,...). Подизање и полагање 
гранитних плоча вршити 
алатима који не доводе до 
оштећења ивица и површина 
већ обрађених, готових 
гранитних елемената. 
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  Извођач је у обавези да 
достави, еталон, огледну плочу 
са варијететима у траженом 
граниту. ( Све врсте обраде, 
резана, штокована, цепана, 
пикована,..., као и варијетете у 
структури, вене различитих 
дебљина, итд)  Одабрани камен 
мора добити сагласност 
надзорног органа, при чему ће 
бити одбачени узорци који не 
одговарају траженој естетици и 
квалитету.. 

            

  Обрачун по  m2.  m2 1,335.67 x  =  
1.6 Поплочавање површина - 

поља гранитним подним 
плочама, димензија  60х40cm, 
дебљине d=8cm на слоју 
ризле, гранулације 4-8mm 
d=5cm, на делу платоа 
партерне ФОНТАНЕ.                                                                                                                                         

      
  

    
  
  

  
  

Опис рада: Позиција обухвата 
набавку, транспорт и 
поплочавање, штокованим 
гранитним, противклизним, 
подним плочама, дужине 60cm, 
ширине 40cm и дебљине 
d=8cm, гранитом из домаћег 
копа,који је светло сиве боје са 
уочљивим зрнима жуте бој, као 
завршног слоја пешачких 
површина. Спојнице између 
плоча заливати смесом Сика 
Флеx Фиx 131 или 
одговарајући , према упутству 
произвођача.    
Израда: Полагање гранитних, 
штокованих, противклизних 
плоча врши се преко уваљане 
подлоге од дробљеног агрегата 
0/31,5, сабијене и доведене у 
пројектовани положај са, по 
потреби извршеном допуном 
дробљеним каменом. Подне 
плоче се постављају на слој 
ризле гранулације  4-8mm 
дебљине 5 cm.Позиција 
обухвата и набавку потребне 
количине ризле.  
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  Услови квалитета: Прописани 
технички услови за 
архитектонски грађевински 
камен  – СРПС Б.Б3.200 
Спољашње 
облагањехоризонталних 
површинаозначених са СХ-2:                                                                                           
-Петрографска врста стене: 
ГРАНИТ                                                                                                                  
- Чврстоћа на притисак(МПа): 
min 120                                                                                                                       
- Чврстоћа на савијање (МПа): 
min 12                                                                                              
- Отпорност на хабање 
стругањем по  Беме-у ( 
cm³/50cm²): max 14                                                                                                        
- Порозност (%): max 7                                                                                           
- Упијање воде (%): max 2                                                                                                                
- Постојаност на мразу: 
Постојан   
Обавезно достављање атеста 
тражених карактеристика, 
релевантних институација.   
Обрачун се врши по m² 
поплочане површине, а а у 
цену је укључена и набавка 
ризле 4-8mm на коју се полажу 
гранитне подне плоче.  
Саставни део позиције је и 
украјање гранитних плоча, са 
узимањем мера на лицу места, 
израда радионичког цртежа за 
прецизно исецање облика.  
Све радове мора изводити 
квалификовани подополагач 
камена гранита, са употребом 
свих неопходних алата за 
извођење поменутих радова 
(Дијамантски алат, монтерска 
фреза,...).  
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  Подизање и полагање 
гранитних плоча вршити 
алатима који не доводе до 
оштећења ивица и површина 
већ обрађених, готових 
гранитних елемената. Извођач 
је у обавези да достави, еталон, 
огледну плочу са варијететима 
у траженом граниту. ( Све 
врсте обраде, резана, 
штокована, цепана, 
пикована,..., као и варијетете у 
структури, вене различитих 
дебљина, итд)  Одабрани камен 
мора добити сагласност 
надзорног органа, при чему ће 
бити одбачени узорци који не 
одговарају траженој естетици и 
квалитету..                                       

            

  Обрачун по  m2. m2 183.00 x  =  
  Укупно:   

  
              

2. ГРАНИТНЕ КЛУПЕ 

              
Поз. Опис позиције                             Ј.М. Количина   Јед.цена   Укупно 
2.1 Израда транспорт и монтажа 

гранитне клупе на два 
ослонца, од гранита из 
домаћег копа ( Буковички 
гранит или одговарајући 
истих карактеристика) који 
је светло сиве боје са 
уочљивим зрнима жуте боје . 

            

  Димензије гранитне клупе, по 
детаљу и цртежу пројектанта: 
Ослонци 60x36x30cm –2kom. + 
талпа 210x60x12cm – 
1kom.Обрада: Резано(мат), 
оборене све ивице 
5x5mmТежина комплета: 800kg 
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  2. Заштита гранита: 
- Слободне површине гранита 
премазати одговарајућим 
заштитним средством против 
упијања воде, влаге, масти и 
уља типа: Акеми Стаин 
Репеллент Нано еффецт или 
одговарајући премаз за 
заштиту од воде, уља и 
масноће 
Површине које долазе у 
контакт са цементом заштити 
од утицаја влаге и шалитре 
заштитним средством типа: 
Акеми Анти-Стаин Цоатинг 
2015 или одговарајући премаз. 

        

  Опис монтаже : монтирање 
помоћу алата за подизање и 
спуштање масива, коришћење 
грађевинских машина (бобцат, 
комбинирка 75кW,...).                                        
Анкеровање ослонаца, према 
детаљу пројектанта. 

            

  Обрачун по комаду.           kom 7.00    =  
2.2 Израда транспорт и монтажа 

гранитне клупе на три 
ослонца, од гранита из 
домаћег копа ( Буковички 
гранит или одговарајући) 
који је светло сиве боје са 
уочљивим зрнима жуте боје . 

            

  Димензије гранитне клупе, по 
детаљу и цртежу пројектанта: 
Ослонци 60x36x30cm –3kom. + 
поклопна плоча192x60x12cm – 
2kom. 
Обрада: Резано(мат), оборене 
све ивице 5x5mm 
Тежина комплета: 1300kg 
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  2. Заштита гранита: 
- Слободне површине гранита 
премазати одговарајућим 
заштитним средством против 
упијања воде, влаге, масти и 
уља типа: Акеми Стаин 
Репеллент Нано еффецт или 
одговарајући премаз за 
заштиту од воде, уља и 
масноће 
Површине које долазе у 
контакт са цементом заштити 
од утицаја влаге и шалитре 
заштитним средством типа: 
Акеми Анти-Стаин Цоатинг 
2015 или одговарајући премаз. 

        

  Опис монтаже : монтирање 
помоћу алата за подизање и 
спуштање масива, коришћење 
грађевинских машина (бобцат, 
комбинирка 75кW,...)                                    
Анкеровање ослонаца, према 
детаљу пројектанта. 

            

  Обрачун по комаду.            kom 43.00    =  
2.3 Израда транспорт и монтажа 

гранитне клупе на четири 
ослонца, од гранита из 
домаћег копа ( Буковички 
гранит или одговарајући) 
који је светло сиве боје са 
уочљивим зрнима жуте боје .  

            

  Димензије гранитне клупе, по 
детаљу и цртежу пројектанта: 
Ослонци 60x36x30cm –4kom. + 
поклопна плоча192x60x12cm – 
2kom + поклопна плоча 
174x60x12cm. Обрада: 
Резано(мат), оборене све ивице 
5x5mm 
Тежина комплета: 1800kg 
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  2. Заштита гранита:- Слободне 
површине гранита премазати 
одговарајућим заштитним 
средством против упијања 
воде, влаге, масти и уља типа: 
Акеми Стаин Репеллент Нано 
еффецт или одговарајући 
премаз за заштиту од воде, уља 
и масноће Површине које 
долазе у контакт са цементом 
заштити од утицаја влаге и 
шалитре заштитним средством 
типа:Акеми Анти-Стаин 
Цоатинг 2015 или одговарајући 
премаз. 

       

  Опис монтаже : монтирање 
помоћу алата за подизање и 
спуштање масива, коришћење 
грађевинских машина (бобцат, 
комбинирка 75кW,...).                                        
Анкеровање ослонаца, према 
детаљу пројектанта. 

            

  Обрачун по комаду.            kom 3.00 x  =  
2.4 Израда и постављање носача 

седишта и наслона клупе 
израђених од челичних 
профила. U- профиле 
димензија а/h, 30/40/2mm  
израдити и уградити по 
детаљима и упутству 
пројектанта. Спојеве и варове 
идеално израдити, очистити и 
обрусити. Пре уградње 
очистити их од корозије и 
прашине, брусити и опајати. 
Завршна обрада профила 
пластификација - 
полиетиленски премаз, у боји 
по РАЛ карти, по избору 
пројектанта.  

       

  Начин уградње на унапред 
означена места на гранитној 
талпи клупа, адекватним анкер 
шрафовима. Рупе у граниту 
извести дијамантским 
бушилицима.  Све по детаљу и 
цртежу пројектанта.  

            

  Обрачун по kg носача. kg 400.00 x  =  
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2.5 Набавка,транспорт и уградња 
дрвених штафни и попречних 
држача за клупу са наслоном, 
висина наслона клупе 0,90m, 
висина од тла. Дрвене штафне 
попречног пресека 4,2/8cm, 
дужине 180cm израђене су од 
суве резане борове грађе, 
степена влажности 15%,  са 
квалитетном завршном 
обрадом и обореним 
(заобљеним) ивицама, 
поставити управно на челичне 
држаче, равномерно (2 комада) 
на површини за седење од 
180×60cm. 

            

  Челични носачи постављени су 
на посебно означена места на 
гранитној талпи, за које се 
претходно обликоване дрвене 
штафне везују адекватном 
вијчаном робом. За наслон 
клупе користити горе описане 
штафне и поставити их на 
челичне кутије, спој извршити 
хангар шрафом. 

            

  Обрачун по комаду. kom 12.00 x  =  
2.6 Набавка, транспорт и уградња 

дрвених штафни и подужних 
држача за клупу без наслона. 
Дрвене штафне попречног 
пресека 4.2/8cm, дужине 180cm 
су од суве резане борове грађе, 
степена влажности 15% са 
квалитетном завршном 
обрадом и обореним 
(заобљеним) ивицама, 
поставити управно на челичне 
држаче, равномерно (2 комада) 
на површини за седење од 
180×60cm.  

            

  Челични носачи постављени су 
на посебно означена места на 
гранитној талпи клупе, за које 
се претходно обликоване 
дрвене штафне везују 
адекватном вијчаном робом.  

            

  Обрачун по комаду. kom 36.00 x  =  
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2.7 Заштитни премаз дрвених 
елемената. Седиште и наслон 
клупе   се након завршне 
обраде брушењем, прво 
заштићују импрегнантом у 
одговарајућој боји ради 
отклањања негативног утицаја 
влаге, потом следи подлога а 
онда се на њих у два слоја - 
финални мат лак  врши 
наношење у истој боји ради 
сигурне заштите од свих 
осталих атмосферских утицаја.  

            

  Квалитет дубоке импрегнације 
даје дрвету дуги век трајања од 
труљења. Површински се дрво 
штити у два премаза 
квалитетним премазима у тону 
по избору инвеститора, која му 
даје додатну гаранцију трајања. 
Површинска заштита се 
обнавља у року према упутству 
произвођача. Техничка 
гаранција за производ је три 
године. Предвидети све слојеве 
премазе (импрегнација, 
подлога и лак), за спољну 
употребу, квалитета 
TIKKURILA, SAYERLACK 
или одговарајући или бољег 
квалитета. Обезбедити 
неопходне атесте за тражени 
квалитет премаза. 

            

  Обрачун по m² обрађене 
површине. 

m2 51.84 x  =  

  Укупно:    
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3. ЛИВЕНЕ АБ КЛУПЕ И ЖАРДИЊЕРЕ 

              
Поз. Опис позиције                                                           Ј.М. Количина   Јед.цена   Укупно 

3.1 Набавка, транспорт и уградња 
бетона МБ 30 за бетонирање 
армирано- бетонских зидова 
жардињере  d=12cm  у 
одговарајућој оплати. Зидове 
жардињере армирати са 
узенгијама Ø6/15. Приликом 
бетонирања уградити зидно 
ојачање +/- 2 шипке пречника 
Ø6mm и 10 шипки пречника 
Ø8 mm  са узенгијама пречника 
Ø6 mm, у свему према 
детаљима из графичке 
документације и опису. 
Прииком бетонирања дела 
жардињере који је предвидјен 
за садњу, направити отворе 
пречника 30 mm ради одвода 
вишка воде, према детаљима и 
упутству пројектанта.  
Арматура урачуната у цену.  

            

  Обрачун по m3. m3 2.16 x  =  
3.2 Набавка, транспорт и уградња 

бетона МБ 30 у подну плочу 
жардињере, дебљине 12cm. 
Подну плочу армирати 
двоструко са мрежастом 
арматуром Q 188 у 
одговарајућој оплати са 
дистанцерима израдјених од 
арматуре Ø 8mm, 4 kom/m2.  
Арматура урачуната у цену. 

            

  Обрачун по m3 према опису 
радова и детаљима. 

m3 2.76 x  =  

3.3 Набавка, транспорт и уградња 
бетона МБ 30  за израду 
горњих плоча који су саставни 
део жардињере, дебљине 12cm. 
Ове горње плоче армирати у 
одговарајућој оплати 
двоструком мрежастом 
арматуром +/-Q 188 са 
дистанцерима израдјених од 
арматуре Ø8 mm, 4 kom/m2. 
Приликом бетонирања 
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оставити отвор за уградњу 
канте са лименим улошком, 
према детаљу из графичке 
документације.   

  Обрачун по m3 заједно са 
арматуром. 

m3 2.10 x  =  

3.4 Облагање жардињере ливеним 
терацом структуре по избору 
пројектанта. Жардињеру 
грундирати цементним 
малтером справљеним 
јединицом. Грунд мора бити 
бити раван и довољно рапав, 
по потреби избраздан (ако се 
терацо не лије одмах). Смесу за 
терацо израдити од белог 
цемента, ситнијег агрегата 
приблизно коцкастог облика и 
воде, размера смесе је 1:2.  
Масу измешати усуво и додати 
воду. Жардињеру обложити 
терацо смесом, минималне 
дебљине 2cm, доборо набити и 
глетовати. Заврсни слој тераца 
заштитити од гажења, промаје, 
сунца, по потреби квасити 
водом, док не одлежи. 
Најраније седам дана по 
изливању терацо брусити 
грубим брусом, до појаве чисте 
површине агрегата, и прати 
чистом водом. Видљиве 
рупице, бразде и слично 
испунити китом справљеним 
од белог цемента и белог 
мермерног брашна. Након три 
дана, по стврдњавању кита, 
жардињеру глачати брусевима 
разне финоће, док се не добије 
глатка и равна површина 
уједначеног сјаја.  

            

          

          

          Водити рачуна да ивице 
жардињере буду праве и 
обрађене по детаљу. Ако се 
појаве рупице или бразде 
поновити цео поступак. По 
завршетку најфинијег брушења 
жардињеру опрати два пута са 
додатком детерџента и 

            

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 51 од 236 
 



осушити. Након сушења 
терацо премазати ланеним 
уљем или раствором воска у 
бензину и углачати крпама.   

  Обрачун по m² изливеног 
тераца. 

m² 45.00 x  =  

3.5 Израда и постављање носача и 
наслона клупе израђених од 
челичних профила. U-профиле  
димензија 30/40/2 mm  
израдити и уградити по 
детаљима и упутству 
пројектанта. Спојеве и варове 
идеално израдити, очистити и 
обрусити. Пре уградње 
очистити их од корозије и 
прашине, брусити и опајати. 
Носаче предвидети са 
завршном обрадом у 
полиетиелнком слоју - 
пластификацији, како се трајно 
заштитили од атмосферског 
утицаја и корозије која може 
остављати трагове - флек.Боја 
пластификације по РАЛ карти, 
по избору пројектанта. 
Обрачун по кг носача, комплет 
са премазима - 
пластификацијом 

            

    kg 40.00 x  =  
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3.6 Набавка,транспорт и уградња 
дрвених штафни и попречних 
држача за клупу са наслоном, 
висина наслона клупе 0,90m, 
од тла. Дрвене штафне 
попречног пресека 4.2/8cm, 
дужине 180 cm израђене су од 
суве резане борове грађе, 
степена влажности 15%  са 
квалитетном завршном 
обрадом и обореним 
(заобљеним) ивицама, 
поставити управно на челичне 
држаче, равномерно (2 комада) 
на површини за седење од 
180×60cm. Челични носачи 
постављени су на посебно 
означена места у гранит талпи 
(анкер шрафовима), за које се 
претходно обликоване дрвене 
штафне везују адекватном 
вијчаном робом. За наслон 
клупе користити горе описане 
штафне и поставити их на 
челичне кутије, спој извршити 
хангар шрафом.  

            

  Обрачун по комаду. kom 6.00 x  =  
3.7 Набавка, транспорт и уградња 

дрвених штафни и подужних 
држача за клупу без наслона. 
Дрвене штафне попречног 
пресека 4.2/8cm, дужине180cm 
су од суве резане борове грађе 
са квалитетном завршном 
обрадом и обореним 
(заобљеним) ивицама, 
поставити управно на челичне 
држаче, равномерно (2 комада) 
на површини за седење од 
180×60cm. Челични носачи 
постављени су у посебно 
означена жлебове клупа, за 
које се претходно обликоване 
дрвене штафне везују 
адекватном вијчаном робом.  

            

  Обрачун по комаду. kom 6.00 x  =  
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3.8 Заштитни премаз дрвених 
елемената. Седиште и наслон 
клупе   се након завршне 
обраде брушењем, прво 
заштићују импрегнантом у 
одговарајућој боји ради 
отклањања негативног утицаја 
влаге, потом следи подлога а 
онда се на њих у два слоја - 
финални мат лак  врши 
наношење у истој боји ради 
сигурне заштите од свих 
осталих атмосферских утицаја. 
Квалитет дубоке импрегнације 
даје дрвету дуги век трајања од 
труљења. 
Површински се дрво штити у 
два премаза квалитетним 
премазима у тону по избору 
инвеститора, која му даје 
додатну гаранцију трајања. 
Површинска заштита се 
обнавља у року према упутству 
произвођача. Техничка 
гаранција за производ је три 
године. Предвидети све слојеве 
премазе (импрегнација, 
подлога и лак), за спољну 
употребу, квалитета 
TIKKURILA, SAYERLACK 
или одговарајући или бољег 
квалитета. Обезбедити 
неопходне атесте за тражени 
квалитет премаза  

            

              

  Обрачун по m² обрађене 
површине. 

m2 28.00 x  =  

3.9 Глетовање бетонских 
површина доње плоче 
жардињере полигит масом и 
комплетна припрема површина 
за касније наношење боје. 

           

  Обрачун по m2. m2 2.40 x  =  
3.10 Бојење подне плоче жардињере 

белом акрилном бојом на 
претходно припремљеној 
подлози. 

          

  Обрачун по m2. m2 2.40 x  =  
3.11 Набавка,транспорт и насипање 

шљунка за пуњење жардињера 
, у слоју од 15 cm.  
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  Обрачун по m3. m3 0.13 x  =  
3.12 Набавка, транспорт и насипање 

земље у жардињери.   
          

  Обрачун по m3. m3 0.50 x  =  
3.13 Набавка, транспорт и уградња 

агротекстил фолије преко 
земље , испод речног агрегата. 

          

  Обрачун по m2. m2 5.40 x  =  
3.14 Набавка, транспорт и уградња 

каменог речног агрегата 
гранулације 0 -3.0 у дебљини 
од 10 cm. Камени агрегат 
насипати преко земље око 
дрвећа.  

          

  Обрачун по m3. m3 0.90 x  =  
   

УКУПНО: 
  

         
4. ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ МОБИЛИЈАРА 

Поз. Опис позиције      Ј.М. Количина   Јединична         
цена 

  Укупно 

4.1 Демонтажа мобилијара са 
одлагањем на место 
предвиђено од стране 
инвеститора.Обрачун по 
комаду.            

            

  клупе бетонске и дрвене на 
металнопј конструкцији 

kom 15 x  =  

  канте за одлагање смећа kom 4 x  =  

  инфопанел kom 2 x  =  

  сталак за бицикле kom 2 x  =  

  саобраћајни знак kom 2 x  =  

  жардињера kom 4 x  =  

  чесма kom 1 x  =  

4.2 Демонтажа мобилијара са 
утоваром и одвозом на 
депонију.Обрачун по комаду            

          

  стубићи на паркингу kom 21 x  =  

    УКУПНО:   
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  РЕКАПИТУЛАЦИЈА -  ПРИПРЕМНИ И КАМЕНОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ НА ТРГУ 

          
  1. Каменорезачки радови  

  2. Гранитне клупе  

  3. Ливене АБ клупе и жардињере  

  4. Демонтажа постојећег мобилијара  

   УКУПНО:  

 

II ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА 
НА  БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА У ЛЕСКОВЦУ 

А/ ПРИПРЕМНИ И КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 
  1. КАМЕНОРЕЗАЧКИ 

РАДОВИ             
 Физичко механичка својства камена у складу са СРПС ЕН 1468:2014  

Физичко механичка својства камена:  
• Минералошки – петрографски састав према СРПС Б.Б8.003 ако камен није свеж и 
показује знаке  алтернације, не може се користити за израду плоча;  
• Чврстоћа на притисак у сувом стању: min 180 MPa(СРПС Б.Б8.012)  
• Чврстоћа на притисак у водозасићеном стању: min80% чврстоће у сувом стању  
• Чврстоћа на притисак после смрзавања: min80% чврстоће у водозасићеном стању   
• Чврстоћа на савијање: мин 20 MРa (СРПС Б.Б8.017)  
• Хабање брушењем: маx 12cm³/50cm² (СРПС Б.Б8.015)  
• Упијање воде ≤3% (m/m) (СРПС Б.Б8.010)  
• Порозност: ≤5% (m/m) (СРПС ЕН 1936:2009)  
• Запреминска маса: 2.7-3.0 t/ m³  
• Постојаност на мразу: постојан (СРПС ЕН 12370:2009)  
• Постојаност на дејство Na2SO4 (СРПС Б.Б8.002)  
• Отпорност на клизање помоћу клатна:  
- у сувим условима 89%  
- у влажним условима 70%  
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 У погледу класификације плоча – Класа А у складу са  SRPS B.B3.200/1994.  
Облик и мере су дефинисани предмером и графичким прилозима, а дозвољена одступања у 
складу са  СРПС Б.Б3.200/1994.  
Камен мора бити здрав, без ласа, без пукотина и рисева. Обрађене плоче морају бити 
потпуно равне и  праве и по ивицама неискрзане и са необијеним угловима. Пре уградње је 
потребно квашење водом, а  редове уграђивати са правилним превезима и спојницама. По 
завршеном уграђивању очистити камен и  спојнице.  

Камен мора бити отпоран на мреханичке ударе, хабање и тд. Својства камена у односу на 
разне утицаје,  доказују се атестом који је прописан у СРПС стандарду. Димензије и облик 
камених плоча морају бити у  складу са одредбама СРПС стандарда.  
Уколико се материјал прихвати, узорци се чувају на градилишту до краја извођења радова.  
Ако се узорци одбију из оправданих разлога, Извођач је дужан да достави нове узорке. 
Уколико на узорним  плочама има природних дефеката (као мрље нпр.) треба их 
класификовати као прихватљиве или  неприхватљиве. Дефекти којих нема на узорним 
плочама не могу бити прихватљиви на плочама које ће  се уграђивати.  
Испоручилац је у обавези да омогући особама овлашћеним од стране Инвеститора за 
надзор, као и самом  Инвеститору, несметан приступ каменолому и објектима у којима ће 
се вршити обрада камена ради  контроле квалитета и обраде. 

Поз. 
Опис позиције        Ј.М. Количина 

  
Јединична      

цена   
Укупно 

1.1 Поплочавање површина - поља 
гранитним, подним плочама 
димензија 60х40cm дебљине 
d=8cm на слоју ризле, 
гранулације 4-8mm d=5cm.                                                                                                                                                               

 Опис рада: Позиција обухвата 
набавку,транспорт и поплочање 
штокованим, гранитним, 
противклизним, подним плочама  
дужине 60 цм, ширине 40 cm и 
дебљине d=8 cm,  гранитом, 
домаћег копа који је светло сиве 
боје са уочљивим зрнима жуте 
боје, као завршног слоја 
пешачких површина (Буковички 
гранит или одговарајући истих 
карактеристика). Саставни део 
позиције је и импрегнација 
средством против воде, влаге, 
масти и уља, Акеми Стаин 
Репеллент Нано effect, или 
одговарајући истих или бољих 
карактеристика).     
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 Израда: Полагање гранитних, 
штокованих, противклизних 
подних плоча  врши се преко 
постојеће уваљане подлоге од 
дробљрног агрегата 0/31,5, 
сабијене и доведене у 
пројектовани положај са, по 
потреби извршеном допуном 
дробљеним каменом. Подне 
плоче се полажу на слој ризле 
гранулације 4-8mm дебљине 5 cm. 
Позиција обухвата и набавку 
потребне количине ризле.    

    
  

 Услови квалитета: Прописани 
технички услови за 
архитектонски грађевински камен  
– СРПС Б.Б3.200 Спољашње 
облагањехоризонталних 
површинаозначених са СХ-2:                                                                                                                  
-Петрографска врста стене: 
ГРАНИТ                                                          
- Чврстоћа на притисак(МПа): 
min 120                                                                                              
- Чврстоћа на савијање (МПа): 
min 12                                                        
- Отпорност на хабање стругањем 
по  Беме-у ( cm³/50cm²): max 14                                                                                                        
- Порозност (%): max 7                                                                                 
- Упијање воде (%): max 2                                                                                   
- Постојаност на мразу: Постојан                                                 

    
  

 Обавезно достављање атеста 
тражених карактеристика, 
релевантних институација.   
Обрачун се врши по m² 
поплочане површине, а а у цену је 
укључена и набавка ризле 4-8mm 
на коју се полажу гранитне подне 
плоче.    

    
  

 Саставни део позиције је и 
украјање гранитних плоча, са 
узимањем мера на лицу места, 
израда радионичког цртежа за 
прецизно исецање облика.   
Све радове мора изводити 
квалификовани подополагач 
камена гранита, са употребом    

    
  

 свих неопходних алата за 
извођење поменутих радова 
(Дијамантски алат, монтерска 
фреза,...). 
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Подизање и полагање гранитних 
плоча вршити алатима који не 
доводе до оштећења ивица и 
површина већ обрађених, готових 
гранитних елемената.               

  Обрачун по m2. m2 387.89 x 
 

= 
 1.2 Поплочавање површина - 

подеоних линија, фрезовано 
цепаним гранитним квадрима 
димензија 10х20cm, дебљине 
d=6cm на слоју ризле, 
гранулације 4-8mm d=5cm.                                                                           

  Опис рада: Позиција обухвата 
набавку,транспорт и поплочање 
фрезовано цепаним, гранитним 
квадрима,  дужине 20 cm, ширине 
10 cm и дебљине d=6 cm,  
гранитом, домаћег копа који је 
светло сиве боје без  уочљивих 
зрна жуте боје, као завршног 
слоја пешачких површина.    

    
  

  Израда: Полагање гранитних, 
штокованих, противклизних 
подних плоча  врши се преко 
постојеће уваљане подлоге од 
дробљрног агрегата 0/31,5, 
сабијене и доведене у 
пројектовани положај са, по 
потреби извршеном допуном 
дробљеним каменом. Подне 
плоче се полажу на слој ризле 
гранулације 4-8mm дебљине 5 cm. 
Позиција обухвата и набавку 
одређене количине ризле.     

    
  

  Услови квалитета: Услови 
квалитета: Прописани технички 
услови за архитектонски 
грађевински камен  – СРПС 
Б.Б3.200 Спољашње 
облагањехоризонталних 
површинаозначених са СХ-2:   

    
  

   -Петрографска врста стене:   
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 ГРАНИТ                                          
- Чврстоћа на притисак(МПа): 
мин.120                                                                                              
- Чврстоћа на савијање (МПа): 
мин.12                                                        
- Отпорност на хабање стругањем 
по  Беме-у ( цм³/50цм²): max 14                                                                                                        
- Порозност (%): max 7                                                                        
- Упијање воде (%): max 2                                                                
- Постојаност на мразу: Постојан   

  Обавезно достављање атеста 
тражених карактеристика, 
релевантних институација.   
Обрачун се врши по м² поплочане 
површине, а а у цену је укључена 
и набавка ризле 4-8mm на коју се 
полажу гранитни подни квадар.    

    
  

  Саставни део позиције је и 
украјање гранитних плоча, са 
узимањем мера на лицу места, 
израда радионичког цртежа за 
прецизно исецање облика.   
Све радове мора изводити 
квалификовани подополагач 
камена гранита, са употребом 
свих неопходних алата за 
извођење поменутих радова 
(Дијамантски алат, монтерска 
фреза,...).    

    
  

  Подизање и полагање гранитних 
плоча вршити алатима који не 
доводе до оштећења ивица и 
површина већ обрађених, готових 
гранитних елемената.                

  Обрачун по m2. m2 98.45 x 
 

= 
 1.3 Поплочавање линија и ободних 

површина око зеленила 
фрезовано цепаном гранитном 
коцком димензије 10х10cm 
дебљине d=10cm на слоју ризле, 
гранулације 4-8mm  d=5cm, 
резаном са две наспрамне бочне 
стране. 
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  Опис рада: Позиција обухвата 
набавку, транспорт и 
поплочавање фрезовано цепаном 
гранитном коцком дужине 10cm, 
ширине 10 cm и дебљине d=10 
cm, гранитом који је свело сиве 
боје БЕЗ уочљивих зрна жуте боје 
("Плави") као завршног слоја 
пешачких површина.   

    
  

  Израда: Полагање гранитне коцке 
врши се преко постојеће подлоге 
од дробљеног агрегата 0/31,5, 
сабијене и доведене у 
пројектовани положај са, по 
потреби извршеном допуном 
дробљеним каменом. Гранитна 
коцка се полаже на слој ризле 
гранулације 4-8mm дебљине 5 cm. 
Позиција обухвата и набавку 
потребне количине ризле.   

    
  

  Услови квалитета: Услови 
квалитета: Прописани технички 
услови за архитектонски 
грађевински камен  – СРПС 
Б.Б3.200 Спољашње 
облагањехоризонталних 
површинаозначених са СХ-2:   

    
  

   -Петрографска врста стене: 
ГРАНИТ                                          
- Чврстоћа на притисак(МПа): 
min 120                                                                                              
- Чврстоћа на савијање (МПа): 
min 12                                                        
- Отпорност на хабање стругањем 
по  Беме-у ( cm³/50cm²): max 14                                                                                                        
- Порозност (%): max 7                                                                        
- Упијање воде (%): max 2                                                                
- Постојаност на мразу: Постојан                                               

    
  

  Обавезно достављање атеста 
тражених карактеристика, 
релевантних институација.   
Обрачун се врши по m² 
поплочане површине, а а у цену је 
укључена и набавка ризле 4-8mm 
на коју се полажу гранитни подни 
квадар.    
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  Саставни део позиције је и 
украјање гранитних плоча, са 
узимањем мера на лицу места, 
израда радионичког цртежа за 
прецизно исецање облика.   
Све радове мора изводити 
квалификовани подополагач 
камена гранита, са употребом 
свих неопходних алата за 
извођење поменутих радова 
(Дијамантски алат, монтерска 
фреза,...).    

    
  

  Подизање и полагање гранитних 
плоча вршити алатима који не 
доводе до оштећења ивица и 
површина већ обрађених, готових 
гранитних елемената.                

  Обрачун по m1. m1 61.28 x 
 

= 
 1.4 Поплочавање површина - 

трака, гранитним подним 
плочама, димензије 20х30cm 
дебљине d=6cm на слоју ризле, 
гранулације 4-8mm d=5cm.              

  Опис рада: Позиција обухвата 
набавку, транспорт и 
поплочавање, штокованим 
гранитним, противклизним, 
подним плочама, дужине 30cm, 
ширине 20cm и дебљине d=6 cm, 
гранитом из домаћег копа,који је 
светло сиве боје са уочљивим 
зрнима жуте боје, као завршног 
слоја пешачких површина.   
Саставни део позиције је и 
импрегнација средством против 
воде, влаге, масти и уља, Акеми 
Стаин Репеллент Нано еффецт, 
или одговарајући. 
Израда: Полагање гранитних, 
штокованих, противклизних 
плоча врши се преко уваљане 
подлоге од дробљеног агрегата 
0/31,5, сабијене и доведене у 
пројектовани положај са, по 
потреби извршеном допуном 
дробљеним каменом. Подне 
плоче се постављају на слој ризле 
гранулације  4-8mm дебљине 5 
cm.Позиција обухвата и набавку 
потребне количине ризле.   
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  Обавезно достављање атеста 
тражених карактеристика, 
релевантних институација.   
Обрачун се врши по m² 
поплочане површине, а а у цену је 
укључена и набавка ризле 4-8mm 
на коју се полажу гранитни подни 
квадар.    

    
  

  Саставни део позиције је и 
украјање гранитних плоча, са 
узимањем мера на лицу места, 
израда радионичког цртежа за 
прецизно исецање облика.   
Све радове мора изводити 
квалификовани подополагач 
камена гранита, са употребом 
свих неопходних алата за 
извођење поменутих радова 
(Дијамантски алат, монтерска 
фреза,...).    

    
  

  Подизање и полагање гранитних 
плоча вршити алатима који не 
доводе до оштећења ивица и 
површина већ обрађених, готових 
гранитних елемената.    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  Услови квалитета: Прописани 
технички услови за 
архитектонски грађевински камен  
– СРПС Б.Б3.200 Спољашње 
облагањехоризонталних 
површинаозначених са СХ-2:               

  Обрачун по m2. m2 164.29 x 
 

= 
 1.5 Набавка,транспорт и уградња 

вибропресованих двослојних 
бехатон плоча са гранитом у 
завршном слоју, модел 
комбиноване форме, Велоуро или 
одговарајуће, дебљине 6cm, и у 
ЕXЦЛУСИВЕ завршној обради и 
боји (боја по избору 
инвеститора).            

   Модел је из 8 различитих 
димензија коцки, међусобно 
уклопивим при ређању. Све коцке 
су трапезоидног облика и 
међусобно уклопиве, димензија 
85x237,5cm; 95x237,5cm; 
105x237,5cm; 115x237,5cm; 
125x237,5cm; 135x237,5cm; 
145x237,5cm и 155x237,5cm.   
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  Бетонске плоче се састоје од два 
слоја И то доњи носиви слој 
дебљине око 5cm И горњи 
хабајући слој дебљине до 1 cm. 
Горњи слој се израђује од 
дробљеног гранита И цемента са 
додатком адитива за отпорност на 
мраз И соли. Завршни слој се 
третира водом под притиском на 
дизнама, посебном технологијом 
(„ПРАНА ОБРАДА“) при чему се 
добијају плоче посебног изгледа 
И рељефа.    

    
  

  Плоче морају да задовоље 
квалитет по стандардима: 
- чврстоћа на затезање цепањем, 
СРПС ЕН 1338                   -
чврстоћа при притиску, ДИН 
18501                                                        
- упијање воде, СРПС ЕН 1338                                                          
- отпорност на хабање бршење 
СРПС ЕН 1338                                    
-отпорност на дејство мраза и 
соли СРПС У.М1.055                               
-отпорност на дејство мраза 
СРПС У.М1.016                                       
-отпорност на клизање СРПС ЕН 
1338                                   Избор 
боја и начина полагања по избору 
и шеми полагања пројектанта.             

  Обрачун по m2. m2 1,268.71 x 
 

= 
 1.6 Набавка, транспорт и уградња - 

плоче водиље, црне боје 
(антрацит), димензија 30*30*6cm, 
са кварцом у завршном слоју. 
Спој фуга на фугу.        

 
  

   Обрачун по m2. m2 100.00 x 
 

= 
 1.7 Набавка, транспорт и уградња 

тактилних стаза. Тактилну стазу 
за спољне просторе изграђујемо 
од перфорираног нагазног лима, 
легуре AlMr2, #5/5mme.  
Монтирају се на прописану 
ширину 40cm. Антиклизне су и 
израђују се у две различите 
тактилне површине, такође 
препоручене у Правилнику.           
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  Служе за самостално кретање 
слепих и слабовидих лица у 
спољнем простору. Пружају 
потпуну сигнализацију слепим и 
слабовидим лицима путем белог 
штапа и додира ногама приликом 
џодања по њима. Монтирају се на 
подлогу (бетон, керамика, гранит, 
асфалт) челичним типловима и 
вијцима квалитета А2 (инох 
прохром, ростфрај) са упуштеном 
главом и инбус завртњем.             

  Обрачун по m1. m1 100.00 x 
 

= 
   Укупно:   
  

  
          

2.  ГРАНИТНЕ КЛУПЕ 

 
  

          

Поз. Опис позиције                             Ј.М. Количина   
Јед.       
цена   

Укупно 

2.1 Израда транспорт и монтажа 
гранитне клупе на три ослонца, 
од гранита из домаћег копа ( 
Буковички гранит или 
одговарајући) који је светло сиве 
боје са уочљивим зрнима жуте 
боје .  
Димензије гранитне клупе, по 
детаљу и цртежу пројектанта: 
Ослонци 60x36x30cm –3kom + 
поклопна плоча192x60x12cm – 
2kom. Обрада: Резано(мат), 
оборене све ивице 5x5mm 
Тежина комплета: 800kg. 
2. Заштита гранита: 
- Слободне површине гранита 
премазати одговарајућим 
заштитним средством против 
упијања воде, влаге, масти и 
уља типа: Акеми Стаин 
Репеллент Нано еффецт или 
одговарајући премаз за заштиту 
од воде, влаге, масноће и уља. 
Површине које долазе у контакт 
са цементом заштити од утицаја 
влаге и шалитре заштитним 
средством типа: 
Акеми Анти-Стаин Цоатинг 2015 
или одговарајући премаз. 
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  Опис монтаже : монтирање 
помоћу алата за подизање и 
спуштање масива, коришћење 
грађевинских машина (бобцат, 
комбинирка 75кW,...)           

  

  Обрачун по комаду.           kom 15.00 X 
 

= 
 2.2 Израда и постављање носача 

седишта и наслона клупе 
израђених од челичних профила. 
U- профиле димензија а/h, 30/40/2 
mm  израдити и уградити по 
детаљима и упутству пројектанта. 
Спојеве и варове идеално 
израдити, очистити и обрусити. 
Пре уградње очистити их од 
корозије и прашине, брусити и 
опајати.            

    Завршна обрада профила 
пластификација - полиетиленски 
премаз, у боји по РАЛ карти, по 
избору пројектанта. Начин 
уградње на унапред означена 
места на гранитној талпи клупа, 
адекватним анкер шрафовима. 
Рупе у граниту извести 
дијамантским бушилицима.  Све 
по детаљу и цртежу пројектанта.           

   Обрачун по kg носача. kg 200.00 x 
 

= 
 2.3 Набавка,транспорт и уградња 

дрвених штафни и попречних 
држача за клупу са наслоном, 
висина наслона клупе 0,90 m, 
висина од тла. Дрвене штафне 
попречног пресека 4,2/8cm, 
дужине 180 cm израђене су од 
суве резане борове грађе, степена 
влажности 15%,  са квалитетном 
завршном обрадом и обореним 
(заобљеним) ивицама, поставити 
управно на челичне држаче, 
равномерно (2 комада) на 
површини за седење од 
180×60cm.        

 
    

  Челични носачи постављени су на 
посебно означена места на 
гранитној талпи, за које се 
претходно обликоване дрвене 
штафне везују адекватном 
вијчаном робом. За наслон клупе 
користити горе описане штафне и             
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поставити их на челичне кутије, 
спој извршити хангар шрафом. 

  Обрачун по комаду. kom 15.00 x 
 

= 
 2.4 Заштитни премаз дрвених 

елемената. Седиште и наслон 
клупе   се након завршне обраде 
брушењем, прво заштићују 
импрегнантом у одговарајућој 
боји ради отклањања негативног 
утицаја влаге, потом следи 
подлога а онда се на њих у два 
слоја - финални мат лак  врши 
наношење у истој боји ради 
сигурне заштите од свих осталих 
атмосферских утицаја. Квалитет 
дубоке импрегнације даје дрвету 
дуги век трајања од труљења.        

 
    

  Површински се дрво штити у два 
премаза квалитетним премазима у 
тону по избору инвеститора, која 
му даје додатну гаранцију 
трајања. Површинска заштита се 
обнавља у року према упутству 
произвођача. Техничка гаранција 
за производ је три године. 
Предвидети све слојеве премазе 
(импрегнација, подлога и лак), за 
спољну употребу, квалитета 
TIKKURILA, SAYERLACK или 
одговарајући или бољег 
квалитета. Обезбедити неопходне 
атесте за тражени квалитет 
премаза              

  Обрачун по m² обрађене 
површине. m2 16.20 x 

 
= 

   Укупно:           
  

  
          

        

3.  ДЕМОНТАЖА МОБИЛИЈАРА 

3.1 Демонтажа мобилијара са 
одлагањем на место предвиђено 
од стране инвеститора.Обрачун 
по комаду.                        

 клупе бетонске и дрвене на 
металној конструкцији kom 22 x 

 
= 

  канте за одлагање смећа kom 9 x 
 

= 
  саобраћајни знак kom 2 x 

 
= 
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        жардињера kom 2 x 

 
= 

 3.2 Демонтажа и поновна монтажа 
постојеће ограде.Обрачун по 
комаду.                  

 
  

          
 

  
    kom 1 x 

 
= 

   Укупно:           
  

        
         РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  Врста радова   
  1. Каменорезачки радови 

        2. Гранитне клупе 
        3. Демонтажа мобилијара 
        УКУПНО: 

  
        
        

Б/ ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ 
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ             

ПОЗ. ОПИС РАДОВА J.M. КОЛИЧИНА   ЈЕД.ЦЕНА   ИЗНОС 
1.1 Геодетско обележавање 

положаја и висинских кота. 
Позиција подразумева геодетско 
обележавање положај и 
висинских кота приликом 
извођења радова, као и праћење 
током извођења. Обрачун по m2. m2 9,000.00 x 

 
⁼ 

 1.2 Рушење постојеће тротоарске 
површине од бетона, асфалта, 
камене коцке. Извршити 
пажљиво рушење тротоара од 
бетона, асфалта, камене коцке у 
свим слојевима машински и 
ручно  компресором са 
пикамером до здравог тампона. 
Грађевински шут и вишак 
материјала из ископа одвојити и 
прикупити са утоваром у камион 
и одвозом на депонију чврстог 
отпада са транспортом до 5 km. 
Приликом разбијања 
тротоарских површина радове 
изводити пажљиво да не би m2 4,800.00 x 

 
⁼ 
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дошло до оштећења бетонских 
ивичњака као и фасада и 
портала објеката који се 
наслањају на тротоар. Обрачун 
по m2.  

1.3 Ручни ископ земље-шлицање за 
откривање положаја постојећих 
инсталација.Обрачун по m3 .  m3 50.00 x 

 
⁼ 

 1.4 Машинско исецање ивице 
асфалтног и бетонског коловоза 
машином за сечење асфалта и 
бетона. Обрачун по m.  m 300.00 x 

 
⁼ 

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:    
II ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ             
2.1 Машински ископ хумуса на 

делу трга, ровокопачем 90% и 
ручно 10%  у слоју d=20cm са 
утоваром и одвозом на депонију 
на даљину до 5км. Обрачун по 
m2. Депонију одређује 
наручилац. m2 4,000.00 x 

 
⁼ 

 2.2 Машински ископ земље на 
делу тротоарских површина, 
ровокопачем 80% и ручно 20% у 
материјалу 3 и 4 категорије са 
утоваром и одвозом на депонију 
на даљину до 5km. Депонију 
одређује наручилац. Обрачун по 
m3. m3 8,500.00 x 

 
⁼ 

 2.3 Уређење постељице. После 
рушења, уклањања шута од 
асфалта и бетона и ископа, 
извршити фино планирање 
постељице и сабијање 
виброваљком до потребне 
збијености. Дозвољени модул 
стишљивости Мс=40MPa.  
Обрачун по m2. m2 9,000.00 x 

 
⁼ 

 2.4 Израда подтла. Позиција 
подразумева након ископа 
земљаног материјала, извршити 
фино планирање подтла и 
сабијање виброваљком до 
потребне збијености. Дозвољени 
модул стишљивости Мс=25MPa.  
Обрачун по m2. 
 
 
 m2 8,700.00 x 

 
⁼ 
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2.5 
Израда насипа од шљунка 
природне мешавине ''Моравац'', 
са набавком, транспортом, 
машинским разастирањем, и 
сабијањем виброваљком до 
потребне збијености уз потребно 
квашење. Модул стишљивости 
Мс=50МPа. Обрачун по m3. m3 2,500.00 x 

 
⁼ 

 2.6 Израда тампонског слоја  од 
дробљеног кречњачког 
материјала 0-63mm у слоју 
дебљине 30cm. Цена обухвата 
набавку материјала, довоз, 
машинско разастирање и фино 
планирање, сабијање 
виброваљком уз потребно 
квашење  водом до потребне 
збијености Ms=70 MPa. Обрачун 
по m3. m3 5,000.00 x 

 
⁼ 

 2.7 Израда тампонског слоја  од 
дробљеног кречњачког 
материјала 0-31mm у слоју 
дебљине 20cm. Цена обухвата 
набавку материјала, довоз, 
машинско разастирање и фино 
планирање, сабијање 
виброваљком уз потребно 
квашење  водом до потребне 
збијености Ms=100 MPa. 
Обрачун по m3. m3 1,800.00 x 

 
⁼ 

 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:    
III БЕТОНСКИ РАДОВИ 
3.1 Демонтажа ивичњака од 

бетона. Пажљиво и ручно уз 
помоћ компресора демонтирати  
бетонске ивичњаке, очистити и 
сложити на палете и 
транспортовати на депонију 
Инвеститора. Шут прикупити, 
изнети, утоварити у камион и 
одвести на градску депонију. 
Приликом вађења ивичњака 
бетонске ивице радове изводити 
уз коришћење компресора са 
пикамером и уз учешће ручног 
рада да се постојећа површина 
асфалта не коловозу улице не би 
оштетила. Обрачун по m' 
ивичњака.  m' 250.00 x 

 
⁼ 
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3.2 Постављање гранитних 
ивичњака око зелених 
површина димензија 
10х20х50cm. Позиција 
подразумева нaбaвку, трaнспoрт 
и угрaдњу  гранитних ивичњака  
димензија 10x20х50cm са 
израдом рампи на пешачким 
прелазима за спуштање 
инвалидских колица на ниво 
коловозне површине.  Ивичњаке 
поставити на слоју бетона 
MB20, по пројекту и детаљу. 
Ивичњаке фуговати цементним 
малтером Р= 1:3, спојнице благо 
увући у односу на ивичњак и 
обрадити. Обрачун по m´ 
ивичњака. m´ 450.00 x 

 
⁼ 

 3.3 Набавка и уградња новог 
шахт поклопца за испуну на 
пројектовану висину  за 
полагање бехатон плоча. 
Позиција подразумева  набавку 
и уградњу  шахтног поклопца за 
испуну, гранитним плачама, 
типа Алупура произвођача 
ПУРАТОР, или произвођача 
АСО или одговарајући другог 
произвођача, димензија 
600x600mm, класе Б 125, према 
ЕN 124, носивости 125 КN, 
комплет са рамом. Шахт 
поклопац садржи 
алуминијумску каду  за 
полагање бехатон плоча. У 
склопу поклопца подразумевају 
се алати за отварање и 
затварање. Алуминијумска када 
треба да буде непропусна. 
Уградња новог шахт поклопца у 
складу са пројектованим 
нагибом тротоарске површине 
са формирањем армирано-
бетонског прстена за рам шахт 
полопца. У цену улази и 
разбијање постојећег бетона око 
рама шахт поклопца. kom 15.00 x 

 
⁼ 
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3.4 Висинско регулисање 
постојећих шахт поклопаца. 
Позиција подразумева разбијање 
постојећег бетона око шахт 
поклопаца, подизање на 
пројектовану висину, 
постављање арматуре и поновно 
бетонирање бетоном МБ30. 
Димензија бетонске плоче 
убетонираног шахт поклопца је 
1.20х1.20х0.20m. Бетон 
армирати по детаљу из пројекта. kom 5.00 x 

 
⁼ 

 УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:    
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I              Припремни радови    
II              Земљани радови    
III              Бетонски радови    
УКУПНО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ТРГА     

 
        
       

II ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА 
НА  БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА У ЛЕСКОВЦУ 

Б/ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ             

ПОЗ. ОПИС РАДОВА J.M. КОЛИЧИНА   ЈЕД.ЦЕНА   ИЗНОС 
1.1 Геодетско обележавање 

положаја и висинских кота. 
Позиција подразумева геодетско 
обележавање положај и 
висинских кота приликом 
извођења радова, као и праћење 
током извођења. Обрачун по m2. m2 3,200.00 x 

 
⁼ 

         

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 72 од 236 
 



1.2 Рушење постојеће тротоарске 
површине. Извршити пажљиво 
рушење тротоара од асфалта на 
бетонској подлози у свим 
слојевима машински и 
компресором са пикамером до 
здравог тампона. Грађевински 
шут и вишак материјала из 
ископа одвојити и прикупити са 
утоваром у камион и одвозом на 
депонију чврстог отпада са 
транспортом до 5 км. Приликом 
разбијања тротоарских 
површина радове изводити 
пажљиво да не би дошло до 
оштећења бетонских ивичњака 
као и фасада и портала објеката 
који се наслањају на тротоар. 
Обрачун по m2.  m2 3,200.00 x 

 
⁼ 

 1.3 Ручни ископ земље-шлицање за 
откривање положаја постојећих 
инсталација. Обрачун по m3.  m3 20.00 x 

 
⁼ 

 1.4 Машинско исецање ивице 
асфалтног и бетонског коловоза 
машином за сечење асфалта и 
бетона. Обрачун по m1.  m 200.00 x 

 
⁼ 

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:    
II ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ             

2.1 Машински ископ земље на 
делу тротоарских површина, 
ровокопачем 80% и ручно 20% у 
материјалу 3 и 4 категорије са 
утоваром и одвозом на депонију 
на даљину до 5km. Депонију 
одређује наручилац. Обрачун по 
m3. m3 2,050.00 x 

 
⁼ 

 2.2 Уређење постељице. После 
рушења, уклањања шута од 
асфалта и бетона и ископа, 
извршити фино планирање 
постељице и сабијање 
виброваљком до потребне 
збијености. Дозвољени модул 
стишљивости Мс=40MPa.  
Обрачун по m2. m2 3,200.00 x 

 
⁼ 
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2.3 Израда тампонског слоја  од 
дробљеног кречњачког 
материјала 0-63мм у слоју 
дебљине 30цм. Цена обухвата 
набавку материјала, довоз, 
машинско разастирање и фино 
планирање, сабијање 
виброваљком уз потребно 
квашење  водом до потребне 
збијености Ms=70 MPa. Обрачун 
по m3. m3 900.00 x 

 
⁼ 

 2.4 Израда тампонског слоја  од 
дробљеног кречњачког 
материјала 0-31mm у слоју 
дебљине 20cm. Цена обухвата 
набавку материјала, довоз, 
машинско разастирање и фино 
планирање, сабијање 
виброваљком уз потребно 
квашење  водом до потребне 
збијености Ms=100 MPa. m3 600.00 x 

 
⁼ 

 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:    
III БЕТОНСКИ РАДОВИ 
3.1 Демонтажа ивичњака од 

бетона. Пажљиво демонтирати  
бетонске ивичњаке, очистити и 
сложити на палете и 
транспортовати на депонију 
Инвеститора. Шут прикупити, 
изнети, утоварити у камион и 
одвести на градску депонију. 
Приликом вађења ивичњака 
бетонске ивице радове изводити 
уз коришћење компресора са 
пикамером и уз учешће ручног 
рада да се постојећа површина 
асфалта не коловозу улице не би 
оштетила. Обрачун по m' 
ивичњака. m' 250.00 x 

 
⁼ 
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3.2 Постављање гранитних 
ивичњака око зелених 
површина димензија 
10х20х50cm. Видне површине 
морају бити цепана а касније 
пикована. Позиција подразумева 
нaбaвку, трaнспoрт и угрaдњу  
гранитних ивичњака  димензија 
10x20х50cm са израдом рампи 
на пешачким прелазима за 
спуштање инвалидских колица 
на ниво коловозне површине.  
Ивичњаке поставити на слоју 
бетона MB20, по пројекту и 
детаљу. Ивичњаке фуговати 
цементним малтером Р= 1:3, 
спојнице благо увући у односу 
на ивичњак и обрадити. 
Обрачун по m´ ивичњака. m´ 550.00 x 

 
⁼ 

 3.3 Постављање гранитних 
ивичњака димензија 
18х24х80cm. Видна површина 
мора бити обрађена. Позиција 
подразумева нaбaвку, трaнспoрт 
и угрaдњу  гранитних ивичњака  
димензија 18x24х80cm са 
израдом рампи на пешачким 
прелазима за спуштање 
инвалидских колица на ниво 
коловозне површине. На делу 
пешачког прелаза користити 
закошене ивичњаке.  Ивичњаке 
поставити на слоју бетона 
MB20, по пројекту и детаљу. 
Ивичњаке фуговати цементним 
малтером Р= 1:3, спојнице благо 
увући у односу на ивичњак и 
обрадити. Обрачун по m´ 
ивичњака. m´ 250.00 x 

 
⁼ 
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3.4 Набавка и уградња новог 
шахт поклопца за испуну на 
пројектовану висину  за 
полагање бехатон плоча. 
Позиција подразумева  набавку 
и уградњу  шахтног поклопца за 
испуну, гранитним плoчама, 
типа Алупура произвођача 
ПУРАТОР, или произвођача 
АСО или одговарајући другог 
произвођача, димензија 
600x600mm, класе Б 125, према 
ЕN 124, носивости 125 КN, 
комплет са рамом. Шахт 
поклопац садржи 
алуминијумску каду  за 
полагање бехатон плоча. У 
склопу поклопца подразумевају 
се алати за отварање и 
затварање. Алуминијумска када 
треба да буде непропусна. 
Уградња новог шахт поклопца у 
складу са пројектованим 
нагибом тротоарске површине 
са формирањем армирано-
бетонског прстена за рам шахт 
полопца. У цену улази и 
разбијање постојећег бетона око 
рама шахт поклопца. Обрачун 
по kom. kom 15.00 x 

 
⁼ 

 3.5 Висинско регулисање 
постојећих шахт поклопаца. 
Позиција подразумева разбијање 
постојећег бетона око шахт 
поклопаца, подизање на 
пројектовану висину, 
постављање арматуре и поновно 
бетонирање бетоном МБ30. 
Димензија бетонске плоче 
убетонираног шахт поклопца је 
1.20х1.20х0.20m. Бетон 
армирати по детаљу из пројекта. 
Обрачун по kom. kom 5.00 x 

 
⁼ 
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3.6 Израда завршног акрилног 
система на бициклистичкој 
стази. Позиција обухвата 
набавку, транспорт, и уградњу 
акрилног система за 
бициклистичку стазу преко 
асфалтне подлоге. На основни 
премаз нанети основни слој 
Mapecoat TNS White Base Coat 
или одговарајуће у два слоја а 
затим завршни акрилни слој 
Mapecoat TNS Urban или слично 
у два слоја. Захтева се чврстоћа 
по Shore завршног слоја од 60, 
издужење при лому од мин 
100% по DIN 53504 и пријањање 
од мин 2 N/mm², класе 
противклизности S4. На 
завршни слој нанети 
двокомпонентни транспарентни 
премаз   Mapecoat TNS 
Protection или одговарајући у 
два слоја. Означавање стаза 
извести са  Mapecoat TNS Line 
или одговарајући. Обрачун по 
m2. m2 300.00 x 

 
⁼ 

 УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:    
IV АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ 
4.1 Израда носећег слоја асфалта 

од БНС22 на коловозу 
бициклистичке стазе од 
битуменизираног носећег слоја 
БНС22, дебљине слоја d=6cm у 
уваљаном стању са машинским 
справљањем и ручним 
уграђивањем. Обрачун по m2. m2 300.00 x 

 
⁼ 

 4.2 Израда завршног слоја 
асфалта од АБ11 на коловозу 
бициклистичке стазе од АБ11, 
дебљине слоја d=4 cm у 
уваљаном стању са машинским 
справљањем и ручним 
уграђивањем. Обрачун по m2. m2 300.00 x 

 
⁼ 

 УКУПНО АСФАЛТЕРСКИ   РАДОВИ:    
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
I              Припремни радови    
II              Земљани радови    
III              Бетонски радови    
IV              Асфалтерски радови    

УКУПНО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ 
ПОВРШИНА И ТРОТОАРА  НА ДЕЛУ БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА У 

ЛЕСКОВЦУ  
   

 
   

 
    

   
 

   
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

I  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ТРГА     
II РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА И 

ТРОТОАРА  НА ДЕЛУ БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА     

УКУПНО РАДОВИ без ПДВ-а :    
 

        

 

I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

В/ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 

  

Поз. Опис позиције                             Ј.М. Количина   
Јед.       
цена   

Укупно 

  
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   
1 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ             
  Позицијом су обухваћена сва 

мерења са циљем преноса 
података из пројекта на терен, као 
и осигурање, обнављање и 
одржавање тачака успостављених 
на терену током читавог периода 
грађења, односно до предаје 
радова Инвеститору и сви 
трошкови преузимања података од 
РГЗ-а. 
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  Пре почетка радова извршити 
геодетско снимање трасе као и 
свих објеката на њој. Позицијом је 
обухваћено обележавање 
(исколчавање) трасе водовода пре 
почетка радова, успостављање 
реперних тачака дуж трасе са 
протоколом обележавања, као и 
осигурање, обнављање и 
одржавање тачака успостављених 
на терену током читавог периода 
грађења, односно до предаје 
радова Инвеститору и сви 
трошкови преузимања података од 
стране овлашћене установе. 

            

  Обрачун се врши по m' обележене 
трасе. 

m1    472.00  x  =  

2 УТВРЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 
ПОДЗЕМНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

            

  Позицијом су обухваћени сви 
трошкови на испитивању локације 
помоћу одговарајућих детектора, 
"шлицовање" попречних профила 
на траси водовода ручним 
ископом рова дубине 1.0-2.5 м и 
сарадња са одговорним 
представницима власника 
постојећих подземних инсталација  
у циљу благовремено 
предузимања мера заштите. 
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  Плаћа се у комплету. kom
pl 

       1.00  x       =   

  Свега припремни радови динара :        
                

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
1 МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП 

РОВА 
            

  Ископ извршити у свему према 
нагибима, димензијама и котама 
назначеним у пројекту или до 
нивоа и димензија одобрених од 
стране надзорног органа, односно 
техничким прописима и 
упутствима надзорног органа. 
Ископ вршити машински осим на 
деоницама где се траса укршта са 
подземним инсталацијама, 
односно у завршном слоју у 
односу на коту дна рова где ће се 
ископ вршити ручно. Приликом 
ископа рова где дубина прелази 
1,0m одмах треба извршити 
подграђивање рова како би се 
могао несметано и безбедно 
обавити рад на ископу, монтажи 
и испитивању цевовода. 
Приликом ископа земљу 
утоварити у камион или 
привремено одложити уз руб 
ископаног рова на таквој 
удаљености на којој неће 
изазвати урушавање рова, а 
најмање 1,0m од ивице рова. 
Погрешан откоп извођачу се не 
признаје, а прекоп се мора 
попунити шљунком и добро 
набити, све о трошку извођача 
радова. Позицијом су обухваћени 
сви трошкови на ископу 
материјала за ров са потребним 
проширењем ископа за 
разупирање рова, проширењем и 
продубљењем рова у зони споја 
цеви, фазонских комада, ископа 
за шахт. 
Обрачун се врши по m3 
ископаног материјала у 
сраслом стању. 
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  Позицијом су обухваћени сви 
трошкови на ископу материјала 
за ров, евентуално црпљење 
процедних и атмосферских вода 
ради рада у сувом и чишћење 
терена у појасу рова након 
довршења радова на изградњи 
водоводне мреже. 

            

1.1 машински m3    339.84  x  =  
1.2 ручно m3      67.97  x  =  
2 ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА            
  Позицијом је обухваћено ручно 

планирање дна рова са тачношћу 
+/- 1 cm, према пројектованим 
котама и нагибима из пројекта са 
одбацивањем материјала ван 
рова. Рад на планирању се обавља 
под заштитом подграде за дубине 
рова преко 1м. Након планирања 
дна рова врши се набијање 
подтла, механчким средствима до 
потребне збијености. Постигнута 
збијеност подтла треба да износи 
минимално 95% од максималне 
лабораторијске збијености по 
стандардном Проктор-овом 
поступку за насипање преко 2 m, 
односно 97% од максималне 
лабораторијске збијености по 
стандардном Проктор-овом 
поступку за насипање до 2 m. 
(СРПС.У.Б1.038). У случају да се 
захтевана збијеност не може 
постићи, набијање ће се 
наставити уз додавање 
песковито-шљунковитог 
материјала док се не остваре 
захтеване величине збијености 
подтла. Обрачун се врши по m2 
испланираног и набијеног дна 
рова. 

        

  Обрачун се врши по m2.  m2    283.20  x  =   
3 ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД 

ПЕСКА И 
ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ 
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  Позицијом је обухваћено 
разастирање и планирање песка 
за постељицу са тачношћу од +/- 
1 cm у свему према 
пројектованим котама и нагибима 
дебљине d= 10 cm, као и 
затрпавање цеви песком до на 10 
cm изнад темена цеви. 
Затрпавање цеви песком се врши 
након постављања и спајања цеви 
и завршеног испитивања цеви на 
вододрживост. Збијање 
постељице и песка око цеви 
постићи набијањем слојева 
ручним или лаким машинским 
средствима. Збијеност постељице 
и песка око цеви треба да износи 
минимално 95% од максималне 
лабораторијске збијености по 
стандардном Проктор-овом 
поступку (СРПС.У.Б1.038), 
односно уколико се испитивање 
врши преко модула стишљивости 
онда носивост постељице и песка 
око цеви треба да износи Ms> 15 
MPa (СРПС.У.Б1.046). 
Обрачун се врши по m3 
уграђеног и набијеног 
песка. 

            

  Обрачун по м3. m3      87.79  x  =  
4 МАШИНСКО И РУЧНО 

ЗАТРПАВАЊЕ 
ШЉУНКОМ  

           

  Позицијом је обухваћено 
затрпавање рова водоводне 
мреже у слојевима уз квашење и 
сабијање материјала и 
истовремено вађење подграде 
рова како би се остварила што 
боља веза са околним тлом. 
Дебљина слоја при набијању 
мора одговарати врсти материјала 
и примењеној врсти машине за 
набијање, како би се остварила 
могућност постизања тражене 
збијености по целој дубини рова. 
Затрпавање рова почети тек по 
одобрењу надзорног органа. 
Збијање вршити до пројектом 
захтеване збијености, а проверава 
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се за сваки изведен слој на 
размаку од 50m. 

  Затрпавање рова се врши до коте 
врха рова. Испод 
градских саобраћајница збијеност 
испуне треба да износи 100% од 
максималне лабораторијске 
збијености по стандардном 
Проктор-овом поступку 
(СРПС.У.Б1.038), односно 
уколико се испитивање врши 
преко модула стишљивости онда 
носивост испуне треба да износи 
Ms> 25 MPa (СРПС.У.Б1.046). 
Испод пешачких и 
бициклистичких стаза, паркинга 
за путничка возила и спортско-
рекреативних објеката збијеност 
испуне треба да износи 98% од 
максималне лабораторијске 
збијености по стандардном 
Проктор-овом поступку 
(СРПС.У.Б1.038), односно 
уколико се испитивање врши 
преко модула стишљивости онда 
носивост испуне треба да износи 
Ms> 20 MPa (СРПС.У.Б1.046). 
Позицијом је обухваћена набавка 
и довоз свог потребног 
материјала и сав рад на 
уграђивању материјала у ров, као 
и све остале активности 
неопходне за потпуни и 
прописани завршетак ове 
позиције радова. Обрачун се 
врши по m3 уграђеног и 
набијеног материјала у збијеном 
стању. 

            

   Обрачун по м3 m3    252.05  x  =  
5 ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ             
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  Затрпавање здравом земљом из 
ископа у слојевима од 20-30cm  
уз набијање и истовремено 
вађење подграде, уколико је има. 
Набијање извшити до збијености 
90% збијености по Проктору. До 
на 1,0m од темена цеви збијање 
вршити само ручно. Преко 1,0 m 
од темена цеви збијање је 
мопгуће и машински, према 
упуствима и препорукама 
произвођача цеви. Приликом 
убацивања земље непосредно 
изнад цеви  водити рачуна да 
материјал за насипање не садржи 
крупне и оштре комаде (преко 
30mm), који би оштетили цеви. 
Затрпавање рова почети почети 
тек по одобрењу надзорног 
органа.                        

        
  

  

   Обрачун по m3 m3      50.00  x  =  
6 ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА           
  Утовар, транспорт и депоновање 

вишка земљаног материјала и 
материјала из ископа са 
разастирањем на локацију коју 
одреди надлежни орган. Уколоко 
се планира затрпавање рова 
шљунком утовар и транспорт 
ископаног материјала се 
организује истовремено са 
ископом. У јединичну цену 
урачунат је утовар, транспорт, 
истовар и разастирање. Количина 
материјала за транспорт се 
обрачунава у природном стању у 
рову. 

          

  Обрачун по m3 m3      60.00  x  =  
  Свега земљани радови динара :  

               
III ТЕСАРСКИ РАДОВИ  
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1 Ради осигурања бочних страна 
рова од зарушавања, потребно је 
извршити двоструко разупирање 
рова здравом грађом и челичним 
лимом, у свему према техничким 
прописима за ту врсту радова, 
тако да се обезбеди потпуна 
заштита радника и неометана 
монтажа цеви у рову. Позицијом 
су обухваћени набавка, 
транспорт, монтажа, демонтажа, 
чишћење и сортирање оплате. 
Мерење и обрачун је по m2 
разупрте површине. 

            

  Обрачун по m2 m2    188.80  x  =  
  Свега тесарски радови динара :  

               
IV БЕТОНСКИ РАДОВИ   
1 ИЗРАДА ВОДОМЕРНОГ ОКНА 

за јавне чесме 
            

  Израда горње, доње плоче и 
зидова водомерног шахта и горње 
плоче шахта, бетонирањем на 
лицу места, од армираног бетона 
MB30, водонепропуст-љивости 
V-6. Дебљине зидова 20.0cm, 
горње плоче 20.0cm а доње плоче 
25.0cm. У цену улази комплетна 
оплата и средства за рад.  

            

  Обрачун по m³ уграђеног бетона. m3 6.40 x  =      
2 ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ШАХТА            

  Позицијом је обухваћена набавка, 
транспорт и израда унутрашње 
хидроизолације водоводних 
шахтова, пенетратом у три слоја, 
мокрим поступком, уз претходну 
обраду ивица и продора. 

           

  Обрачун по m2.  m2 11.04 x  =        
3 БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ             

  Бетонско гвожђе. Набавка, 
транспорт, исправљање, сечење, 
савијање и везивање арматуре 
према детаљима и спецификацији 
арматуре. Обрачун по килограму 
уграђеног гвожђа. 

            

  ребраста арматура RA 400/500 kg 500.00      x  =        
  мрежаста арматура МА 500/560 kg 1,000.00      x  =      

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 85 од 236 
 



                
4 ИЗРАДА АНКЕР БЛОКОВА         
  На вертикалним и хоризонталним 

скретањима цевовода, на стрмим 
деоницама (пад већи од 10%), као 
подметач у шахтовима испод 
арматура и фазонских комада и 
темељ надзермних пожарних 
хидраната, од набијеног бетона 
МБ 30. Позиција обухвата 
потребну оплату, справљање, 
уградњу и негу бетона. У свему 
према детаљима из пројекта. 
Обрачун се врши по m3. 

            

  -на рачвама цевовода димeнзија 
50x80/35cm 

m3 1.40      x  =  

  -испод хидранта димензија 
25x25/20 cm  

m3 0.10      x  =  

  Свега бетонски радови динара :  

      
V МОНТЕРСКИ РАДОВИ   
1 Набавка, транспорт и монтажа 

полиетиленских цеви за 
транспорт воде под притиском, 
израђених од полиетилена високе 
густине ХДПЕ ПЕ-100 РЦ, 
називног притиска, пречника и 
класе одређене пројектом. 
ХДПЕ ПЕ-100 РЦ цеви треба да 
буду произведене и атестиране у 
складу са ЕН 12201 о чему ће 
сведочити DVGW сертификат као 
обавезни прилог уз испоручене 
цеви. Цеви треба да буду типа 
"Пештан" Арађеловац или друге 
цеви одговарајућих 
карактеристика.                                                                                                     
Цеви су предвиђене за радни 
притисак PN 10 (20˚C), одобрене 
за пијаћу воду, морају бити 
отпорне на УВ зрачење, 
радијацију и мраз; сигурносни 
фактор Ц=1,25; 100% PE 100 RC 
стални хомогени материјал; 
минимална вредност SDR 17, PN 
10 погодне за сучеоно и 
електрофузионо заваривање. 
Гранулат од кога су израђене 
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цеви квалитетом треба да 
задовољи захтеве FNCT теста у 
складу са ISO 16770.                                                                                                          
Произвођач, тип, притисак и 
датум производње морају бити 
одштампани на свакој цеви. 

1.1 DN 225 mm  m1    200.00  x  
 

=  

1.2 DN 110 mm m1    212.00  x  
 

=  

1.3 DN 90 mm m1      20.00  x  
 

=  

1.4 DN 40 mm m1      10.00  x  
 

=  

1.5 DN 25 mm m1      30.00  x  
 

=  

2 ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ 
ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ 
КОМАДИ 

            

  Набавка, транспорт и монтажа  
електрофузионих фазонских 
комада од полиетилена. Обрачун 
је по комаду. 

            

2.1 PE T комад редукција Ø225/Ø110 kom      10.00  x  
 

=  

2.2 PE T комад редукција Ø110/Ø32 kom        2.00  x  
 

=  

2.3 PE редукција МR Ø110 / Ø90 kom        6.00  x  
 

=  

2.4 PE редукција МR Ø110 / Ø63 kom        4.00  x  
 

=  

2.5 PE редукција МR Ø63 / Ø40 kom        1.00  x  
 

=  

2.6 PE туљак  Ø225 са прирубницом 
DN200 

kom        4.00  x  =  

2.7 PE туљак  Ø90 са прирубницом 
DN80 

kom        3.00  x  =  

2.8 Фриалок Ø225 са уградбеном 
гарнитуром 

kom        2.00  x  =  

2.9 Фриалок Ø110 са уградбеном 
гарнитуром 

kom        1.00  x  =  

2.10 Фриалок Ø90 са уградбеном 
гарнитуром 

kom        6.00  x  =  

2.11 ПЕ вентил Ø63 са уградбеном 
гарнитуром 

kom        1.00  x  =  

2.12 ПЕ вентил Ø40 са уградбеном 
гарнитуром 

kom        1.00  x  =  

2.13 ПЕ вентил Ø32 са уградбеном 
гарнитуром 

kom        2.00  x  =  

2.14 PE лук 90˚ Ø90 kom        3.00  x  
 

=  
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2.15 PE лук 45˚ Ø110 kom        2.00  x  
 

=  

2.16 PE лук 90˚ Ø110 kom        2.00  x  =  
2.17 PE лук 45˚ Ø225 kom        1.00  x  

 
=  

2.18 PE лук 90˚ Ø225 kom        2.00  x  
 

=  

2.19 EF седло са ножем и вентилом 
Ø110/Ø32 DAV 

kom        2.00  x  =  

2.20 EF седло  са ножем Ø110/Ø40 DAA kom        1.00  x  
 

=  

2.20 Уградбена гарнитура  kom        2.00  x  
 

=  

2.21 UB спојница Ø225 kom        4.00  x  
 

=  

2.22 UB спојница Ø110 kom      10.00  x  
 

=  

2.23 UB спојница Ø90 kom        3.00  x  
 

=  

2.24 UB спојница Ø40 kom        1.00  x  
 

=  

3 ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД 
ЛИВЕНОГ ГВОЖЂА 

            

  Набавка, транспорт и монтажа 
фазонских комада од дуктилног 
лива GGG 40 са прирубницама за 
NP 10 bara. 

            

  Обрачун по кг монтираног 
фазонског дела. 

kg    400.00  x  =  

3.1 Multijoint spojnica DN 225тип Е kom        2.00  x  
 

=  

3.2 MDK комад DN225 kom        1.00  x  
 

=  

4 АРМАТУРА ОД ЛИВЕНОГ 
ГВОЖЂА 

            

  Извршити набавку, допрему и 
монтажу арматуре од дуктилног 
лива GGG 40 за NP 10 bara. 
Обрачун се врши по комаду 
уграђене арматуре за сав рад и 
материјал. 

            

4.1 Овално-клинасти засун DN200 kom        2.00  x  
 

=  

4.2 Штрас капа за затварач са 
уградбеном гарнитуром  

kom        2.00  x  =  

5 ПРОТИВПОЖАРНИ ХИДРАНТИ             
  Извршити набавку, транспорт и 

монтажу противпожарног хидранта 
у  комплету са металним орманом у 
коме је сместена сва потребна 
опрема за надземни и подземни 
спољасњи хидрант. Све комплет 
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према датом опису по комаду. 

  - надземни хидрант DN 80mm kom        1.00  x  
 

=       
51,200.00  

  - подземни хидрант DN 80mm kom        2.00  x  =         
6 Испитивање притиска и протока 

на хидрантима у хидрантској 
мрежи по "Правилнику о 
техничким нормативима 
инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара", са овереним 
записником о испитивању од 
стране овлашћеног лица са 
одговарајућом лиценцом за 
потребе заштите од пожара. 
Обрачун по хидранту. 

            

  Спољни хидрант kom        3.00  x  =  
 

  Свега монтерски радови :  
 

                
VI ОСТАЛИ РАДОВИ   
1 ХИДРАУЛИЧКО 

ИСПИТИВАЊЕ МРЕЖЕ 
            

  Позицијом су обухваћени сви 
трошкови на испитивању 
положене мреже на пробни 
притисак у свему према 
упутствима надлежне комуналне 
организације и техничким 
условима произвођача, уз 
обавезно присуство надзорног 
органа. Све евентуалне 
недостатке отклонити пре 
затрпавања рова. 

            

  Мерење и обрачун је по m' 
испитане мреже. 

m1    468.00  x  =  

2 ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ 
ЦЕВОВОДА 

          

  Дезинфекција и прање цевовода 
према упутству надлежног 
водоводног предузећа, санитарне 
инспекције и надзорног органа, а 
према упутству из пројекта. 

          

  Обрачун је по m' испране мреже. m1    468.00  x  
 

=  

3 Обележавање цевовода           
Набавка и уградња плочица за 
обележаваље трасе инсталација 
на површини. 
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Обрачун по комаду  kom      10.00  x  
 
 

=  

4 Повезивање на постојећу мрежу             
  Извршити прикључивање - 

превезивање ново-пројектованог 
водовода ПЕХД ДН225 на 
постојећу водоводну мрежу, на 
местима предвиђеним пројектом. 
Ценом обухватити затварање 
воде, сечење водоводне мреже, 
црпљење воде, инсталатерске 
радове и поновно пуштање воде у 
мрежу, испирање и хлорисање 
новоизграђене водоводне мреже, 
након превезивања са постојећим 
инсталацијама, узимање узорака 
и достава анализа воде од стране 
акредитоване лабораторије, пре 
званичног пуштања у рад 
новоизграђене мреже. Ценом 
нису обухваћени земљани радови, 
укључујући ископ, затрпавање и 
поновно враћање коловоза у 
првобитно стање, као и набавка 
целокупног материјала 
укључујући и штопловање мреже. 
Напомена: Све горе наведене 
позиције ради ЈКП "Водовод" 
Лесковац, тако да је обавеза 
Извођача радова  формирање 
цена и склапање уговора о 
извођењу радова на превезивању  
са ЈКП "Водовод" Лесковац.                  

            

  Обрачун по комаду kom        3.00  x  =  
     

5 Превезивање постојећих 
прикључака 
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  Превезивање корисника са старе 
на нову водоводну мрежу. Ценом 
обухватити затварање воде, 
сечење водоводне мреже, 
црпљење воде, инсталатерске 
радове и поновно пуштање воде у 
мрежу, испирање и хлорисање 
новоизграђене водоводне мреже, 
након превезивања са постојећим 
инсталацијама, узимање узорака 
и достава анализа воде од стране 
акредитоване лабораторије, пре 
званичног пуштања у рад 
новоизграђене мреже. Ценом 
нису обухваћени земљани радови, 
укључујући ископ, затрпавање и 
поновно враћање коловоза у 
првобитно стање, као и набавка 
целокупног материјала 
укључујући и штопловање мреже. 
Напомена: Све горе наведене 
позиције ради ЈКП "Водовод" 
Лесковац, тако да је обавеза 
Извођача радова  формирање 
цена и склапање уговора о 
извођењу радова на превезивању  
са ЈКП "Водовод" Лесковац.                  
Обрачун по комаду. 

            

5.1 DN 110mm kom        1.00  x  =  
 

5.2 DN 80mm kom        3.00  x  =  
 

5.3 DN 50mm kom        1.00  x  =  
 

  Свега монтерски радови :  
 

        
        

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    
III ТЕСАРСКИ РАДОВИ          
IV БЕТОНСКИ РАДОВИ          
V МОНТЕРСКИ РАДОВИ          
VI ОСТАЛИ РАДОВИ          
  УКУПНО РАДОВИ:  
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I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

Г/ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Поз. Опис позиције                             Ј.М. Количина   Јед.       
цена   Укупно 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ             
1 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ             
  Позицијом су обухваћена сва 

мерења са циљем преноса 
података из пројекта на терен, 
као и осигурање, обнављање и 
одржавање тачака 
успостављених на терену 
током читавог периода 
грађења, односно до предаје 
радова Инвеститору и сви 
трошкови преузимања 
података од РГЗ-а. 
Обележавање инсталација 
канализације и канала 
подразумева обележавање 
трасе канала, шахти, ревизија 
и излива. 

        

  Пре почетка радова извршити 
геодетско снимање трасе као и 
свих објеката на њој. 
Позицијом је обухваћено 
обележавање (исколчавање) 
трасе канализације и канала  
пре почетка радова, 
успостављање реперних 
тачака дуж трасе са 
протоколом обележавања, као 
и осигурање, обнављање и 
одржавање тачака 
успостављених на терену 
током читавог периода 
грађења, односно до предаје 
радова Инвеститору и сви 
трошкови преузимања 
података од стране овлашћене 
установе. 
Обрачун по m'. 

            

  Инсталације канализације m' 981.00 х  
 

=  

  Канали за одводњу m' 818.00 х  
 

=  

2 УТВРЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 
ПОДЗЕМНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 
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  Позицијом су обухваћени сви 
трошкови на испитивању 
локације помоћу 
одговарајућих детектора, 
"шлицовање" попречних 
профила на траси 
канализације ручним ископом 
рова дубине 1.0 - 2.5 м и 
сарадња са одговорним 
представницима власника 
постојећих подземних 
инсталација  у циљу 
благовремено предузимања 
мера заштите. 

        

               

  Плаћа се у комплету kompl           1.00  x  =  
 

  УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:    
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II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ             
1 МАШИНСКИ ИСКОП РОВА             
  Ископ се врши у материјалу 

III и IV категорије, у свему 
према приложеним цртежима, 
техничким прописима и 
упутствима Надзора. Ширина 
рова је променљива у 
зависности од пречника цеви 
и приказана је је у табелама 
ископа. Дубина рова 
приказана је у подужним 
профилима. Ископ вршити 
машински и ручно. Машински  
где је могуће, јер  су на  
местима интервенција 
смештене и остале подземне 
инсталације. Приликом 
ископа рова, где дубине 
ископа прелазе 1m, одмах 
треба извршити подграђивање 
како би се могло несметано и 
безбедно обавити рад на 
ископу,  монтажи  и  
испитивању  цевовода. 
Приликом ископа земљу 
утоварити у камион или  
привремено  одложити  уз  
руб ископаног рова на таквој 
удаљености да неће изазвати 
урушавање рова, а најмање 1m 
од ивице рова. 

        

  Позицијом су обухваћени сви 
трошкови на ископу 
материјала за ров, евентуално 
црпљење процедних и 
атмосферских вода ради рада 
у сувом и чишћење терена у 
појасу рова након довршења 
радова на изградњи 
канализације. Планирано је да 
се од укупног ископа , 90 % 
ископа машински. 

            

  Обрачун по m³. m³ 1,471.68 х  =  
 

2 РУЧНИ ИСКОП РОВА             
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  Ручни ископ рова у 
материјалу III и IV категорије 
на дубини од 0-2м. Ручни 
ископ се планира на местима 
где се не може користити 
одређена механизација 
(укрштање трасе са другим 
подземним инсталацијама и 
слично); као и ископ за 
правилно обликовање бочних 
страна и дна рова.Планирано 
је да се од укупног ископа 10 
% ископа ручно. 

            

  Обрачун по m³. m³ 147.17 х  =  
3 Ручни ископ рова у 

материјалу III и IV категорије 
за објекте на канализацији, 
(проширење рова на месту 
ревизионих силаза, каскада и 
слично ,као и везе 
новопројектоване 
канализације на постојећу 
мрежу). 

           

  Обрачун по m³. m³ 40.00 х  =  
4 ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА            
  Позицијом је обухваћено 

ручно планирање дна рова са 
тачношћу +/- 1 cm, према 
пројектованим котама и 
нагибима из пројекта са 
одбацивањем материјала ван 
рова. Рад на планирању се 
обавља под заштитом 
подграде за дубине преко 1m. 
Након планирања дна рова 
врши се набијање подтла, 
механчким средствима до 
потребне збијености.  
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  Постигнута збијеност подтла 
треба да износи минимално 
95% од максималне 
лабораторијске збијености по 
стандардном Проктор-овом 
поступку за насипање преко 2 
m, односно 97% од 
максималне лабораторијске 
збијености по стандардном 
Проктор-овом поступку за 
насипање до 2 m 
(СРПС.У.Б1.038). У случају да 
се захтевана збијеност не 
може постићи, набијање ће се 
наставити уз додавање 
песковито-шљунковитог 
материјала док се не остваре 
захтеване величине збијености 
подтла. Обрачун се врши по 
m2 испланираног и набијеног 
дна рова. 

            

  Обрачун по m². m²  1,275.60 х  =  
5 ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД 

ПЕСКА И 
ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ 
ПЕСКОМ 

            

  Израда постењице од песка и 
затрпаваље цеви песком. 
Позицијом је обухваћено 
разастирање и планирање 
песка за постељицу са 
тачношћу од  +/- 1 cm у свему 
према пројектованим котама и 
нагибима дебљине d= 10-20 
cm, као и затрпавање цеви 
песком до на 20 cm изнад 
темена цеви. Затрпавање цеви 
песком се врши након 
постављања и спајања цеви и 
завршеног испитивања цеви 
на вододрживост. Збијање 
постељице и песка око цеви 
постићи набијањем слојева 
ручним или лаким машинским 
средствима.  
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  Збијеност постељице и песка 
око цеви треба да износи 
минимално 95% од 
максималне лабораторијске 
збијености по стандардном 
Проктор-овом поступку 
(СРПС.У.Б1.038), односно 
уколико се испитивање врши 
преко модула стишљивости 
онда носивост постељице и 
песка око цеви треба да 
износи Ms> 15 MPa 
(СРПС.У.Б1.046). Затрпавање 
извршити након геодетског 
снимања постављеног 
цевовода и одобрења 
надзорног органа. 
Обрачун се врши по m3 
уграђеног материјала у 
збијеном стању. 

            

  За цевовод m³ 470.75 х  =  
  За канале m³ 49.08 х  =  

6 МАШИНСКО И РУЧНО 
ЗАТРПАВАЊЕ 
ШЉУНКОМ  

           

  Затрпавање рова шљунком. 
Позицијом је обухваћено 
затрпавање рова канализације 
у слојевима уз квашење и 
сабијање материјала и 
истовремено вађење подграде 
рова како би се остварила што 
боља веза са околним тлом. 
Дебљина слоја при набијању 
мора одговарати врсти 
материјала и примењеној 
врсти машине за набијање, 
како би се остварила 
могућност постизања тражене 
збијености по целој дубини 
рова.  
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  Затрпавање рова почети тек 
по одобрењу надзорног 
органа. Збијање вршити до 
пројектом захтеване 
збијености, а проверава се за 
сваки изведен слој на размаку 
између два суседна ревизиона 
окна канализације. 
Затрпавање рова се врши до 
доње коте постељице 
постојеће или планиране 
коловозне конструкције, друге 
јане површине намењене за 
саобраћај возила и пешака или 
до коте дефинисане 
пројектом.  

        

  Испод градских саобраћајница 
збијеност испуне треба да 
износи 100% од максималне 
лабораторијске збијености по 
стандардном Проктор-овом 
поступку (СРПС.У.Б1.038), 
односно уколико се 
испитивање врши преко 
модула стишљивости онда 
носивост испуне треба да 
износи Ms> 25 MPa 
(СРПС.У.Б1.046).  

        

  Испод пешачких и 
бициклистичких стаза, 
паркинга за путничка возила и 
спортско-рекреативних 
објеката збијеност испуне 
треба да износи 98% од 
максималне лабораторијске 
збијености по стандардном 
Проктор-овом поступку 
(СРПС.У.Б1.038), односно 
уколико се испитивање врши 
преко модула стишљивости 
онда носивост испуне треба да 
износи Ms> 20 MPa 
(СРПС.У.Б1.046).  

        

  Позицијом је обухваћена 
набавка и довоз свог 
потребног материјала и сав 
рад на уграђивању материјала 
у ров, као и све остале 
активности неопходне за 
потпуни и прописани 
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завршетак ове позиције 
радова. Обрачун се врши по 
m3 уграђеног и набијеног 
материјала у збијеном стању. 

  Обрачун по m³. m³ 1,000.93 х  =  
7 ЗАТРПАВАЊЕ РОВА 

ЗЕМЉОМ 
            

Затрпавање здравом земљом 
из ископа у слојевима од 20-
30цcm  уз набијање и 
истовремено вађење подграде, 
уколико је има. Набијање 
извшити до збијености 90% 
збијености по Проктору. До на 
1,0 m од темена цеви збијање 
вршити само ручно. Преко 1,0 
m од темена цеви збијање је 
мопгуће и машински, према 
упуствима и препорукама 
произвођача цеви. Приликом 
убацивања земље непосредно 
изнад цеви  водити рачуна да 
материјал за насипање не 
садржи крупне и оштре 
комаде (преко 30mm), који би 
оштетили цеви. Затрпавање 
рова почети почети тек по 
одобрењу надзорног органа.        

            

Обрачун по m³. m³ 10.00 х  =  
8 ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА           
  Утовар, транспорт и 

депоновање вишка земљаног 
материјала и материјала из 
ископа са разастирањем на 
локацију коју одреди 
надлежни орган. Уколоко се 
планира затрпавање рова 
шљунком утовар и транспорт 
ископаног материјала се 
организује истовремено са 
ископом. У јединичну цену 
урачунат је утовар, транспорт, 
истовар и разастирање. 
Количина материјала за 
транспорт се обрачунава у 
природном стању у рову. 

          

  Обрачун по m³. m³ 1,471.68 х  =  
9 Црпљење подземне,             
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 атмосферске или воде другог 
порекла из рова муљним 
пумпама. Основ за обрачун је 
ефективни рад пумпе 
одговарајућег капацитета по 
часу рада, тако да се сваки 
започети час рачуна као пуни 
час рада без обзира колико се 
минута стварно радило. 
резервна пумпа се на 
обрачунава. Такође се нe 
признаје евентуално црпљење 
воде настале хавариjом на 
постојећим инсталацијама 
које је изазвао извођач радова. 

  Обрачун по h рада пумпа. h 10.00 х  =  
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:    

                
III ТЕСАРСКИ РАДОВИ             
1 Разупирање рова планирано је 

по читавој дубини и дужини 
рова, где дубина ископа 
прелази 1 m како би се могао 
несметано и безбедно обавити 
рад на ископу, монтажи и 
испитивању цевовода. 
Материјал за подграду мора 
бити одгиварајућег квалитета 
по могућству нов. Уколико се 
користи већ употребљавана 
грађа исту треба претходно 
пажљиво очистити од ексера и 
наслага материјала.  

            

  Извођач радова је дужан да 
свакодневно проверава стање 
подграде а нарочито пре 
уласка радника у ров и 
започињања било које 
операције ако јој је 
претходила дужа пауза. После 
завршене монтаже, 
испитивања и затрпавања 
цевовода песком, подграду 
уклонити очистити од ексера 
и земље и сложити на погодно 
место ради одвоза или даље 
употребе. Уколоко би вађење 
оплате могло угрозити 
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безбедност радника или 
изграђеног објекта оплата се 
може оставити  што се 
констатује у грађевинском 
дневнику или књизи. 

  Обрачун по m².  m²  1,471.50 х  =  
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:    

                
IV МОНТЕРСКИ РАДОВИ             
1 Набавка транспорт и уградња 

ПВЦ трослојних 
канализационих цеви, класе 
С-20 (чврстоће прстена SN 4 
КN/m²), произведених према 
ЕН 13476-2 у свему према 
пројектованим пречницима и 
датој спецификацији. Цеви 
треба да буду типа ‚‚Пештан" 
Аранђеловац или друге цеви 
одговарајућих 
карактеристика.  
Цеви је потребно пажљиво 
полагати на претходно 
припремљену постељицу од 
песка, при полагању и 
монтажи цеви контролисати 
да исте буду положене у 
пројектованом паду без 
хоризонталних и вертикалних 
ломова. Контролу пада је 
потребно вршити геодетским 
инструментом уз присуство 
Надзорног органа.  Радове 
извести у свему према 
техничким прописима за 
предвиђену врсту цеви, 
односно у складу са захтевима 
ЕН 1610, на начин који је 
предвидео произвођач цеви и 
у складу са упутствима 
Надзорног органа.                                                                                                              

            

  У цену улази комплет 
монтажа са свим фазонским 
комадима и потрошнима 
материјалом. 

     
 
 
 
 
 

   

      1.1 DN/ OD 315 m' 286.00 х  =  
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1.2 DN/ OD 250 m' 55.00 х  =  
1.3 DN/ OD 200 m' 303.00 х  =  
1.4 DN/ OD 160 m' 228.00 х  =  
1.5 DN/ OD 110 m' 109.00 х  =  
1.6 DN/ OD 110 m' 240.00 х  =  
2 МОНТАЖА РЕВИЗИОНОГ 

ОКНА Ø1000mm 
            

  Позицијом је обухваћена 
набавка, довоз и истовар 
водонепропусних 
префабрикованих АБ-
армирано бетонских 
прстенова 
(х=0.25m;0.5m;1.0m, конус 
х=0.6m) Ø1000mm, марке 
бетона МБ40 и минималном 
дебљином зида d=12cm, 
складиштење, развоз дуж 
трасе додатног материјала и 
прибора за прописану 
уградњу и спајање АБ 
прстенова, сав рад на уградњи 
РО са отварањем отвора са 
стране, обрадом пролаза кроз 
РО да буде водонепропусно и 
обрадом спојева монтажних 
елемената РО спец. 
цементним малтером, 
пенетратом или другим 
материјалом (хидроизолација) 
тако да се оствари 
водонепропусност.  

            

  Обрачун се врши по m' 
изведеног ревизионог окна. 

m' 42.50 x  =  

3 ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ 
РЕВИЗИОНОГ ОКНА 
Ø1000mm 

            

  Позицијом је обухваћена 
набавка и довоз свих 
потребних материјала 
укључујући и арматуру, сав 
прибор и рад неопходан за 
потпуну и прописану израду 
ове позиције укључујући: 
постављање и демонтирање 
потребне оплате, исправљање, 
сечење, савијање и везивање 
арматуре, справљање и 
уградња бетона МБ30 и 
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остало што је потребно за 
прописану израду АБ доње 
плоче РО.  
Обрачун се врши по комаду 
изведене доње плоче РО.  

  Vбетона= 1.5x1.5x0.2=0.45m3 kom 14.00 х  =  
4 ИЗРАДА КИНЕТА             

  Позицијом је обухваћена 
набавка, довоз, справљање, 
уградња и нега бетона МБ25 
за израду кинете са 
малтерисањем кинете 
цементним малтером у два 
слоја и глачањем другод слоја 
до црног сјаја. 
Обрачун се врши по комаду 
изведене кинете. 

            

  Обрачун по ком. kom 14.00 х  =  
  ОДВОДЊАВАЊЕ             

5 Канал Multiline Seal in V150S             
  Набавка и уградња канала за 

линијско одводњавање АCО 
Multiline Seal in V150S, према 
СРПС ЕН 1433 и ДИН 19580, 
са интегрисаним ЕПДМ 
заптивањем како би се 
формирао водонепропусни 
спој  у складу са ИКТ тестом, 
са сигурносним закључавањем 
решетке без завртња тип 
Драинлоцк, направљеног од 
АЦО полимербетона отпорног 
на дејство мраза и соли, са 
интегрисаним заштитним 
рубом од поцинкованог 
челика. Канал се због 
специфичног  V - попречног 
пресека одликује већом 
брзином отицања воде и 
бољим ефектом самочишћења 
и намењен је за оптерећења до 
класе Д400. Елементи су 
дужине 100цм и 50 цм, 
номиналне ширине 15цм, 
грађевинске ширине 18,5цм, 
грађевинске висине 31цм тип 
20 без пада по дну канала. 
Прикључак на канализацију 
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  извести уз помоћ тела канала 
са вертикалним прикључком 
са интегрисаном гуменом 
спојницом за цев ДН/ОД160. 
Могуће је уградити и 
одговарајући канал другог 
произвођача.  

      

  Канал се изводи полагањем у 
бетонску подлогу марке и 
дебљине бетона, у складу са 
детаљом и упутствима 
произвођача за одговарајућу 
класу оптерећења. Горњи руб 
решетке се изводи у нивоу 2 - 
5mm испод завршне коте 
околне површине.  У цену 
урачунати све неопходне 
елементе система до потпуне 
функционалности. Обрачун по 
дужном метру. 

            

    m' 668.50 х  =  
6 Шлиц решетка Slot top Single 

h=10,5cm, GS 
            

  Набавка и уградња шлиц 
решетки СлотТоп 150 Сингле 
за канале за линијско 
одводњавање Мултилине 
В150, за класу оптерећења 
Ц250 према СРПС ЕН 1433, 
направљених од поцинкованог 
челика, са уливним отвором 
ширине 10 mm. Решетка је 
висине 10,5 cm и садржи 
конекторе који гарантују 
кохерентну линију шлица. 
Хоризонтална ивица решетке 
је савијена на доле чиме је 
спречено цурење воде ван 
канала и улазак  песка и 
прљавштине у канал. Уз 
решетке предвидети 
одговарајући број шлиц 
ревизионих елемената на 
сваких око 20m и/или на 
месту прелома трасе. Могуће 
је уградити и одговарајуће 
шлиц решетке другог 
произвођача. 

            

  Обрачун по дужном метру. m' 35.00 х  =  
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7 Ревизиони елемент шлиц 
решетке SlotTop 150 Single 
h=10,5cm, GS 

            

  Набавка и уградња ревизионог 
елемента шлиц решетке АЦО 
SlotTop 150 тип Single за 
оптерећење Ц250 према СРПС 
ЕН 1433, направљених од 
поцинкованог челика, са 
кадицом за испуну 
материјалом завршне 
површине. Ревизија је висине 
10,5 цм, дужине 50 цм и 
подиже се уз помоћ 
специјалних кука ради 
инспекције или одржавања 
канала. Могуће је уградити и 
одговарајући  ревизиони 
елемент другог произвођача.   

            

  Обрачун по комаду kom 4.00 х  =  
8 Решетка линијског 

одводњавања  ACO Multiline 
Seal in V150 Rebrasta 

            

  Набавка и уградња решетки за 
канале за линијско 
одводњавање АЦО 
Мултилине В150 за класу 
оптерећења Ц250 (средње 
тешки саобраћај) према СРПС 
ЕН 1433 са сигурносним 
закључавањем  без завртња 
тип Драинлоцк и осигурањем 
против подужног померања, 
направљених од ливеног 
гвожђа, ширина отвора 12мм, 
тип Ребраста. Решетка је 
ширине 173 мм, дужине 50цм, 
упојне површине 578 цм²/м. 
Обрачун по дужном метру. 
Могуће је уградити и 
одговарајуће решетке другог 
произвођача. 

            

  Обрачун по комаду kom 1,164.00 х  =  
9 Сабирно окно ACO Multiline 

Seal in V150E   
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  Набавка и уградња сабирног 
окна АЦО Мултилине Сеал ин 
В150Е, према СРПС ЕН 1433 
и ДИН 19580, са 
интегрисаним ЕПДМ 
заптивањем како би се 
формирао водонепропусни 
спој  у складу са ИКТ тестом, 
са сигурносним закључавањем 
решетке без завртња тип 
Драинлоцк, направљеног од 
АЦО полимербетона отпорног 
на дејство мраза и соли, са 
интегрисаним заштитним 
рубом од нерђајућег челика. 
Сабирно окно је намењено за 
оптерећења до класе D400 и 
поседује таложну корпу од 
ПВЦ-а. Дужина 50 цм, 
номинална ширина 15cm, 
грађевинска ширина 
18,5cm,грађевинска висина 
61,0cm са хоризонталним 
прикључком са интегрисаном 
гуменом спојницом за цев 
ДН/ОД200 БЕЗ решетке.  
Могуће је уградити и сабирно 
окно другог произвођача 
еквивалентних 
карактеристика. 

        

  Окно се изводи полагањем у 
бетонску подлогу марке и 
дебљине бетона, у складу са 
упутствима произвођача за 
одговарајућу класу 
оптерећења. Горњи руб 
решетке се изводи у нивоу 2 - 
5 mm испод завршне коте 
околне површине. У цену 
урачунати све неопходне 
елементе система до потпуне 
функционалности. Обрачун по 
комаду. 

            

  Обрачун по комаду kom 38.00 х  =  
  ФОНТАНА             

10 Линијско одводњавање ACO 
Multiline Seal in V100S 
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  Набавка и уградња канала за 
линијско одводњавање ACO 
Multiline Seal in V100S, према 
СРПС ЕН 1433 и ДИН 19580,  
са интегрисаним ЕПДМ 
заптивањем како би се 
формирао водонепропусни 
спој  у складу са ИКТ тестом, 
са сигурносним закључавањем 
решетке без завртња тип 
Драинлоцк, направљеног од 
АЦО полимербетона отпорног 
на дејство мраза и соли, са 
интегрисаним заштитним 
рубом од поцинкованог 
челика. Канал се због 
специфичног  В-попречног 
пресека одликује већом 
брзином отицања воде и 
бољим ефектом самочишћења 
и намењен је за оптерећења до 
класе Д400. Елементи су 
дужине 100цм и 50 цм, 
номиналне ширине 10цм, 
грађевинске ширине 
13,5цм,грађевинске висине 
15цм, Прикључак на 
канализацију извести уз 
помоћ тела канала са 
вертикалним прикључком са 
интегрисаном гуменом 
спојницом за цев ДН/ОД100.  
Могуће је уградити и 
одговарајуће канале другог 
произвођача еквивалентних 
карактеристика. 

        

  Канал се изводи полагањем у 
бетонску подлогу марке и 
дебљине бетона, у складу са 
детаљом и упутствима 
произвођача за одговарајућу 
класу оптерећења. Горњи руб 
решетке се изводи у нивоу 2 - 
5mm испод завршне коте 
околне површине.  У цену 
урачунати све неопходне 
елементе система до потпуне 
функционалности. Обрачун по 
дужном метру. 

            

  Обрачун по дужном метру. m' 84.50 х  =  
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11 Шлиц решетка линијског 
одводњавања  V100 SlotTop 
Single C250 h=10,5 cm 

            

  Набавка и уградња шлиц 
покривне  решетке АЦО 
СлотТоп В100С тип Сингле за 
оптерећење Ц250 према СРПС 
ЕН 1433, направљених од 
поцинкованог челика, са 
уливним отвором ширине 10 
мм. Решетка је висине 10,5 цм 
и садржи конекторе који 
гарантују кохерентну линију 
шлица. Хоризонтална ивица 
решетке је савијена на доле 
чиме је спречено цурење воде 
ван канала и улазак  песка и 
прљавштине у канал. Могуће 
је уградити и одговарајуће 
решетке другог произвођача 
еквивалентних 
карактеристика. 

            

  Обрачун по комаду kom 82.00 х  =  
12 Ревизиони елемент шлиц 

решетке линијског 
одводњавања  V100 SlotTop 
Single C250 h=10,5 cm 

            

  Набавка и уградња ревизионог 
елемента шлиц решетке АЦО 
СлотТоп В100С тип Сингле за 
оптерећење Ц250 према СРПС 
ЕН 1433, направљених од 
поцинкованог челика,  са 
кадицом за испуну 
материјалом завршне 
површине. Ревизија је висине 
10,5 цм, дужине 50 цм и 
подиже се уз помоћ 
специјалних кука ради 
инспекције или одржавања 
канала.  Могуће је уградити и 
ревизиони елемент другог 
произвођача еквивалентних 
карактеристика. 

            

  Обрачун по комаду kom 5.00 х  =  
13 САБИРНО ОКНО ЗА 

ФОНТАНУ 
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  Набавка, транспорт, 
разношење дуж рова, 
спуштање у ров и монтажа 
монолитних ревизијских 
полиетиленских (ПЕ) / 
полипропиленских (ПП) окана 
израђених од коругованих 
цеви у складу са нормом ЕН 
13476 или једнаковредно. 
Окно се састоји од дна окна 
без изведене кинете, тела окна 
израђеног од коруговане цеви 
и заварених прикључака - 
спојницама са заптивком или 
без заптивке, минималне 
ободне крутости SN4 
(SN8) саласно ЕН 13598-2. 
Делови окна се међусобно 
спајају заваривањем чиме се 
осигурава непропусност 
и водонепропусност спојева.  
Прикључци морају бити 
одговарајући за одабрани 
цевни материјал с тачно 
изведеним положајем и углом 
прикључака у складу са 
пројектном документацијом. 
Сви спојеви морају бити уз 
гаранцију водонепропусности, 
статичке стабилности те 
отпорности на деловање 
узгона. Окна морају бити 
израђена у складу са нормама 
ЕН1401, ЕН 1852, ЕН 13476 и 
ЕН 13598. Заптивни елементи 
који се користе морају бити у 
складу са ЕН681-1.                                            
Обрачун по комаду уграђеног 
окна.                                                                                    
Спецификација улазних и 
излазних углова, те броја 
прикључака према пројекту. 

        

  Окно DN600 са прикључцима 
DN160 комада 2 

            

  Обрачун по комаду kom 1.00 х  =  
  ШАХТ ПОКЛОПЦИ             

14 ACO TopTek PAVING 80, 
класа оптерећења Ц250, 
поцинковани 
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  Набавка и уградња шахт 
поклопаца тип   ACO TopTek 
PAVING  поклопци за 
ревизионо окно, направљени 
од  челика топло цинкованог, 
за испуну поплочањем и 
уградњу завршне облоге пода 
по жељи. Класа оптерећења 
Ц250 према СРПС ЕН 124. 
Висина оквира 104 мм, дубина 
простора поклопца за испуну 
80 мм, светли отвор 600x600 
мм, грађевински 739x739 мм, 
тежина 78,6 кг. Поклопац је  
водо и мирисо непропусан. 
Комплет укључује неопренску 
заптивку и навојне кључеве - 
ручке за отварање и подизање 
поклопца. Могуће је уградити 
и одговарајући поклопац 
другог произвођача 
еквивалентних 
карактеристика. 

            

  поклопац за испуну 
поплочањем, висина за испуну 
12cm, 600x600, Ц250 

kom 19.00 х  =  

15 ACO TopTek PAVING 80, 
класа оптерећења Ц250, 
поцинковани 

            

  Набавка шахт поклопаца тип   
ACO TopTek PAVING 
поклопци за ревизионо окно, 
направљени од  челика топло 
цинкованог, за испуну 
поплочањем и уградњу 
завршне облоге пода по жељи. 
Класа оптерећења Ц250 према 
СРПС ЕН 124. Висина оквира 
104 mm, дубина простора 
поклопца за испуну 80 mm, 
светли отвор 800x800 mm, 
грађевински 939x939 mm, 
тежина 106,8 kg. Поклопац је  
водо и мирисо непропусан. 
Комплет укључује неопренску 
заптивку и навојне кључеве -
ручке за отварање и подизање 
поклопца.  Могуће је уградити 
и одговарајући поклопац 
другог произвођача 
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еквивалентних 
карактеристика. 

  поклопац за испуну 
поплочањем, висина за испуну 
12cm, 800x800, Ц250 

kom 1.00 х  =  

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:    

                
V БЕТОНСКИ РАДОВИ             
1 Израда бетонског темеља за 

постављање шахти, димензија 
1,0х1,0х0,2m, од бетона МБ25. 
Обрачун по m3 уграђеног 
бетона. 

            

Обрачун по m³ m³ 6.30 х  =  
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:    

               
VI ОСТАЛИ РАДОВИ             
1 Хидрауличко техничко 

испитивање и испирање 
атмосферске канализационе 
мреже и објеката. Испитивање 
се ради на водонепропусност 
под хидрауличким притиском, 
колектор се оставља под 
притиском све док се не 
прегледају сви делови 
колектора (спојеви и цеви). 
Колектор испитати према 
техничком упутству за ту 
врсту испитивања. Након 
испитивања у обавезном 
присуству надзорног органа, 
надворни орган одобрава 
затрпавање. 
Обрачун по m'. 

            

    m' 981.00 х  =  
2 Прикључење нове 

канализационе мреже Ф300 на 
постојећу уличну 
канализациону мрежу у ул. 
Моше Пијаде Ф400, а све по 
условима ЈКП "Водовод" 
Лесковац.Обрачун по 
комплету. 

          

  kompl 2.00 х  =  
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:    
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  РЕКАПИТУЛАЦИЈА  РАДОВА 
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  
III ТЕСАРСКИ РАДОВИ  
IV МОНТЕРСКИ РАДОВИ  
V БЕТОНСКИ РАДОВИ  
VI ОСТАЛИ РАДОВИ  
  УКУПНО РАДОВИ:  
        

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

Д/ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 

Поз. Опис позиције        Ј.М. Количина   Јединична         
цена 

  Укупно 

I/  ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL 
1 Nabavka, isporuka i montaža 

dimabilne svetiljke za urbano 
osvetljenje, u obliku 
četvorostranog fenjera, sa LED 
izvorom svetlosti neutralno bele 
boje 3000K, ukupnog fluksa 
izvora 10700lm, inicijalnog 
fluksa svetiljke minimum 
7035lm, maksimalne snage 
sistema 65W. Minimalna 
efikasnost svetiljke 108 lm/W. 
Raspodela svetlosti simetrična 
(DS50 152X155). Indeks 
reprodukcije boje Ra veći od 70. 
Ujednačenost boje, SDCM 
(0.380, 0.380) manji od 5,0. 
Bočne strane fenjera su 
trouglastog oblika i nisu 
zatvorene protektorom. Visina 
fenjera je 647 mm, a širina na 
najširem delu (poklopcu) je 428 
mm. Efikasna svetleća površina 
0,15m2. Predspojni uređaj 
(drajver) je ugrađen u svetiljku i 
ima integrisanu prenaponsku 
zaštitu SPD od minimum 10kV. 
Koeficijent snage minimum 
0,98. Svetiljka je opremljena 
DALI električnom predspojnom 
spravom, koja napaja module 
konstantnom strujom do 
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maksimalno 700 mA. bojom u 
prahu RAL 10714. Optika je od 
metakrilata, a protektor od 
termički otpornog, providnog 
stakla. Otpornost na udar je 
IK09, stepen mehaničke zaštite 
IP66. Zaštita od el. udara – klasa 
II. Vreme za koji svetlosni fluks 
padne na 93% inicijalnog fluksa 
je 100.000 sati (L93B10). 
Svetiljka mora da sadrži eksterni 
IP konektor. 

 Kućište svetiljke treba da bude 
od aluminijumske legure livene 
pod pritiskom i obojeno 
elektrostatičkim postupkom 
Svetiljka ima servisnu oznaku 
(QR kod), koji sa upotrebom 
aplikacije na mobilnom uređaju, 
omogućava detaljan opis 
svetiljke, uputstvo za montažu i 
održavanje, registraciju 
svetiljke, spisak servisnih 
delova, a opciono je moguće i 
programiranje drajvera sa 
zemlje, uz pomoć odgovarajućeg 
bežičnog uređaja za 
programiranje. Svetiljka se 
isporučuje sa adapterom za 
viseću montažu.  Isporuka sa 
napojnim kablom dužine 1m. 
Temperaturni opseg rada 
svetiljki je od -40 do +50 stepeni 
celzijusa.  
Svetiljka treba da je usklađena 
sa evropskim direktivama koji 
važe za proizvode, da ima CE 
znak. 
Svetiljka treba da bude 
usklađena sa evropskim 
standardom o sigurnom i 
pravilnom radu, da ima ENEC 
oznaku. Svetiljka treba da je 
usklađena sa RoHS direktivama 
o ograničenju upotrebe 
određenih opasnih supstanci u 
električnoj i elektronskoj 
opremi.  
Svetiljka odgovarajuća tipu  
ClassicStreet BSP794 LED106-
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4S/830 DS50 MK-BK BK. 
 Obračun po kom. kom 27 x 

 
= 

 2 Nabavka, isporuka i montaža 
ugradne, podne, dimabilne, 
linijske, uska, marker svetiljka 
za spoljašnju ugradnu montažu, 
po kojoj se može hodati. 
Maksimalno dinamičko 
opterećenje je do 3.500kg 
(vozilom), a statičko do 500kg 
(5kN). Svetiljka se sastoji od 
aluminijumskog profila sa 
fiksatorima i 240 LED izvora 
svetlosti (dioda) po dužnom 
metru neutralno bele boje 
(4000K) i indeksa reprodukcije 
boja CRI > 90. Optika je 
difuzna, širokog snopa, a optički 
protektor opalni. Ugao isijavanja 
140 stepeni. Svetiljke se mogu 
linijski nastavljati. Otpornost na 
udar IK10, stepen mehaničke 
zaštite IP67, klasa električne 
izolacije III. Dužina svetiljke je 
1010 mm, širina 31 mm, visine 
92,5mm. Ukupna snaga svetiljke 
je maksimum 15W po metru, 
ukupan fluks sistema minimum 
720 lm po metru, a inicijalna 
efikasnost svetiljke je minimum 
48 lm/W. Ujednačenost boje, 
SDCM manji od 3,0. Svetiljka 
se isporučuje sa kablom dužine 
0,5m i na mrežu se priključuje 
preko drajvera 24V, koji se 
isporučuje zasebno (nije 
integrisan), a sa drajverom se 
povezuje putem integrisanog 
konektora sa stepenom zaštite 
IP68. 
Radni vek svetiljke tokom koga 
će ona održati 80% ili više od 
inicijalnog fluksa je 50.000 
časova. Temperaturni opseg rada 
svetiljke je od -20 stepeni do 
+35 stepeni Celzijusa. 
Svetiljka se ugrađuje u posebnu 
ugradnu kutiju IP67. 
Svetiljka treba da bude 
usklađena sa evropskim 
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standardom o sigurnom i 
pravilnom radu, da ima CE 
znak. 
Svetiljka ekvivalentna tipu 
IltiLuce WalkLine 
BWLK0210G04NAA 

 Obračun po kom. kom 56 x 
 

= 
 3 Nabavka, isporuka i ugradnja 

elektronski drajver za svetiljku 
MINIFLUX dimenzija 
148x40x32mm (LxWxH) snage 
25W, 24V. Stepen mehaničke 
zaštite IP67. Drajver 
odgovarajući tipu Driver 25W 
24V IP67 isporučioca  IltiLuce . 

       Obračun po kom. kom 56 x 
 

= 
 4 Nabavka, isporuka i  montaža 

projektor sa jednim LED 
izvorom svetlosti, orijentacionih 
dimenzija 674x294x400 mm (d 
x š x v), predviđen za kreiranje 
specijalnih efekata na velikim 
površinama. Projektor je 
opremljen nosačima za GOBO, 
koji se mogu podešavati od +15 
do -15 stepeni i koji omogućuje 
precizno podešavanje položaja 
za GOBO. U projektor se može 
montirati čelični ili stakleni 
gobo tipa A, prečnika 100mm, 
prečnika slike 75mm. Sočiva u 
projektoru se mogu pomerati 
duž ose i na taj način se 
podešava veličina projektovane 
slike. Efikasna svetleća površina 
0,12m2. Neutralno bela boja 
svetlosti temperature 4000K. 
Indeks reprodukcije boja CRI 
veći od 70. Simetrična svetlosna 
raspodela. Ugao isijavanja od 20 
do 40 stepeni. Mogućnost 
podešavanja ugla isijavanja, 
fokusa, uniformnosti... 
Trajnost LED izvora je 50.000 
sati, s tim da fluks ne opadne na 
manje od 80% (L80B10) od 
inicijalnog fluksa svetiljke 
(3.750 lm). Maksimalno pet 
posto drajvera će biti neispravno 
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posle 50.000 sati. Temperaturni 
opseg rada reflektora je od -40 
do +50 stepeni celzijusa. 
Ujednačenost boje, SDCM 
(0,3862, 0,3758) manji od 4,0. 
Efikasnost svetiljke minimum 
75lm/W, ukupan fluks sistema 
minimum 3.750lm, maksimalna 
snaga svetiljke 50W.  
Koeficijent snage minimum 
0,98. 
Kućište projektora je izradjeno 
od aluminijumske legure livene 
pod pritiskom i obojeni 
elektrostatičkim postupkom, 
tamno sivom bojom u prahu 
Dupont 10714. 

 LED modul i integrisani drajver 
imaju prenaponsku zaštitu u 
vidu odvodnika prenapona od 
minimum 4 kV. Optički blok od 
stakla. Protektor od termički i 
mehanički ojačanog ravnog 
stakla debljine 4mm, 
presvučenim antirefleksionim 
slojem.  Dihtovanje je 
obezbeđeno pouzdanim 
silikonskim zaptivkama, bez 
delova koji se spajaju 
lepljenjem, tako da se 
eventualna zamena drajvera 
može izvesti jednostavno i na 
licu mesta. 95% svetiljke može 
da se reciklira. Isporučuje se sa 
eksternim tropolnim konektorom 
što omogućuje bržu i 
jednostavniju montažu (pri 
montaži nije neophodno 
otvaranje svetiljke). Kompletan 
projektor je u stepenu 
mehaničke zaštite IP66. 
Otpornost na udar je IK06. 
Zaštita od strujnog udara je u 
klasi I. Projektor treba da je 
opremljen čeličnim nosačem u 
boji prirodnog aluminijuma, 
laserski sečenim, U oblika, koji 
se fiksira sa tri vijka M14. 
Projektor se može usmeravati u 
opsegu od-180 do +180 stepeni 
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horizontalno i od -90 do +90 
stepeni vertikalno. Napon 
napajanja je 220-240V, 50Hz.  
Svetiljka treba da je usklađena 
sa evropskim direktivama koji 
važe za proizvode, da ima CE 
znak. Svetiljka treba da je 
usklađena sa RoHS direktivama 
o ograničenju upotrebe 
određenih opasnih supstanci u 
električnoj i elektronskoj 
opremi.  

 Obračun po kom. kom 4 x 
 

= 
 5 Nabavka, isporuka i ugtadnja 

čelični ili stakleni gobo tipa A, 
prečnika 100mm, prečnika slike 
75mm, sa efektom po želji 
investitora, sa detaljem grba 
Grad Leskovac, lišće, leptir, 
Novogodišnji zvončići. 

       Obračun po kom. kom 4 x 
 

= 
 6 Nabavka, isporuka i ugradnja 

nadgradne, dimabilne, linijske 
svetiljke za spoljašnju i 
unutrašnju montažu u 
polikarbonatnoj cevi fi17 mm sa 
60 LED izvora po metru dužine. 
Kućište svetiljke je od 
aluminijuma, dok je difuzor od 
bistrog polikarbonata. Svetiljka 
se isporučuje u kompletu sa 
polikarbonatskim dodacima za 
fiksiranje svetiljke. Stepen 
zaštite svetiljke je IP65, IK08, 
dok je strujna klasa III. Dužina 
svetiljke 2.040 mm, a po želji 
investitora, skraćuje se na 
dužinu od 1.350 mm. Izvor 
svetlosti svetiljke je LED, 
maksimalne snage 32W 
(maksimalno 16W/m), toplo 
bele boje (3000K), sa podesivim 
uglom isijavanja svetlosti, kako 
bi moglo na licu mesta da se 
podesi najbolji snop svetlosti. 
Ugao isijavanja svetiljke 120 
stepeni. Ujednačenost boje, 
SDCM manji od 3,0. Minimalni 
svetlosni fluks 1485 lm/m, 
Minimalna efikasnost 90lm/W. 
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Indeks reprodukcije boje Ra veći 
od 80. Svetiljka se montira 
preko drajvera 24V. Svetiljka 
može da se linearno spaja do 
maksimalne dužine od 5m. 
Svetiljka ima masu od 0,3 kg po 
metru. Temperaturni opseg rada 
svetiljke je od -20 stepeni do 
+50 stepeni celzijusa.  Vreme za 
koji svetlosni fluks padne na 
80% inicijalnog fluksa je 50.000 
sati (L80B10). Svetiljka se može 
fiksirati na zid, plafon ili pod, 
dok se svetiljka može rotirati u 
željenom pravcu.  

 Svetiljka treba da je usklađena 
sa evropskim direktivama koji 
važe za proizvode, da ima CE 
znak. Svetiljka je odgovarajuća 
tipu Ilti Luce 
BBOK0920007WPC 
MINIFLUX HP gen2 WW – 
2040 mm  

       Obračun po kom. kom 97 x 
 

= 
 7 Nabavka, isporuka i ugradnja 

elektronskog drajvera za 
svetiljku MINIFLUX dimenzija 
240x30x28mm (LxWxH) snage 
60W, 24V. Stepen mehaničke 
zaštite IP67. Drajver 
odgovarajući  tipu 
WALIMLED60/24 isporučioca 
IltiLuce. Napomena: na svaki 
drajver se povezuju po dve 
svetiljke ugrađene u ispod klupa. 

       Obračun po kom. kom 97 x 
 

= 
 8 Nabavka, isporuka i montaža 

ugradnog podnog 
srednjesnopnog LED projektora 
valjkastog oblika sa 15 svetlećih 
dioda temperature boje 2700K, 
minimalnog fluksa 1.510 lm, sa 
integrisanim drajverom koji ima 
integrisanu prenaponsku zaštitu 
od minimum 4kV. Ukupna 
maksimalna snaga 28W, 
prolazna-sa 2 uvodnice, stepen 
zaštite IP 67. Ugao isijavanja 
svetiljke 24 stepena. Kućište 
svetiljke treba da bude od 
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aluminijumske legure livene pod 
pritiskom i obojeno 
elektrostatičkim postupkom 
tamno sivom bojom u prahu 
Dupont 10714, a protektor od 
termički otpornog stakla, 
otpornosti na udar IK 10. Indeks 
reprodukcije boje Ra 80. 
Svetleća površina je prečnika 
150mm. Dimenzije svetiljke 
dubina 430mm, širina 200mm. 
Ugao nagiba LED u okviru 
kućišta mora biti podesiv u 
rasponu od +/-20°. Vreme za 
koji svetlosni fluks padne na 
80% inicijalnog fluksa je 
100.000 sati (L80B10). 
Maksimalno deset posto 
drajvera će biti neispravno posle 
100.000 sati. Ujednačenost boje, 
SDCM (0.437, 0.420) manji od 
3,0. Koeficijent snage minimum 
0,8. Temperaturni opseg rada od 
-40 do +50 stepeni Celzijusa. 
Isporuka sa napojnim kablom 
dužine 3m i ugradnom kutijom. 
Svetiljka treba da bude 
usklađena sa evropskim 
standardom o sigurnom i 
pravilnom radu, da ima ENEC 
oznaku. Svetiljka treba da je 
usklađena sa evropskim 
direktivama koji važe za 
proizvode, da ima CE znak. 
Svetiljka treba da je usklađena 
sa RoHS direktivama o 
ograničenju upotrebe određenih 
opasnih supstanci u električnoj i 
elektronskoj opremi. Svetiljka je 
ekvivalentna tipu 
DecoSceneLED BBP621 
15xLED-HB/WW I MB GC GR 
RMR. 

 Obračun po kom. kom 18 x 
 

= 
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9 Nabavka, isporuka i montaža 
ugradnog podnog 
srednjesnopnog LED projektora 
valjkastog oblika sa 15 svetlećih 
dioda temperature boje 2700K, 
minimalnog fluksa 1.090 lm, sa 
integrisanim drajverom koji ima 
integrisanu prenaponsku zaštitu 
od minimum 4kV. Ukupna 
maksimalna snaga 28W, 
prolazna-sa 2 uvodnice, stepen 
zaštite IP 67. Ugao isijavanja 
svetiljke 24 stepena. Kućište 
svetiljke treba da bude od 
aluminijumske legure livene pod 
pritiskom i obojeno 
elektrostatičkim postupkom 
tamno sivom bojom u prahu 
Dupont 10714, a protektor od 
termički otpornog stakla, 
otpornosti na udar IK 10. Indeks 
reprodukcije boje Ra 80. 
Svetleća površina je prečnika 
150mm. Dimenzije svetiljke 
dubina 430mm, širina 200mm. 
Ugao nagiba LED u okviru 
kućišta mora biti podesiv u 
rasponu od +/-20°. Vreme za 
koji svetlosni fluks padne na 
80% inicijalnog fluksa je 
100.000 sati (L80B10). 
Maksimalno deset posto 
drajvera će biti neispravno posle 
100.000 sati. Ujednačenost boje, 
SDCM (0.437, 0.420) manji od 
3,0. Koeficijent snage minimum 
0,8. Temperaturni opseg rada od 
-40 do +50 stepeni Celzijusa. 
Isporuka sa napojnim kablom 
dužine 3m i ugradnom kutijom. 
Svetiljka treba da bude 
usklađena sa evropskim 
standardom o sigurnom i 
pravilnom radu, da ima ENEC 
oznaku. Svetiljka treba da je 
usklađena sa evropskim 
direktivama koji važe za 
proizvode, da ima CE znak. 
Svetiljka treba da je usklađena 
sa RoHS direktivama o 
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ograničenju upotrebe određenih 
opasnih supstanci u električnoj i 
elektronskoj opremi. Svetiljka je 
ekvivalentna tipu 
DecoSceneLED BBP621 
15xLED-HB/WW I MB GC GR 
RMR. 

 Obračun po kom. kom 8 x 
 

= 
 10 Nabavka, isporuka i montaža 

nadgradne, podvodne, dimabilne 
spot svetiljke za spoljašnju 
montažu, maksimalne dubine 
pod vodom 1m. Kućište 
svetiljke je od anodiziranog 
aluminijuma obojenog u crnu 
boju, koje dobro odvodi toplotu, 
dok su zaptivke od metala i 
sprečavaju ulazak prljavštine i 
vode u svetiljku.  Stepen zaštite 
svetiljke je IP68, dok je strujna 
klasa III. Indeks reprodukcije 
boje Ra 90.  

       Snop svetiljke je rotaciono-
simetrični, svetlosna raspodela-
ugao isijavanja 29 stepeni. 
Radna struja svetiljke je 350mA. 
Izvor svetlosti svetiljke je LED 
maksimalne snage 4,2W, toplo 
bele boje (3000K). Efikasnost 
svetiljke minimum 70lm/W, 
ukupan inicijalni fluks sistema 
minimum 297lm. Ujednačenost 
boje, SDCM manji od 
3,0.Temperaturni opseg rada 
svetiljke je od -20 stepeni do 
+35 stepeni celzijusa. Svetiljka 
ima masu od 0,34 kg. Uz 
svetiljku se isporučuje i 
podvodni kablovi za montažu 
dužine 2m. Svetiljka se može 
fiksirati na zid, plafon ili pod uz 
pomoć nosača od hromiranog 
mesinga, koji se isporučuje u 
kompletu sa svetiljkom i služi za 
fiksiranje svetiljke i usmeravanje 
snopa svetlosti. Svetlosni fluks 
će nakon 50.000 sati kod 
maksimalno 10% svetiljki, raditi 
sa minimum 80%fluksa 
(L80B10) Svetiljka treba da je 
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usklađena sa evropskim 
direktivama koji važe za 
proizvode, da ima CE znak. 
Svetiljka je odgovarajuća tipu 
Ilti Luce BLUX0901421WAN 
LUX 42 gen2. 

 Obračun po kom. kom 9 x 
 

= 
 11 Nabavka, isporuka i ugradnja 

Elektronski drajver za svetiljku 
MINIFLUX  snage 18W, 
350mA. Stepen mehaničke 
zaštite IP67. Drajver 
odgovarajući tipu 
BALIMLED12350IP 
isporučioca  IltiLuce. 

       Obračun po kom. kom 9 x 
 

= 
 12 Nabavka, isporukai ugradnja 

Pribor za montažu svetiljke 
LUX 42 gen2 u zemlju. 
Dimenzije pribora 22x22mm, 
dubina ukopavajućeg dela 
150mm. Pribor odgovarajući  
tipu Philips Ilti Luce 
BLUXPICCHETTO. 

       Obračun po kom. kom 9 x 
 

= 
 13 Nabavka, isporuka i ugradnja 

linijske nadgradne, fleksibilne 
svetiljke sa omotačem od 
PVC+poliuretana sa 
transparentnim protektorom za 
dekorativno osvetljenje sa 60 
LED izvora po metru, za 
unutrašnju i spoljašnju upotrebu. 
Dimenzije 15 mm x 7 mm x 
5030 mm (dužina), ukupne 
maksimalne snage 4,5W/m, 
tople bele boje svetlosti (WW) 
3000 K. Otporna na sve 
vremenske prilike i odlična UV 
stabilnost. 
Indeks reprodukcije boja CRI je 
veći od 80. Svetlosna raspodela-
optika je simetrična, širina snopa 
120°, a svetlost uniformna. 
Ravnomernost boje SDCM 
manji od 2. Trajnost LED izvora 
je 50.000 sati, s tim da fluks ne 
opadne na manje od 80% od 
inicijalnog fluksa svetiljke koji  
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je minimalno 445 lm/m. 
Svetlosna iskoristivost minimum 
95 lm/W. Svetiljka je izrađena 
od poliuretana i polivinil-
hlorida. Protektor je 
transparentan. Kompletna 
svetiljka je u stepenu mehaničke 
zaštite IP68. Ima mogućnost 
potapanja u vodu na dubinu do 
3m. Zaštita od strujnog udara je 
u klasi III. Napon 12V. 
Temperaturni opseg rada 
svetiljke je od -20°C do +50° 
stepeni Celzijusa. Masa svetiljke 
je oko 0,215 kg/m. Svetiljka se 
može dimovati. Svetiljka je 
fleksibilna, može se savijati po 
potrebi i tako pratiti linije 
prostora koji se osvetljava bez 
narušavanja njegove arhitekture. 
Minimalni radijus savijanja je 
50mm. Svetiljka se po potrebi 
može seći na svakih 50mm. 
Svetiljka se montira pomoću 
diskretnih zidnih nosača, 
raspoređenih na svakih 30-40 
cm. Isporučuje se u kompletu sa 
kablom dužine 2 m (2x0,5mm2) 
i nosačima. Svetiljka je 
usklađena sa evropskim 
direktivama. Svetiljka 
ekvivalentna tipu Riga gen.2 - 
MRIG0950062WRE, Philips Ilti 
Luce или одговарајуће 

 
 

 Obračun po kom. kom 28 x 
 

= 
 14 Nabavka, isporuka i ugradnja 

linijske nadgradne, fleksibilne 
svetiljke sa omotačem od 
PVC+poliuretana sa 
transparentnim protektorom za 
dekorativno osvetljenje sa 60 
LED izvora po metru, za 
unutrašnju i spoljašnju upotrebu. 
Dimenzije 15 mm x 7 mm x 
2030 mm (dužina), ukupne 
maksimalne snage 4,5W/m, 
tople bele boje svetlosti (WW) 
3000 K. Otporna na sve 
vremenske prilike i odlična UV 
stabilnost.  
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Indeks reprodukcije boja CRI je 
veći od 80. Svetlosna raspodela-
optika je simetrična, širina snopa 
120°, a svetlost uniformna. 
Ravnomernost boje SDCM 
manji od 2. Trajnost LED izvora 
je 50.000 sati, s tim da fluks ne 
opadne na manje od 80% od 
inicijalnog fluksa svetiljke koji 
je minimalno 445 lm/m. 
Svetlosna iskoristivost minimum 
95 lm/W. Svetiljka je izrađena 
od poliuretana i polivinil-
hlorida. Protektor je 
transparentan. Kompletna 
svetiljka je u stepenu mehaničke 
zaštite IP68. Ima mogućnost 
potapanja u vodu na dubinu do 
3m. Zaštita od strujnog udara je 
u klasi III. Napon 12V. 
Temperaturni opseg rada 
svetiljke je od -20°C do +50° 
stepeni Celzijusa. Masa svetiljke 
je oko 0,215 kg/m. Svetiljka se 
može dimovati. Svetiljka je 
fleksibilna, može se savijati po 
potrebi i tako pratiti linije 
prostora koji se osvetljava bez 
narušavanja njegove arhitekture. 
Minimalni radijus savijanja je 
50mm. Svetiljka se po potrebi 
može seći na svakih 50mm. 
Svetiljka se montira pomoću 
diskretnih zidnih nosača, 
raspoređenih na svakih 30-40 
cm. Isporučuje se u kompletu sa 
kablom dužine 2 m (2x0,5mm2) 
i nosačima.Svetiljka je 
usklađena sa evropskim 
direktivama.Svetiljka 
ekvivalentna tipu Riga gen.2 - 
MRIG0920062WRE, Philips Ilti 
Luce или одговарајуће 

 
 

 Obračun po kom. kom 2 x 
 

= 
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15 Nabavka, isporuka i ugradnja 
elektronskog drajvera za 
svetiljku Riga gen.2 snage 
100W, 12V, IP67. Radna 
temperatura -25 do +70 stepeni. 
Dimenzije 190x52x37mm. Masa 
0,63 kg. Drajver odgovarajući 
tipu WALIMLED100/12 
isporučioca Philips IltiLuce или 
одговарајуће 

 

 
 

      Obračun po kom. kom 10 x 
 

= 
 16 Nabavka, isporuka i ugradnja 

komplet čelični okrugli konusni 
stub visine 4m, izrađen u skladu 
sa standardnom SRP EN40 (1-9) 
za brzine vetra od 19m/s od 
čelika prema standardu S 235 JR 
sa nevidljivim „plazma“ 
podužnim varom  dimenzija: 
Baza stuba Ř110mm bez rebara 
za ojačanje 
Završetak stuba 60mm.  
Anker ploča , kvadratnog 
tanjirastog oblika sa 4 elipsasta 
otvora za ankere, dimenzija 
271x271mm, debljine 4mm,  a 
sa osnim razmakom otvora za 
ankere 200x200m, 
Liveni ili limeni poklopac za 
otvor priključne ploče i vijkom 
za fiksiranje. Dimenzije 
poklopca stuba 400x100mm. 
Donja tačka poklopca stuba je na 
200mm od anker ploče. 
Svetiljka predvidjena za  
montazu preko dekorativne lire 
Oprema stuba: 
Pokretni podužno pomerljivi 
nosač za priključnu ploču, bez 
priključne kutije, 
Jedan vijak ili kontakt za 
uzemljenje sa unutrašnje strane 
stuba, 
Anker korpa prema proračunu 
stuba i anker ploče, minimum 
M18 200x200mm 
Kapice za zaštitu ankera, kom 4 
AK zaštita stuba postupkom 
toplog cinkovanja u skladu sa 
SRP EN ISO 1461, u boji RAL 

 

 
 

     

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 125 од 236 
 



prema zahtevu narucioca 
Dva reda urezanog navojka za 
vijke (najmanje  2х4 kom М10) 
za fiksiranje lire na vrhu stuba 
Ekvivalnetno tipu Auriga  P 60 4 
(3) C SP 200x200 Zn RAL ili 
odgovarajuce 

 Čelična dekorativna baza stuba 
izradjena od aluminijuma 
ukupne visine 720mm 
Baza stuba je demontaznog 
oblika u boji RAL prema 
yahtevu narucioca 
Ekvivalnetno tipu Mephis Base 
720 RAL proizvodnje Valmont 
ili odgovarajuce. 

       Čelični jednokraki nosač 
svetiljke, izrađen od  čelične 
cevi i celicnih profila ukupnih 
dimenzija H/L/U 
(Visina/Dužina/Ugao) 
0,96/0,747/0. Nisac se montira i 
prčvršćuje diektno na vrh stuba 
Predvideti vezu stuba sa 
nosačem 
Medjusobni polozaj lira jedne u 
odnosu na drugu pod uglom od 
180 stepeni. 
Dužina kraka lire: Krak lire u 
obliku celicnog profila dužine 
0,747m u odnosu na stub  
Završetak lire u obliku celicnog 
profila   je sa ravnim 
cilindricnim delom spoljnog 
precnika 125mm pricvrscen sa 
donje strane profila. Cilindricni 
prsten  ima otvore za pricvrscene 
svetiljke u 3 tacke u 
medjusobnom odnosu od 120 
stepeni a velicine 10mm  
AK zaštita nosaca postupkom 
toplog cinkovanja u skladu sa 
SRP EN ISO 1461, u boji RAL 
prema zahtevu narucioca 
Izmedju lira lira je predvidjen 
dekorativni deo sa donje strane 
blago zaobljen duzine 595mm 
R15 
Svetiljka se fiksira na dodatne 
nosace sa donje strane lire i ima 
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oblik viseceg elementa  
Ekvivalentno tipu Classic Street 
S 0,96/0,747/0 fi 60 Zn RAL  ili 
odgovarajuce 
Oblik lire ili nosaca prema 
crtezu. 

 Obračun po kom. kom 15 x 
 

= 
 17 Nabavka, isporuka i ugradnja 

čelični okrugli konusni stub 
visine 4m, izrađen u skladu sa 
standardnom SRP EN40 (1-9) za 
brzine vetra od 19m/s od čelika 
prema standardu S 235 JR sa 
nevidljivim „plazma“ podužnim 
varom  dimenzija: 
Baza stuba Ř110mm bez rebara 
za ojačanje 
Završetak stuba 60mm.  
Anker ploča , kvadratnog 
tanjirastog oblika sa 4 elipsasta 
otvora za ankere, dimenzija 
271x271mm, debljine 4mm,  a 
sa osnim razmakom otvora za 
ankere 200x200m, 
Liveni ili limeni poklopac za 
otvor priključne ploče i vijkom 
za fiksiranje. Dimenzije 
poklopca stuba 400x100mm. 
Donja tačka poklopca stuba je na 
200mm od anker ploče. 
Svetiljka predvidjena za  
montazu preko dekorativne lire 
Oprema stuba: 
Pokretni podužno pomerljivi 
nosač za priključnu ploču, bez 
priključne kutije, 
Jedan vijak ili kontakt za 
uzemljenje sa unutrašnje strane 
stuba, Anker korpa prema 
proračunu stuba i anker ploče, 
minimum M18 200x200mm 
Kapice za zaštitu ankera, kom 4 
AK zaštita stuba postupkom 
toplog cinkovanja u skladu sa 
SRP EN ISO 1461, u boji RAL 
prema zahtevu narucioca 
Dva reda urezanog navojka za 
vijke (najmanje  2х4 kom М10) 
za fiksiranje lire na vrhu stuba 
Ekvivalnetno tipu Auriga  P 60 4 
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(3) C SP 200x200 Zn RAL 
proizvodnje Valmont ili 
odgovarajuce 

 Čelična dekorativna baza stuba 
izradjena od aluminijuma 
ukupne visine 720mm 
Baza stuba je demontaznog 
oblika u boji RAL prema 
yahtevu narucioca 
Ekvivalnetno tipu Mephis 
Veneto C Base 720 RAL  ili 
odgovarajuce 

       Čelični dvokraki nosač svetiljke, 
izrađen od  čelične cevi i 
celicnih profila ukupnih 
dimenzija H/L/U 
(Visina/Dužina/Ugao) 
0,96/0,747/0. Nosac se montira i 
prčvršćuje diektno na vrh stuba 
Predvideti vezu stuba sa 
nosačem 
Medjusobni polozaj lira jedne u 
odnosu na drugu pod uglom od 
180 stepeni. 
Dužina kraka lire: Krak lire u 
obliku celicnog profila dužine 
0,747m u odnosu na stub  
Završetak lire u obliku celicnog 
profila   je sa ravnim 
cilindricnim delom spoljnog 
precnika 125mm pricvrscen sa 
donje strane profila. Cilindricni 
prsten  ima otvore za pricvrscene 
svetiljke u 3 tacke u 
medjusobnom odnosu od 120 
stepeni a velicine 10mm 
AK zaštita nosaca postupkom 
toplog cinkovanja u skladu sa 
SRP EN ISO 1461, u boji RAL 
prema zahtevu narucioca 
Izmedju lira lira je predvidjen 
dekorativni deo sa donje strane 
blago zaobljen duzine 595mm 
R15 
Svetiljka se fiksira na dodatne 
nosace sa donje strane lire i ima 
oblik viseceg elementa  
Ekvivalentno tipu Classic Street 
D 0,96/0,747/0 fi 60 V180 Zn 
RAL proizvodnje Valmont ili 
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odgovarajuce 
Oblik lire ili nosaca prema 
crtezu  

 Obračun po kom. kom 6 x 
 

= 
 18 Nabavka, isporuka i 

ugradnja čelični okrugli konusni 
stub visine 10m, izrađen u 
skladu sa standardnom SRP 
EN40 (1 -9) za brzine vetra od 
19m/s od čelika prema standardu 
S 235 JR sa nevidljivim 
„plazma“ podužnim varom 
dimenzija: Baza stuba D 182mm 
bez rebara za ojačanje Završetak 
stuba 60mm. Anker ploča , 
kvadratnog tanjirastog oblika sa 
4 elipsasta otvora za ankere, 
dimenzija 412x412mm, debljine 
4mm, a sa osnim razmakom 
otvora za ankere 300x300mm, 
liveni ili limeni poklopac za 
otvor od priključne ploče i 
vijkom za fiksiranje. Dimenzije 
poklopca stuba 400x110mm. 
Donja tačka poklopca stuba je na 
500mm anker ploče.   
Oprema stuba: Pokretni podužno 
pomerljivi nosač za priključnu 
ploču, bez priključne kutije, 
Jedan vijak ili kontakt za 
uzemljenje sa unutrašnje strane 
stuba, Anker korpa prema 
proračunu stuba i anker ploče, 
minimum M24 120/43cm 
Kapice za zaštitu ankera, kom. 
4, AK zaštita stuba postupkom 
toplog cinkovanja u skladu sa 
SRP EN ISO 1461, u boji RAL 
prema zahtevu naručioca. Dva 
reda urezanog navojka za vijke 
(najmanje 2х4 kom М10) za 
fiksiranje nosača GOBO 
reflektora na vrhu stuba prema 
preporuci proizvođača svetiljke. 
Čelični stub je sličan tipu Auriga 
P 60 4 (3) C SP 200x200 Zn 
RAL proizvodnje Valmont ili 
odgovarajuce. 
 

       Obračun po kom. kom 1 x 
 

= 
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19 Nabavka, isporuka i ugradnja 
priključne  kutije tip PPR 4, 
RAL 7035, proizvođača "ELBI" 
ili odgovarajući kapacitet 
priključka dva kabla 4x16mm2, 
Cu/Al.Kutija je opremljena, 
priključnom stezaljkom i 
stezaljkom za nulovanjem. Sve 
kompletno. 

       Obračun po kom. kom 21 x 
 

= 
 20 Nabavka, isporuka i ugradnja 

tz.,,T,, spojnice za priključenje 
napojnog kabla na glavni 
kablovski vod sa kompletnim 
priborom,prelaz kablova po 
principu ulaz-izlaz iz svetiljke 
koje se nalaze ispod klupa i 
reflektore u zelenim površinama. 

       Obračun po kom. kom 132 x 
 

= 
 21 Demontaža postojećih ugradnih 

reflektora pored postojećih 
spomenika. Reflektore 
neoštećene predati investitoru 
komplet sa kućištem, opremom i 
izvorom svetlosti.Sve 
kompletno. 

       Obračun po kom. kom 6 x 
 

= 
 22 Nabavka, isporuka i ugradnja u 

pripremljen kablovski rov kabli 
tipa PP00-A 4x150 mm2, za 
napajanje GRO-park unutar 
tehničke prostorije, komplet sa 
završnim papučicama na 
kablovskim izvodima tj.na 
mestu priključenja u ormanima 
SMIO1,GRO-park i MBTS 
,,Centar,, 

       Obračun po m. m 210 x 
 

= 
 23 Nabavka, isporuka i ugradnja u 

pripremljen kablovski rov kabli 
tipa PP00-A 4x25 mm2, za 
napajanje prolaznih podnih 
kućišta iz GRO-park, komplet sa 
završnim papučicama na 
kablovskim izvodima tj.na 
mestu priključenja u kućištu. 

       Obračun po m. m 135 x 
 

= 
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24 Nabavka, isporuka i ugradnja u 
pripremljen kablovski rov kabli 
tipa PP00-A 4x16 mm2, za 
napajanje čelično cevstih 
stubova, komplet sa završnim 
papučicama na kablovskim 
izvodima tj.na mestu 
priključenja u priključnu kutiju. 

       Obračun po m. m 680 x 
 

= 
 25 Nabavka, isporuka i ugradnja 

napojnog kabla za svetiljke 
ugrađene u klupama i reflektore 
u zelenim površinama, tipa PP00 
4x4mm2.Napomena: kabli se 
priključuje iz GRO-park do 
ugradnih svetiljki u pešačkoj 
stazi. 

       Obračun po m. m 310 x 
 

= 
 26 Nabavka, isporuka i ugradnja 

napojnog kabla za svetiljke 
ugrađene u klupama i reflektore 
u zelenim površinama, tipa PP00 
3x2,5mm2.Napomena: kabli se 
priključuje iz najbližeg čeličnog 
stuba direktno na priključnu 
kutiju i vodi do grupu najbližih 
svetiljki. 

       Obračun po m. m 450 x 
 

= 
 27 Nabavka, isporuka i ugradnja 

napojnog kabla za osvetljenje 
info panoa (panoi su dati na 
situaciji), tipa PP00-Y 
3x2.5mm2. Napomena: kabl se 
priključuje iz najbližih čeličnih 
stubova direktno na priključnu 
kutiju. Kabl polagati u već 
iskopan rov. 

       Obračun po m. m 75 x 
 

= 
 28 Nabavka, isporuka i ugradnja 

napojnog kabla za napajanje 
elektromagnetnh ventila i 
senzora sistema za 
navodnjavanje, tipa PP00 
2x1,5mm2.Napomena: kabl se 
priključuje na upravljačku 
jedinicu koja se nalazi u 
mašinskom delu. Kabl se polaže 
u već pripremljen rov. Sve 
kompletno sa povezivanjem na 
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oba kraja. 
 Obračun po m. m 850 x 

 
= 

 29 Nabavka, isporuka i ugradnja 
napojnog kabla za napajanje 
informacionog displeja 
(napajanje se vrši preko 
napojnog bloka-isporučije se sa 
displejom), tipa PP00-Y 
3x2.5mm2. Kabl se priključuje 
na odgovarajući strujni krug u 
GRO-u. Kabl polagati u već 
iskopan rov. Sve komplet sa 
povezivanjem na oba kraja. 

       Obračun po m. m 40 x 
 

= 
   

       
       31 Nabavka, isporukai ugradnja 
pocinkovane trake za uzemljenje 
čelično cevastih stubova i zaštitu 
od atmosferskog pražnjenja, tipa 
FeZn 25x4mm. Pocinkovanu 
traku direktno spajati na čelični 
stub, a nastavke izvoditi ukrsnim 
komadom traka-traka. 

       Obračun po m. m 600 x 
 

= 
 32 Nabavka, isporuka i ugradnja 

kablovske kanalizacije (rezerva) 
koja se sastoji iz PVC cevi 
Ф110mm od tvrdog juvidira, 
poređanih u dva nivoa po 3 
cevi.Komplet sa plastičnim 
držačima i završnicama. 

       Obračun po m. m 250 x 
 

= 
 33 Nabavka, isporuka i ugradnja 

PVC creva Ф32mm za prolaz 
kablova od čelično cevastih 
stubova do svetiljki u zelenoj 
površini i osvetljavanje klupa. 

       Obračun po m. m 420 x 
 

= 
 34 Nabavka, isporuka i ugradnja 

PVC upozoravajuće zaštitne 
trake iznad kabla u jednom sloju 
na 50 cm. Iznad kabla,osim za 
glavni napojni kabli iz 
MBTS,gde se polaže u dva sloja. 

       Obračun po m. m 1400 x 
 

= 
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35 Nabavka, isporuka i ugradnja 
tz.GAL štitnika u crvenoj boji na 
30cm.iznad položenog kabla. 
Napomena: samo za položeni 
kabli (koji nije provučen kroz 
zaštitno crevo) između čelično 
cevastih stubova i ugradnih 
svetiljki u pešačkoj stazi. 

       Obračun po m. m 800 x 
 

= 
 36 Nabavka, isporuka i ugradnja 

pločica za obeležavanje kablova 
na regulisanom  terenu. 

       Obračun po kom. kom. 20 x 
 

= 
 37 Nabavka, isporuka i ugradnja 

slobodnostojećeg merno 
razvodnog ormana SSIMO1  
zaštitne klase II, od presovanog 
negorivog poliestera ojačanog 
staklenim vlaknima u 
IP54.Orman je nazidni,a svi 
elementi se postavljaju na DIN 
šine unutar ormana.Uraditi 
propisno šemiranje i 
obeležavanje prema jednopolnoj 
šemi provodnicima P i P-Y , a 
oprema unutar ormana  treba da 
izdrži struju kratkog spoja od 6 
kA:        

 

 

 

 - 1 kom. transformatorska 
trofazna merna grupa tipa 
DMG2 US 3x230/400V , 
DLMS, Klase 1.2.1.S 
proizvođača "Enel" Beograd  ili 
odgovarajući                                                                                                                                                

 -1 kom. modem GSM/GPRS ED 
Leskovac  

 

  -1 kom. Merno priključna kutija 
tip MPK-13,,O,, sa ugrađenim 
OVA osiguračima do 6A i 
poklopcem sa ispustom za 
ugradnju osigurača 

 

 -3 kom. strujni merni 
transformatori (reduktori) 
200/5A  

 -1 kom. rastavljač za isljučenje 
napajana 0-1 250A.  

  

 -3 kom. Visoko učinska 
osigurača komplet sa postoljem 
NVO 400/250A.  
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 Komplet orman sa ugrađenom i 
atestiranom  navedenom 
opremom, uraditi propisno 
šemiranje i obeležavanje prema 
jednopolnoj šemi provodnicima 
P i P-Y 1x6mm2.      . 

      Obračun po kom. kom. 1 x 
 

= 
 38 Nabavka, isporuka i ugradnja 

nadgradnog razvodnog ormana 
sa oznakom GRO-park 
ekvivalentne tipu zaštitne klase I 
u IP65, za smeštaj modularne 
opreme na DIN šine.Mogućnost 
zaključavanja trouglastim 
klučem sa dihtungom. Po 
standardu CEI EN 50298 i IEC 
EN 62208. Sa unutrašnje strane 
postaviti jednopolnu šemu 
izvedenog stanja u zaštitnom 
omotu.Sva ugrađena oprema 
mora odgovarati struji kratkog 
spoja, Ik3pol=10kA. GRO-park 
je koncipiran u tri celine: deo 
koji se odnosi na spoljnu rasvetu 
, deo koji se odnosi na mobilne 
potrošače i deo koji se odnosi na 
unutrašnju potrošnju. 
Predviđena oprema je 
SCHNEIDER ili odgovarajuća.  kom. 1 

 
15,500.00 

   Odvodnik prenapona 3P+N, 
I=10kA.  kom. 1 

 
9,980.00 

   Učinski prekidač sa podesivim 
termičkim i magnetnim 
isklopom MC3 
250/200A,4p,380V.  kom. 1 

 
19,980.00 

   NH Rastavljači za na DIN šinu 
NH00 3x100A kom. 9 

 
3,850.00 

   NVO 100 osigurač 
63A,50A,40A,32A,16A kom. 27 

 
350.00 

   Modularni automatski osigurači 
karakteristike B 16,25A . kom. 32 

 
395.00 

   Modularni automatski osigurači 
karakteristike B. Ekvivalentan 
tipu MB106 . kom. 4 

 
295.00 

   Signalna sijalica za prisutnost 
faza u crvenoj boji kom. 3 

 
752.00 

   grebenasta sklopka BS 16-51U kom. 2 
     kontaktor-sklopnik trofazni 40A kom. 2 
      trofazna šuho utičnica kom. 1 
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 monofazna šuho utičnica kom. 1 
     uređaj za automatsko uključenje 

i isključenje osvetljenja ili 
tzv.,,opanak,, kom. 1 

     Ostali sitan nepomenuti 
materijal:                  . 

       VS kleme,sabirnice, papučice, 
P/F provodnik i dr 

       Komplet orman sa ugrađenom i 
atestiranom  navedenom 
opremom, uraditi propisno 
šemiranje i obeležavanje prema 
jednopolnoj šemi provodnicima 
P i P-Y 1x6mm2.      . 

      
 Obračun po kompletu. komp

let 1 x  =  
39 Nabavka, isporukai ugradnja 

Podno kučište, za GES R2, 
pocinkovani lim, DIN EN 10346 
tip UD GES R2. Napomena: za 
priključenje privremenih objekta 
na električnu energiju GRO-
park. Tipa ,,BETTERMANN,, 
ili odgovarajući.  

 

 

    

 Obračun po kompletu. komp
let 7 x  =  

40 Nabavka, isporuka i ugradnja 
Dozna za  GES R2, sa 2 šukoa 
VDE,  grafitno crna tip MT R2 
VDE ,,BETTERMANN,, ili 
odgovarajući. 

 

 

    

 Obračun po kompletu. komp
let 7 x  =  

41 Nabavka, isporuka i 
ugradnjaPoklopac podne kutije 
tipa ,,BETTERMANN,, ili 
odgovarajuća za izlaz kablova, 
niklovano tip GES R2 Ni na 
pločniku. 

 

 

    

 Obračun po kompletu. komp
let 7 x  =  

42 Nabavka, isporuka i ugradnja 
štapne hvataljke sa uređajem za 
rano startovanje sa vremenom 
prednjačenja od ∆t=60μs, 
komplet sa štapom od Ø6.4" 
dužine 5m sa potrebnim 
priborom za sidrenje i 
učvršćivanje na krovnu 
konstrukciju objekta (najvišlja 
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tačka).Sve komplet prema 
detalju ugradnje od proizvođača. 

 Obračun po kom. kom 1 x 
 

= 
 43 Nabavka, isporuka i montaža 

brojača udara groma na jednom 
spusnom vodu.Montažu brojača 
izvršiti na 2m visine od 
kontrolno mernog mesta.Sve 
komplet prema detalju 
proizvođača. 

       Obračun po kom. kom 1 x 
 

= 
 44 Nabavka, isporuka i ugradnja 

ukrsnog komada SRPS 
N.B4.936. 

       Plaća se komplet materijal i 
radna snaga po komadu. 

       Obračun po kom. kom 6 x 
 

= 
 45 Nabavka, isporuka i ugradnja 

stezaljke za oluk SRPS 
N.B4.908/P. 

       Obračun po kom. kom 2 x 
 

= 
 46 Nabavka, isporuka i ugradnja 

obujmice za oluk SRPS 
N.B4.914/P. 

       Obračun po kom kom 2 x 
 

= 
 47 Nabavka, isporuka i montaža 

trake FeZn 20x3mm SRPS901, 
na krovu objekta i za spustove 
do mernog spoja, pocinkovane 
toplim postupkom, na 
odgovarajućim nosačima po 
krovu i u fasadi objekta i sa 
ugradnjom ukrsnih komada. 
Plaća se sve komplet materijal i 
radna snaga po metru dužnom. 

      
 Obračun po m1. m1 30 x 

 
= 

 48 Nabavka  isporuka materijala i 
ugradnja kabla za sva 
predviđena sijalična mesta u 
objektu provodnikom PPOO-Y 
3x1,5 mm2 postavljenog 
delimično na zid na odstojnim 
obujmicama, delimično po 
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regalu. Sve kompletno. 

 Obračun po m1. m 100 x 
 

= 
 49 Nabavka, isporuka  materijala i 

ugradnja kabla za sva 
predviđena sijalična mesta 
paničnog osvetljenja i napajanja 
u objektu provodnikom PPOO-
Y 3x1,5 mm2 postavljenog 
delimično na zid na odstojnim 
obujmicamam delimično po 
regalu. Sve komplet.   

       Obračun po m1. m 50 x 
 

= 
 50 Nabavka, isporuka  materijala i 

ugradnja jednopolnog prekidača 
10A, 250V,1-polni, komplet sa 
okvirom za montažu na zid. 

      
 Obračun po kom. kom. 8 x 

 
= 

 51 Nabavka, isporuka  materijala i 
izrada utikačkog mesta 
provodnikom PPOO-Y 3 x 
2,5mm2 postavljenog, kroz 
regal,odstojne obujmice na zid. 
Sve komplet.  

      
 Obračun po m1. m 100 x 

 
= 

 52 Nabavka, isporuka  materijala i 
izrada napajanja RO-nav.  
kablom PPOO-Y 5 x 4mm2 
postavljenog, kroz 
regal,odstojne obujmice na zid. 
Sve komplet.  

      
 Obračun po m1. m 30 x 

 
= 

 53 Nabavka, isporuka  materijala i 
izrada napajanja RO-f kablom 
PPOO-A 4 x 25mm2 
postavljenog, kroz 
regal,odstojne obujmice na zid. 
Sve komplet.  

      
 Obračun po m1. m 10 x 

 
= 

 54 Nabavka, isporuka  i montaža 
PNK 100x50x2000 regala,u 
mašinskim prostorijama. Sve 
komplet sa konzolama i sitnom 
šrafovskom robom.  

      
 Obračun po m1. m 30 x 

 
= 
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55 Nabavka, isporuka  materijala i 
ugradnja monofazne energetske 
utičnice sa kontaktom za 
uzemljenje za u zid, sa zaštitnim 
poklopcem i povećanom 
zaštitom od dodira u IP44 
ZAŠTITI 16 A, 250 V. Obračun 
po kom. kom. 10 x 

 
= 

 
        

56 Nabavka, isporuka  i ugradnja: 
Nadgradna vodonepropusna 
širokosnopna svetiljka izrađena 
u LED tehnologiji sa zaobljenim 
krajevima predviđena za 
montažu na plafon, za 
osvetljenje tehničkih prostorija. 
Ugao isijavanja 110x110 
stepeni. Kućište svetiljke je od 
polikarbonata obojeno u sivu 
boju, reflektor od čeličnog lima, 
optički blok i protektor su od 
polikarbonata. Stepen 
mehaničke zaštite je IP66,  
otpornost na udar je IK08, 
strujna klasa I. Svetiljka se 
isporučuje u kompletu sa LED 
modulima sa bojom svetlosti 
4000K, elektronskim 
predspojnim uređajima i 
indeksom reprodukcije boje Ra 
većim od 80. Svetiljka ima 
tropolni push-in konektor za 
lakšu montažu, bez otvaranja 
svetiljki. Ujednačenost boje, 
SDCM (0.38; 0.38) manji od 
3,5. Efikasnost minimum 
141lm/W, ukupan minimalan 
fluks sistema je 4293lm. Ukupna 
maksimalna snaga sistema je 
30,5W. Koeficijent snage 
minimum 0,9. Vreme za koji 
svetlosni fluks padne na 70% 
100.000 sati. Maksimalno jedan 
posto drajvera će biti neispravno 
posle 5.000 sati. Svetiljka ima 
mogućnost montaže na senzor 
pokreta i senzor merenja nivoa 
svetlosti. Temperaturni opseg 
rada svetiljki je od -25 do +45 
stepeni celzijusa.  
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 Svetiljka treba da bude 
usklađena sa evropskim 
standardom o sigurnom i 
pravilnom radu, da ima ENEC 
oznaku. Svetiljka treba da je 
usklađena sa evropskim 
direktivama koji važe za 
proizvode, da ima CE znak. 
Svetiljka treba da je usklađena 
sa RoHS direktivama. Svetiljka 
odgovarajuća  tipu Pacific 
Waterproof  WT470C 
LED42S/840 WB PSU L1300. 

      
 Obračun po kom. kom. 16 x 

 
= 

 57 Isporuka i ugradnja nadgradne 
antipanik svetiljke sa kućištem i 
protektorom izrađenim od 
polikarbonata uzaštiti IP65, 
dimenzija 350x120x75sa LED 
izvorom svetlosti maksimum 
do1,3W i reprodukcijom 150lm.  

       Baterija Ni-Cd sa minimum 3h 
autonomije 3.6i 1.5(V/Ah) sa led 
indikacijom, energetska 
klasaA+, EU poreklo i sledeće 
standarde EN55015:2013; EN 
60598-l :2015; EN 60598-2-
22:2014; EN 6'1000-3-2:2014; 
EN 61000-3-3:2013; EN 
61547:2009. Svetiljka 
odgovarajuća tipu OMS LDNM 
i odgovarajućom oznakom na 
samolepljivoj foliji (EXIT, 
strelica). 

       Obračun po kom. kom 8 x 
 

= 
 58 Nabavka, isporuka materijala, 

izrada i ugradnja na zidu 
mašinske prostorije GSIP sa 
šinom Cu 30x5mm i u istu 
uvesti vod od uzemljivača od 
trake 25x4mm i povezati ga sa 
šinom zaštite u GRO. Na istu 
provodnicima tipa P-Y 1 x 16 
mm2, spojiti metalne mase, cevi 
kanalizacije, vodovoda. U kutiju 
uvesti vodove za izjednačenje 
potencijala u objektu. Obračun 
po m1. 

       provodnik P-Y 1x16mm2  m1 100.00 x 
 

= 
  provodnik P-Y 1x6mm2. m1 40.00 x 

 
= 
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 Sve veze metalnih masa izvršiti 
strogo galvanski preko propisnih 
obujmica i završnih papučica.  

      59 Nabavka, isporuka  materijala i 
izrada izjednačavanje 
potencijala u prostoriji 
pocinkovanom trakom FeZn 
20x3mm,na nosačima trake za u 
zid na visini 30cm, od kote 
poda.Izjednačavanje izvršiti i 
galvanskim varenjem prema 
svim metalnim masama. 
Obračun po m1. m1 80.00 x 

 
= 

   
            Ukupno I :       

   
      II/ GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL 

60 Demontaža postojećih stubova 
sa svetiljkama na trotoaru u 
ul.Bul.oslobođenja. Demontažu 
uraditi pažljivo (svaku oštećenu 
svetiljku izvođač je dužan da 
nadoknadi). Sve kompletno sa 
predajom investitoru na 
označenom mestu (krug 
do.........km).  

       Obračun po kom. kom 12 x 
 

= 
 61 Iskop i betoniranje temeljne rupe 

za čelični stub visine 4m, ručnim 
alatom, obeležavanje temelja, 
iskop u zemljištu III i IV 
kategorije, isporuka potrebnog 
materijala i izrada temelja od 
nearmiranog betona MB 20 
dimenzija  0.75x0.75x0.75m. sa 
ugradnjom kaveza sa šetiri anker 
zavrtnja M18 i izradom otvora 
za prolaz kablova postavljanjem 
jedne cevi PVC Ф70mm. 
Zatrpavanje temelja sa 
nabijanjem i odvoz viška 
materijala.Sve komplet sa 
isporukom betona MB20 za 
izradu temelja. 

       Obračun po kom. kom 21 x 
 

= 
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62 Iskop i betoniranje temeljne rupe 
za čelični stub visine 6m, ručnim 
alatom, obeležavanje temelja, 
iskop u zemljištu III i IV 
kategorije, isporuka potrebnog 
materijala i izrada temelja od 
nearmiranog betona MB 20 
dimenzija  1,0x1,0x1,2m. sa 
ugradnjom kaveza sa šetiri anker 
zavrtnja M18 i izradom otvora 
za prolaz kablova postavljanjem 
jedne cevi PVC Ф70mm. 
Zatrpavanje temelja sa 
nabijanjem i odvoz viška 
materijala.Sve komplet sa 
isporukom betona MB20 za 
izradu temelja. 

       Obračun po kom. kom 12 x 
 

= 
 63 Iskop i betoniranje temeljne rupe 

za čelični stub visine 10m, 
ručnim alatom, obeležavanje 
temelja, iskop u zemljištu III i 
IV kategorije, isporuka 
potrebnog materijala i izrada 
temelja od nearmiranog betona 
MB 20 dimenzija  
1,2x1,2x1,6m. sa ugradnjom 
kaveza sa šetiri anker zavrtnja 
M18 i izradom otvora za prolaz 
kablova postavljanjem jedne 
cevi PVC Ф70mm. Zatrpavanje 
temelja sa nabijanjem i odvoz 
viška materijala.Sve komplet sa 
isporukom betona MB20 za 
izradu temelja. 

       Obračun po kom. kom 1 x 
 

= 
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64 Iskop i fiksiranje temeljne rupe 
za smestaj reflektora za 
dekorativno osvetljenje 
,,DecoSceneLED,, ručnim 
alatom, obeležavanje temelja, 
iskop u zemljištu III i IV 
kategorije, isporuka potrebnog 
materijala i izrada temelja 
dimenzija tako da se omogući 
ugradnja reflektora prema 
uputstvu proizvođača i izradom 
otvora za prolaz kablova 
postavljanjem dve cevi PVC . 
Zatrpavanje temelja sa 
nabijanjem i odvoz viška 
materijala.Sve komplet sa 
isporukom betona MB20 za 
izradu 
temelja.Napomena:mogućnost 
ugradnje gotovog betonskog 
elementa za smeštaj kućišta 
svetiljke. 

       Obračun po kom. kom 23 x 
 

= 
 65 Određivanje trase i iskop rova 

dim. 0.4x0.8m u zemljištu, 
ručnim alatom. Formiranje 
posteljice od dva sloja usutnjene 
i prosejane zemlje (zdravice), 
debljine sloja posteljice od po 
10cm.  Tamponiranje rova u 
slojevima od oko 30cm, sa 
nabijanjem mehaničkim 
nabijačem ili tz.,,žaba,, u 
najmanje dva sloja i odvoz viška 
materijala. Komplet sav gore 
naveden materijal i rad. 

       Obračun po m. m 1300 x 
 

= 
   

            Ukupno III :       
   

      III/ IZDAVANJE ATESTA I ZAVRŠNI RADOVI 
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66 Pribavljanje potrebnih atesta o 
ispitivanju elektroenergetske 
instalacije: 
1. Izveštaj o izvršenom 
ispitivanju ispravnosti zaštitnog  
provodnika, glavnog i dodatnog 
provodnika za izjednačavanje 
potencijala;  
2. Izveštaj o izvršenom 
ispitivanju otpornosti i izolacije 
električne instalacije;  
3. Izveštaj o izvršenom 
ispitivanju funkcionalnosti 
zaštitnih i upravljačkih uređaja;  
4. Izveštaj o izvršenom 
ispitivanju otpora zaštitnog 
uzemljenja.  

       Komplet za sve kablovske 
deonice predviđene projektom, 
sve izvode iz svih  stubove 
osvetljenja i za opremu untar 
tehničke prostorije. 

        kom 1 x 
 

= 
 67 Pribavljanje potrebnih atesta o 

ispitivanju gromobranske  
instalacije:                                                  
1.Merenje neprekidnosti spusnih 
vodova 
2.Merenje otpornosti 
uzemljivača 
3.Provera neprekidnosti 
provodnika za izjednačenje 
potencijala 
4.Provera rada uređaja za zaštitu 
od prenapona 

        kom 1 x 
 

= 
 68 Izrada i izdavanje geodetskog 

eleborata podzemnih vodova. 
       

 
kom 1 x 

 
= 

       Ukupno III :       
   

      Rekapitulacija 
  

      I. Materijal       
II. Građevinski radovi       
III. Završni radovi        

  ZBIRNO:           
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II ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЕШАЧКИХ 

ПОВРШИНА НА  БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА У ЛЕСКОВЦУ 

В/ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 
 OPŠTI USLOVI: svetiljke su za spoljašnju upotrebu, pričvršćene na stub/liru uslovljen 

konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora. Za svaku projektom 
predvidjenu svetiljku dat je kraći opis. U sastavu svetiljke su svetlosni izvori, i sav pomoćni 
materijal za rad svetiljke i njihovo postavljanje (držači, naglavci). Sve svetiljke i elementi za 
upravljanje u ponudi treba da budu od istog renomiranog proizvođača. Sve ponuđene 
svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije kao navedeni tipovi 
svetiljki. Ukoliko se tip svetiljke menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu tehničku 
dokumentaciju na osnovu koje se  može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara 
projektovanoj. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja 
kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i 
sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač koji ne 
nudi svetiljke predviđene projektom, treba da dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i 
opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi. Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od 
onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja 
Investitoru da dostavi urađene proračune  u sofverskom paketu Dialux ili Relux.Ponuda 
stubova će se smatrati odgovarajućom ako ponuđač u prilogu dostavi: 
• Izvod iz kataloga za ponuđene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju tražene 
karakteristike. 
• Tehniči crteži za ponuđene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju tražene 
karakteristike 
• Pismena izjava proizvođača kojom potvrdjuje da će stubovi biti urađeni i statički ispitani u 
skladu sa standardom SRP EN40 (1-9) prema definisanoj brzini vetra sa definisanom 
svetiljkom na stubu i toplo cinkovani u skladu sa SRP EN ISO 1461. 
• Pismena izjava proizvođača da raspolaže opremom za zavarivanje sa nevidljivim (PLAZMA) 
varom.. 
• Ponuđač obavezno dostavlja svoju i garanciju proizvođača za sve tipove metalnih stubova 
Ponuđač dostavlja svoju i garanciju proizvođača sa pozivom na predmetnu JN u obliku 
fotokopije uz konkursnu dokumentaciju a pre potpisivanja ugovora na zahtev Naručioca 
potrebno je da pokaže na uvid original svoje i garancije proizvođača 
• Dokaz da su stubovi statički ispitani prema standardu SRP EN40 (1-9) prema dimenzijama 
svetiljki koje odredi Naručilac ). Uz ponudu dostaviti statičke proračune. (Ukoliko je oprema 
iz uvoza statički proračuni mogu biti i na engleskom jeziku, a po zahtevu Naručioca može se 
tražiti prevod u razumnom roku. 
• Akreditacije laboratoraija koje su radile statičko ispitivanje 
• Statičke prorečune stuba sa svetiljkom za brzinu vetra ≥ 19m/s 
• Atest za postupak cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461. 
• Sertifikat da je postupak toplog cinkovanja urađen u skladu sa pravilima i zakonima 
• Sertifikate varioca prema standardima:SRP EN9606-1 metoda 135, SRP EN14732 metoda 
121, SRP EN14732 metoda 15 za minimum 3 varioca po vrsti definisanog standarda. 
 
• Dokaz o sadržaju silicijuma koji ne sme biti ≥0,03 prema EN10204 
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 NAPOMENA: 
- Ukoliko je oprema iz uvoza, atest ili srodni dokumenti moraju da budu na srpskom jeziku ili 
prevedeni na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača. 
- Ukoliko je oprema iz uvoza, tehnički crteži moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni 
na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača. (obavezan deo dokumentacije) 
- Ukoliko je oprema iz uvoza, kataloške stranice mogu da budu i na engleskom jeziku bez 
obaveznog prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača. (ne obavezujući deo 
dokumentacije) 
- Ukoliko je oprema iz uvoza sva dokumenta (dokazi o kvalitetu isporučene opreme, kataloška 
dokumentacija, tehnički crteži i izjave proizvođača) moraju biti overena pečatom i parafirana 
od strane proizvođača. 
- Uz ponudu se obavezno dostavljaju kopije prevoda, a izabrani ponuđač pre potpisivanja 
ugovora mora da dostavi originale ili overene fotokopije prevoda na uvid. (original pecat i 
potpis proizvodjaca)                                                    

Поз. Опис позиције J.M. Кол.   јед.      
цена 

  Укупно 

I/  ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL 
1 Nabavka, isporuka i montaža dimabilne 

svetiljke za urbano osvetljenje, u obliku 
četvorostranog fenjera, sa LED izvorom 
svetlosti neutralno bele boje 3000K, 
ukupnog fluksa izvora 10700lm, 
inicijalnog fluksa svetiljke minimum 
7035lm, maksimalne snage sistema 65W. 
Minimalna efikasnost svetiljke 108 lm/W. 
Raspodela svetlosti simetrična (DS50 
152X155). Indeks reprodukcije boje Ra 
veći od 70. Ujednačenost boje, SDCM 
(0.380, 0.380) manji od 5,0. Bočne strane 
fenjera su trouglastog oblika i nisu 
zatvorene protektorom. Visina fenjera je 
647 mm, a širina na najširem delu 
(poklopcu) je 428 mm. Efikasna svetleća 
površina 0,15m2. Predspojni uređaj 
(drajver) je ugrađen u svetiljku i ima 
integrisanu prenaponsku zaštitu SPD od 
minimum 10kV. Koeficijent snage 
minimum 0,98. Svetiljka je opremljena 
DALI električnom predspojnom spravom, 
koja napaja module konstantnom strujom 
do maksimalno 700 mA. bojom u prahu 
RAL 10714. Optika je od metakrilata, a 
protektor od termički otpornog, providnog 
stakla. Otpornost na udar je IK09, stepen 
mehaničke zaštite IP66. Zaštita od el. 
udara – klasa II. Vreme za koji svetlosni 
fluks padne na 93% inicijalnog fluksa je 
100.000 sati (L93B10). Svetiljka mora da 
sadrži eksterni IP konektor. 
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 Kućište svetiljke treba da bude od 
aluminijumske legure livene pod pritiskom 
i obojeno elektrostatičkim postupkom 
Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), 
koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom 
uređaju, omogućava detaljan opis 
svetiljke, uputstvo za montažu i 
održavanje, registraciju svetiljke, spisak 
servisnih delova, a opciono je moguće i 
programiranje drajvera sa zemlje, uz 
pomoć odgovarajućeg bežičnog uređaja za 
programiranje. Svetiljka se isporučuje sa 
adapterom za viseću montažu.  Isporuka sa 
napojnim kablom dužine 1m. 
Temperaturni opseg rada svetiljki je od -
40 do +50 stepeni celzijusa.  
Svetiljka treba da je usklađena sa 
evropskim direktivama koji važe za 
proizvode, da ima CE znak. 
Svetiljka treba da bude usklađena sa 
evropskim standardom o sigurnom i 
pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. 
Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS 
direktivama o ograničenju upotrebe 
određenih opasnih supstanci u električnoj i 
elektronskoj opremi.  
Svetiljka odgovarajuća tipu  ClassicStreet 
BSP794 LED64-4S/830 DS50 MK-BK. 

       
Obračun po kom. kom 9 x 

 
= 
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2 Nabavka, isporukai montaža nadgradne, 
dimabilne, linijske svetiljke za spoljašnju i 
unutrašnju montažu u polikarbonatnoj cevi 
fi17 mm sa 60 LED izvora po metru 
dužine. Kućište svetiljke je od 
aluminijuma, dok je difuzor od bistrog 
polikarbonata. Svetiljka se isporučuje u 
kompletu sa polikarbonatskim dodacima 
za fiksiranje svetiljke. Stepen zaštite 
svetiljke je IP65, IK08, dok je strujna 
klasa III. Dužina svetiljke 2.040 mm, a po 
želji investitora, skraćuje se na dužinu dо 
1.350 mm. Izvor svetlosti svetiljke je 
LED, maksimalne snage 32W 
(maksimalno 16W/m), toplo bele boje 
(3000K), sa podesivim uglom isijavanja 
svetlosti, kako bi moglo na licu mesta da 
se podesi najbolji snop svetlosti. Ugao 
isijavanja svetiljke 120 stepeni. 
Ujednačenost boje, SDCM manji od 3,0. 
Minimalni svetlosni fluks 1485 lm/m, 
Minimalna efikasnost 90lm/W. Indeks 
reprodukcije boje Ra veći od 80. Svetiljka 
se montira preko drajvera 24V. Svetiljka 
može da se linearno spaja do maksimalne 
dužine od 5m. Svetiljka ima masu od 0,3 
kg po metru. Temperaturni opseg rada 
svetiljke je od -20 stepeni do +50 stepeni 
celzijusa. Vreme za koji svetlosni fluks 
padne na 80% inicijalnog fluksa je 50.000 
sati (L80B10). Svetiljka se može fiksirati 
na zid, plafon ili pod, dok se svetiljka 
može rotirati u željenom pravcu.  

      

 

Svetiljka treba da je usklađena sa 
evropskim direktivama koji važe za 
proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je 
odgovarajuća  tipu Ilti Luce 
BBOK0920007WPC MINIFLUX HP 
gen2 WW – 2040 mm  

       Obračun po kom. kom 30 x 
 

= 
 3 Nabavka, isporuka i ugradnja elektronskog 

drajvera za svetiljku MINIFLUX 
dimenzija 240x30x28mm (LxWxH) snage 
60W, 24V. Stepen mehaničke zaštite IP67. 
Drajver odgovarajući  tipu 
WALIMLED60/24 isporučioca IltiLuce. 
Napomena: na svaki drajver se povezuju 
po dve svetiljke ugrađene u ispod klupa. 

       Obračun po kom. kom 30 x 
 

= 
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4 Nabavka, isporuka i montaža ugradnog 
podnog srednjesnopnog LED projektora 
valjkastog oblika sa 15 svetlećih dioda 
temperature boje 2700K, minimalnog 
fluksa 1.090 lm, sa integrisanim drajverom 
koji ima integrisanu prenaponsku zaštitu 
od minimum 4kV. Ukupna maksimalna 
snaga 28W, prolazna-sa 2 uvodnice, 
stepen zaštite IP 67. Ugao isijavanja 
svetiljke 24 stepena. Kućište svetiljke 
treba da bude od aluminijumske legure 
livene pod pritiskom i obojeno 
elektrostatičkim postupkom tamno sivom 
bojom u prahu Dupont 10714, a protektor 
od termički otpornog stakla, otpornosti na 
udar IK 10. Indeks reprodukcije boje Ra 
80. Svetleća površina je prečnika 150mm. 
Dimenzije svetiljke dubina 430mm, širina 
200mm. Ugao nagiba LED u okviru 
kućišta mora biti podesiv u rasponu od +/-
20°. Vreme za koji svetlosni fluks padne 
na 80% inicijalnog fluksa je 100.000 sati 
(L80B10). Maksimalno deset posto 
drajvera će biti neispravno posle 100.000 
sati. Ujednačenost boje, SDCM (0.437, 
0.420) manji od 3,0. Koeficijent snage 
minimum 0,8. Temperaturni opseg rada od 
-40 do +50 stepeni Celzijusa. Isporuka sa 
napojnim kablom dužine 3m i ugradnom 
kutijom. Svetiljka treba da bude usklađena 
sa evropskim standardom o sigurnom i 
pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. 
Svetiljka treba da je usklađena sa 
evropskim direktivama koji važe za 
proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba 
da je usklađena sa RoHS direktivama o 
ograničenju upotrebe određenih opasnih 
supstanci u električnoj i elektronskoj 
opremi. Svetiljka je ekvivalentna tipu 
DecoSceneLED BBP621 15xLED-
HB/WW I NB GC GR RMR. 

       Obračun po kom. kom 8 x 
 

= 
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5 Nabavka, isporuka i ugradnja komplet 
čelični okrugli konusni stub visine 4m, 
izrađen u skladu sa standardnom SRP 
EN40 (1-9) za brzine vetra od 19m/s od 
čelika prema standardu S 235 JR sa 
nevidljivim „plazma“ podužnim varom  
dimenzija: 
Baza stuba Ř110mm bez rebara za 
ojačanje 
Završetak stuba 60mm.  
Anker ploča , kvadratnog tanjirastog 
oblika sa 4 elipsasta otvora za ankere, 
dimenzija 271x271mm, debljine 4mm,  a 
sa osnim razmakom otvora za ankere 
200x200m, 
Liveni ili limeni poklopac za otvor 
priključne ploče i vijkom za fiksiranje. 
Dimenzije poklopca stuba 400x100mm. 
Donja tačka poklopca stuba je na 200mm 
od anker ploče. 
Svetiljka predvidjena za  montazu preko 
dekorativne lire 
Oprema stuba: 
Pokretni podužno pomerljivi nosač za 
priključnu ploču, bez priključne kutije, 
Jedan vijak ili kontakt za uzemljenje sa 
unutrašnje strane stuba, 
Anker korpa prema proračunu stuba i 
anker ploče, minimum M18 200x200mm 
Kapice za zaštitu ankera, kom 4 
AK zaštita stuba postupkom toplog 
cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461, 
u boji RAL prema zahtevu narucioca 
Dva reda urezanog navojka za vijke 
(najmanje  2х4 kom М10) za fiksiranje lire 
na vrhu stuba 
Ekvivalnetno tipu Auriga  P 60 4 (3) C SP 
200x200 Zn RAL ili odgovarajuce 

       Čelična dekorativna baza stuba izradjena 
od aluminijuma ukupne visine 720mm 
Baza stuba je demontaznog oblika u boji 
RAL prema yahtevu narucioca 
Ekvivalnetno tipu Mephis Base 720 RAL 
proizvodnje Valmont ili odgovarajuce. 
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 Čelični jednokraki nosač svetiljke, izrađen 
od  čelične cevi i celicnih profila ukupnih 
dimenzija H/L/U (Visina/Dužina/Ugao) 
0,96/0,747/0. Nisac se montira i prčvršćuje 
diektno na vrh stuba 
Predvideti vezu stuba sa nosačem 
Medjusobni polozaj lira jedne u odnosu na 
drugu pod uglom od 180 stepeni. 
Dužina kraka lire: Krak lire u obliku 
celicnog profila dužine 0,747m u odnosu 
na stub  
Završetak lire u obliku celicnog profila   je 
sa ravnim cilindricnim delom spoljnog 
precnika 125mm pricvrscen sa donje 
strane profila. Cilindricni prsten  ima 
otvore za pricvrscene svetiljke u 3 tacke u 
medjusobnom odnosu od 120 stepeni a 
velicine 10mm  
AK zaštita nosaca postupkom toplog 
cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461, 
u boji RAL prema zahtevu narucioca 
Izmedju lira lira je predvidjen dekorativni 
deo sa donje strane blago zaobljen duzine 
595mm R15 
Svetiljka se fiksira na dodatne nosace sa 
donje strane lire i ima oblik viseceg 
elementa  
Ekvivalentno tipu Classic Street S 
0,96/0,747/0 fi 60 Zn RAL proizvodnje 
Valmont ili odgovarajuce 
Oblik lire ili nosaca prema crtezu. 

       Obračun po kom. kom 9 x 
 

= 
 6 Nabavka, isporuka i ugradnja priključne  

kutije tip PPR 4,  proizvođača "ELBI" ili 
odgovarajuća,  kapacitet priključka dva 
kabla 4x16mm2, Cu/Al. Kutija je 
opremljena, priključnom stezaljkom iz 
poliamida PA 66 / V-0, RAL 9005 i 
stezaljkom za nulovanje. Sve kompletno 
sa osiguračima. 

       Obračun po kom. kom 9 x 
 

= 
 7 Nabavka, isporuka i ugradnja tz.,,T,, 

spojnice za priključenje napojnog kabla na 
glavni kablovski vod sa kompletnim 
priborom,prelaz kablova po principu ulaz-
izlaz iz svetiljke koje se nalaze ispod klupa 
i reflektore u zelenim površinama. 

       Obračun po kom. kom 32 x 
 

= 
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8 Nabavka, isporukai ugradnja u pripremljen 
kablovski rov kabli tipa PP00-A 4x16 
mm2, za napajanje čelično cevstih 
stubova, komplet sa završnim papučicama 
na kablovskim izvodima tj.na mestu 
priključenja u priključnu kutiju. 

       Obračun po m. m 270 x 
 

= 
 9 Nabavka, isporuka i ugradnja napojnog 

kabla za svetiljke ugrađene u klupama i 
reflektore u zelenim površinama, tipa 
PP00 3x2,5mm2.Napomena: kabli se 
priključuje iz najbližeg čeličnog stuba 
direktno na priključnu kutiju i vodi do 
grupu najbližih svetiljki. 

       Obračun po m. m 140 x 
 

= 
 10 Nabavka, isporuka i ugradnja napojnog 

kabla za buduće male potrošače (sladoled, 
kolporter i sl.), tipa PP00-A 4x25mm2. 
Kabl se polaže u već iskopan rov od 
podnog kućišta br.7 do priključnih kutija u 
trotoaru na označenim mestima. Sve 
kompletno sa povezivanjem na oba kraja.  

       Obračun po m. m 75 x 
 

= 
 11 Nabavka, isporukai ugradnja Podno 

kučište, za GES R2, pocinkovani lim, DIN 
EN 10346 tip UD GES R2. Napomena: za 
priključenje privremenih objekta na 
električnu energiju RO-štand. 
,,BETTERMANN,, ili odgovarajući. 

 

 

    

 Obračun po kompletu. kom
plet 3 x  =  

12 Nabavka, isporuka i ugradnja Dozna za  
GES R2, sa 2 šukoa VDE,  grafitno crna 
tip MT R2 VDE ,,BETTERMANN,, ili 
odgovarajući.  

 

 

    

 Obračun po kompletu. kom
plet 3 x  =  

13 Nabavka, isporuka i ugradnja poklopca  
podne kutije ,,BETTERMANN,, ili 
odgovarajuće, za izlaz kablova, niklovano 
tip GES R2 Ni na pločniku. 

 

 

    

 Obračun po kompletu. kom
plet 3 x  =  
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14 Nabavka, isporukai ugradnja napojnog 
kabla za osvetljenje panoa autobuske 
stanice i ostalih info panoa (panoi su dati 
na situaciji), tipa PP00-Y 3x2.5mm2. 
Napomena: kabl se priključuje iz najbližih 
čeličnih stubova direktno na priključnu 
kutiju. Kabl polagati u već iskopan rov. 

       Obračun po m. m 65 x 
 

= 
 15 Nabavka, isporukai ugradnja napojnog 

kabla za napajanje elektromagnetnh 
ventila i senzora sistema za 
navodnjavanje, tipa PP00 
2x1,5mm2.Napomena: kabl se priključuje 
na upravljačku jedinicu koja se nalazi u 
mašinskom delu. Kabl se polaže u već 
pripremljen rov. Sve kompletno sa 
povezivanjem na oba kraja. 

       Obračun po m. m 250 x 
 

= 
 16 Nabavka, isporuka i ugradnja pocinkovane 

trake za uzemljenje čelično cevastih 
stubova i zaštitu od atmosferskog 
pražnjenja, tipa FeZn 
25x4mm.Pocinkovanu traku direktno 
spajati na čelični stub, a nastavke izvoditi 
ukrsnim komadom traka-traka. 

       Obračun po m. m 250 x 
 

= 
 17 Priključenje u glavnom razvodnom 

ormanu GRO-osv.bulevar i provlačenje 
kabla kroz postojeću kablovsku 
kanalizaciju u saobraćajnici napojni kabli 
za svetiljke na trotoaru u ulici Bulevar 
Oslobođenja.  

       Obračun po kom. kom. 1 x 
 

= 
 18 Nabavka, isporuka i ugradnja PVC creva 

Ф32mm za prolaz kablova od čelično 
cevastih stubova do svetiljki u zelenoj 
površini i osvetljavanje klupa. 

       Obračun po m. m 130 x 
 

= 
 19 Nabavka, isporuka i ugradnja PVC 

upozoravajuće zaštitne trake iznad kabla u 
jednom sloju na 50 cm. Iznad kabla. 

       Obračun po m. m 400 x 
 

= 
 20 Nabavka, isporuka i ugradnja tz.GAL 

štitnika u crvenoj boji na 30cm.iznad 
položenog kabla. Napomena: samo za 
položeni kabli (koji nije provučen kroz 
zaštitno crevo) između čelično cevastih 
stubova. 
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 Obračun po m. m 200 x 
 

= 
 21 Nabavka, isporuka i ugradnja stubića za 

obeležavanje kablova na regulisanom i 
neregulisanom terenu. 

       Obračun po kom. kom. 7 x 
 

= 
   

            Ukupno I :   
   

      II/ GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL 
22 Demontaža postojećih stubova sa 

svetiljkama na trotoaru u 
ul.Bul.oslobođenja. Demontažu uraditi 
pažljivo (svaku oštećenu svetiljku izvođač 
je dužan da nadoknadi). Sve kompletno sa 
predajom investitoru na označenom mestu 
(krug do.........km).  

       Obračun po kom. kom 5 x 
 

= 
 23 Iskop i betoniranje temeljne rupe za 

čelični stub visine 4m, ručnim alatom, 
obeležavanje temelja, iskop u zemljištu III 
i IV kategorije, isporuka potrebnog 
materijala i izrada temelja od nearmiranog 
betona MB 20 dimenzija  
0.75x0.75x0.75m. sa ugradnjom kaveza sa 
šetiri anker zavrtnja M18 i izradom otvora 
za prolaz kablova postavljanjem jedne cevi 
PVC Ф70mm. Zatrpavanje temelja sa 
nabijanjem i odvoz viška materijala.Sve 
komplet sa isporukom betona MB20 za 
izradu temelja. 

       Obračun po kom. kom 9 x 
 

= 
 24 Iskop i fiksiranje temeljne rupe za smestaj 

reflektora za dekorativno osvetljenje 
,,DecoSceneLED,, ručnim alatom, 
obeležavanje temelja, iskop u zemljištu III 
i IV kategorije, isporuka potrebnog 
materijala i izrada temelja dimenzija tako 
da se omogući ugradnja reflektora prema 
uputstvu proizvođača i izradom otvora za 
prolaz kablova postavljanjem dve cevi 
PVC . Zatrpavanje temelja sa nabijanjem i 
odvoz viška materijala.Sve komplet sa 
isporukom betona MB20 za izradu 
temelja.Napomena:mogućnost ugradnje 
gotovog betonskog elementa za smeštaj 
kućišta svetiljke. 

       Obračun po kom. kom 11 x 
 

= 
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25 Određivanje trase i iskop rova dim. 
0.4x0.8m u zemljištu, ručnim alatom. 
Formiranje posteljice od dva sloja 
usutnjene i prosejane zemlje (zdravice), 
debljine sloja posteljice od po 10cm.  
Tamponiranje rova u slojevima od oko 
30cm, sa nabijanjem mehaničkim 
nabijačem ili tz.,,žaba,, u najmanje dva 
sloja i odvoz viška materijala. Komplet 
sav gore naveden materijal i rad. 

       Obračun po m. m 350 x 
 

= 
   

            Ukupno III :   
   

      III/ IZDAVANJE ATESTA I ZAVRŠNI RADOVI 
26 Pribavljanje potrebnih atesta o ispitivanju 

elektroenergetske instalacije: 
1. Izveštaj o izvršenom ispitivanju 
ispravnosti zaštitnog  provodnika, glavnog 
i dodatnog provodnika za izjednačavanje 
potencijala;  
2. Izveštaj o izvršenom ispitivanju 
otpornosti i izolacije električne instalacije;  
3. Izveštaj o izvršenom ispitivanju 
funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih 
uređaja;  
4. Izveštaj o izvršenom ispitivanju otpora 
zaštitnog uzemljenja.  

       Komplet za sve kablovske deonice 
predviđene projektom, sve izvode iz svih  
stubove osvetljenja. 

       Obračun po kom. kom 1 x 
 

= 
   

            Ukupno III :   
   

        
      Rekapitulacija 

  
      I. Materijal 
      II. Građevinski radovi 
      III. Završni radovi  
        

        ZBIRNO:   
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I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

Ђ/ ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА 
  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ КОЈИ СЕ ТИЧУ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗЕЛЕНИЛА 
По
з Опис позиције Ј.М. Количина Јединич

на цена   износ 

   Измештање постојеће вегетације. 
Саднице вадити машинским путем са 
одоговарајућом величином кореновог 
бусна и изместити на другу локацију 
удаљену до 10 km,  у сарадњи са ЈКП 
''Комуналац'' Лесковац. Напомена: 
приликом измештања стабла потребно 
је присуство представника надлежних 
јавних комуналних предузећа уколико 
има инсталација које су у непосредној 
близини.   

          

  

1.1 

Измештање ниских четинара тисе -
Taxus bacata. На графичком прилогу - 
Мануал постојеће вегетације означен 
редним бројем p26. Обрачун по комаду. 

kom 5 x 
 

= 
 

1.2 

Измештање ниских четинара који 
формирају живу ограду (p31). 
Преместити саднице које су виталне и 
декоративне.Обрачун по комаду. 

kom 55 x 
 

= 
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Сеча стабала која нису у добром 
здравственом стању (сува и болесна). 
Њихово уклањање је неопходно због 
пренамене простора, а нису у добром 
стању да би могла да се изместе, као у 
предходним позицијама. По обарању 
стабала приступити вађењу пањева. У 
зависности од величине, око пањева 
ископати земљу у пречнику од 1-2 m.  
Сасећи дебеле и танке жиле које се 
налазе у земљи на дубини до 50 цм. 
Позицијом је обухваћен машински и 
ручни ископ пањева са извлачењем и 
одвозом . Сав посечени материјал се 
може привремено депортовати у 
оквиру градилишта ради каснијег 
утовара и транспорта. Рупе затрпати и 
земљу грубо испланирати. Посечени 
материјал: сортименте, пањеве, гране, 
жиле и др утоварити у камион и 
превести на депонију удаљену до 10 
km. У односу на дебљинске разреде 
распоред стабала је следећи:   

      

  

  

2.1 
Сеча стабла прсног пречника до 10 cm - 
клека (p27) и ниски четинари у живој 
огради (p31). Обрачун по m2. m2 200 x 

 
= 

 
2.2 

Сеча стабла прсног пречника од  око 
20-30 cm-  две смрче (p29 и p30). 
Обрачун по комаду. kom 2 x 

 
= 
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2.3 

Хигијенско-узгојна обрада постојеће 
вегетације која се задржава. Позиција 
обухвата израду и постављање 
хоризонталних и вертикалних 
елемената за заштиту постојећих 
стабала од механичких оштећења која 
могу настати током извођења радова, 
као према детаљу  - Заштита око 
стабала. Елементи за заштиту стабла 
израђени су од међусобно повезаних 
дрвених талпи постављених тако да 
обезбеде стабло у хоризонталном и 
вертикалном смислу. Вертикални 
елементи постављени су по обиму 
стабла, до висине од око 1,8 m, а 
хоризонтални у зони око корена врата 
стабла.  Позиција обухвата и стручно 
орезивање надземног дела стабала 
којима је приликом извођења радова 
редукован коренов систем, 
одстрањивање сувих и болесних грана 
са формирањем одговарајућег 
хабитуса, уз одговарајућу биолошку 
заштиту. То је заштита око следећих 
стабала: јасен p23, p24, p25 и јавор p30. kom 4 x 

 
= 

 

2.4 

Чишћење терена по завршетку 
грађевинских радова. Уклањање 
стерилне земље у слоју од 30 cm на 
планираним зеленим површинама. 
Чишћење шута, другог отпадног 
материјала, као и коровске вегетације, 
избојака, растиња.  Отпадни материјал 
утоварити и извести на депонију 
удаљену до 10 km.  

m3 282 x 
 

= 
   укупно: 
  

       2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
По
з Опис позиције Ј.М. Количина Јединич

на цена   износ 

  
Набавка, довоз и насипање хумусне 
земље, истовар, ручно разастирање по 
терену са попуњавањем удубљења и 
финим распланирањем: 

          

  

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 157 од 236 
 



1.1. 

У зони садних јама за дрворедна стабла 
(према детаљу - садња дрвећа у садне 
јаме). То је површина која је на 
графичком прилогу План зеленила 
означена као Т6. У обрачун је узето 2,0 
m3 хумусне земље по садници. m3 16 x 

 
= 

 

1.2. 

На слободном зеленим површинама на 
којима ће се формирати травњак и 
садити вегетација на површинама са 
ознакама Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т8. 
Просечни слој је дебљине 30 
cm.Oбрачун по m3.  m3 282 x 

 
= 

 
1.3. 

У три жардињере без дна, на површини 
Т7. Просечни слој је дебљине 50 cm. 
Oбрачун по m3.  m3 3 x 

 
= 

   укупно: 
 По

з Опис позиције Ј.М. Количина Јединич
на цена   износ 

3.1. Набавка, транспорт и монтажа јавне чесме         

  

Набавка, транспорт и монтажа  јавне 
чесме према детаљу. Чесма је у облику 
је слова г (ћириличног).  У цену улази  
тело  чесме  урађено  од  прохромског  
лима површински  обрађеног  
брушењем, квалитета Ч.4580  и 
минималне  дебљине  2,0мм, израђеног 
по стандарду за  ту  врсту  материјала, 
гарантованог  механичког  и хемијског   
састава, о  чему  се  доставља  доказ  о 
квалитету.  Чесма  има  потисну  
временску  славину са антивандал 
системом против скидања.  Поклопци  
на  чесми  су  причвршћени  за  тело 
чесме  при  чему  димензије  отвора  на  
стубу  чесме одговарају  дименз. 
поклопца  и  причвршћени  су 
завртњевима отпорним на корозију и 
хабање. Поклопци су  на  местима  где  
је  могућ  приступ  унутрашњем 
простору  код  монтаже . Стопа  чесме 
се анкерује са 8 анкера  М20X110  и  
причвршћује  за  пуну  бетонску 
подлогу. Саставни део чесме чини 
славина, водоводне инсталације и 
прохромска сливна решетка. Oбрачун 
по kom.  kom 2 x 

 
= 

     укупно: 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ОЗЕЛЕЊАВАЊА ТРГА 
1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ            
2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ           

 3 УРБАНИ МОБИЛИЈАР            
   УКУПНО:   
 

 
      

  
     

        
       

  

II ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЕШАЧКИХ 
ПОВРШИНА НА  БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА У ЛЕСКОВЦУ 

Г/ ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ КОЈИ СЕ ТИЧУ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗЕЛЕНИЛА  
По
з Опис позиције Ј.М. Количина Јединич

на цена   износ 

  Измештање постојеће вегетације, пема 
детаљу   - Мануал постојеће вегетације.             

1.1 

Измештање младице липе Tilia sp.( на 
графичком прилогу Мануал вегетације 
са ознаком p10 ) и кривуља Pinus mugo 
(p22), на другу локацију удаљену до 10 
km,  у сарадњи са ЈКП ''Комуналац'' 
Лесковац. Обрачун по комаду. kom 2 x 

 
= 

 

1.2 

Сеча стабала која нису у добром 
здравственом стању (сува и болесна). 
Њихово уклањање је неопходно због 
пренамене простора, а нису у добром 
стању да би могла да се изместе, као у 
предходним позицијама.  Опис 
позиције као у делу I. Сеча стабала 
прсног пречника од 20-35 цм липе (p6, 
p7, p8, p9, p11, p12, p13, p14, p16 i p20). 
Обрачун по комаду. 

kom 10 x 
 

= 
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1.3 

Хигијенско-узгојна обрада постојеће 
вегетације која се задржава. Позиција 
обухвата израду и постављање 
хоризонталних и вертикалних 
елемената за заштиту постојећих 
стабала од механичких оштећења која 
могу настати током извођења радова, 
као према детаљу  - Заштита око 
стабала. Елементи за заштиту стабла 
израђени су од међусобно повезаних 
дрвених талпи постављених тако да 
обезбеде стабло у хоризонталном и 
вертикалном смислу. Вертикални 
елементи постављени су по обиму 
стабла, до висине од око 1,8 м, а 
хоризонтални у зони око корена врата 
стабла. Позиција обухвата и стручно 
орезивање надземног дела стабала 
којима је приликом извођења радова 
редукован коренов систем, 
одстрањивање сувих и болесних грана 
са формирањем одговарајућег 
хабитуса, уз одговарајућу биолошку 
заштиту. То је заштита око стабла липе 
(p1, p2, p3, p4, p5, p17, p18, p19, p21) и 
платана (p15). Обрачун по комаду. kom 10 x 

 
= 

 

1.4 

Чишћење терена по завршетку 
грађевинских радова. Уклањање 
стерилне земље у слоју од 30 cm на 
планираним зеленим површинама. 
Чишћење шута, другог отпадног 
материјала, као и коровске вегетације, 
избојака, растиња.  Отпадни материјал 
утоварити и извести на депонију 
удаљену до 10 km.  Обрачун по m3. 

m3 165 x 
 

= 
   укупно : 

                 
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

По
з Опис позиције Ј.М. Количина Јединич

на цена   износ 

  

Набавка, довоз и насипање хумусне 
земље, истовар, ручно разастирање по 
терену са попуњавањем удубљења и 
финим распланирањем: 

          

  

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 160 од 236 
 



1.1. 

У зони садних јама за дрворедна стабла 
(према Детаљу  - садња дрвећа у садне 
јаме), у обрачун је узето 2,0 m3 
хумусне земље по садници. m3 10 x 

 
= 

 

1.2. 

На слободном зеленим површинама на 
којима ће се формирати травњак и 
садити вегетација, просечни слој је 
дебљине 30 cm. Обрачун по m3. m3 165 x 

 
= 

   укупно: 
  

        РЕКАПИТУЛАЦИЈА   
1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ           

 2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ           
   УКУПНО:   
 

 
      

 
ТРГ ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ           

 

 

БУЛЕВАР 
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ           

 
  

УКУПНО  озелењавање:   
 

 
   I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

Е/ СИСТЕМ ЗАЛИВАЊА 
  

1.  Припремни радови 
  

    

  
 

     По
з. Опис позиције Ј.

М. Кол. 
  

Јединич
на цена   

Укупно 

1.1 

Обележавање и снимање трасе. Пре 
почетка радова извођач радова је 
дужан да изврши обележавање трасе 
на терену. Даље у овој позицији треба 
да утврди визуелно и на основу 
расположиве документације, положај 
других изведених или пројектованих 
подземних инсталација да би се 
избегле нежељене хаварије  или 
извршила потребна усклађивања. 
Обрачун по m'. m' 516.80 x 

 
= 

   Укупно:           
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       2. Земљани радови 
            

              

 По
з. Опис позиције Ј.М

. 
Количи

на   
Јединица 

мере   
Укупно 

2.1 Машински ископ рова за полагање 
водоводних цеви у материјалу II и III 
категорије, на дубини од 0-2 m. Ископ 
вршити према котама из подужног 
профила са ширином рова од 0,6 m 
према датом подужном профилу у 
пројекту. Планирано је да се од 
укупног ископа, 80% ископа 
машински.  
Обрачун по m³. m³ 227.56 x 

 
= 

 2.2 Ручни ископ рова у материјалу II и III 
категорије, на дубини до 0-2m. Ручни 
ископ се планира на местима где се не 
може користити одређена 
механизација (укрштање трасе са 
другим подземним инсталацијама, 
близина других објеката и слично); 
као и ископ за правилно обликовање 
бочних страна и дна рова. Планирано 
је да се од укупног ископа, 20% 
ископа ручно.  
Обрачун по m³. m³ 56.78 x 

 
= 

 2.3 Планирање дна рова према котама и 
падовима датим у подужним 
профилима са тачношћу ± 3 cm.                                                                                                            
Обрачун по m². m² 280.20 x 

 
= 

 2.4 Набавка, транспорт, разношење дуж 
рова, убацивање у ров, разастирање, 
планирање и набијање песка испод, 
око и до 10 cm изнад горње ивице 
цеви.  
Обрачун по m³. m³ 62.06 x 

 
= 

 2.5 Зартпавање преосталог дела рова и 
простора око објеката земљом из 
ископа. Затрпавање извршити после 
монтаже и испитивања водовода и 
изградње свих планираних објеката. 
Насипање и разастирање материјала у 
рову вршити у слојевима  по                                                        
30cm.                                                                                                               
Обрачун по  m³. m³ 115.00 x 

 
= 
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2.6 Зартпавање преосталог дела рова и 
простора око објеката шљунком. 
Затрпавање извршити после монтаже 
и испитивања водовода и изградње 
свих планираних објеката. Насипање 
и разастирање материјала у рову 
вршити у слојевима  по 30 cm.                                                     
Обрачун по  m³. m³ 108.78 x 

 
= 

 2.7 
Утовар, транспорт и депоновање 
вишка земљаног и другог материјала 
(од рушење) на депонију коју одреди 
надзорни орган. Уколоко се планира 
затрпавање рова шљунком утовар и 
транспорт ископаног материјала се 
организује истовремено са ископом. 
У јединичну цену урачунат је утовар, 
транспорт на даљину до 5 km, истовар 
и разастирање на депонију. Количина 
материјала за транспорт се 
обрачунава у природном стању у 
рову. 
Обрачун по m³. m³ 169.40 x 

 
= 

   Укупно:         
                

   3.  Монтерски радови             
  

Поз
. Опис позиције Ј.М Кол. 

  
Јед. 
мере   

Укупно 

3.1 Набавка, транспорт, истовар, 
разношење дуж рова, спуштање у 
ров, обрада спојева, монтажа и 
испитивање цеви. Полагање цеви 
извршити на припремљену 
постељицу-подлогу од песка 
дебљине d=10 cm. Радове извести 
према важећим техничким 
прописима и упуствима произвођача 
цеви а према подужном профилу и 
ситуацији из пројекта. Простор  рова 
око цеви и 10 cm изнад темена цеви 
испунити песком што се посебно 
обрачунава. Промена правца или 
нагиба цевовода не сме бити већа од 
дозвољеног. 
Јединичном ценом су обухваћени сви 
трошкови набавке и  транспорта као 
и сав неопходан спојни материјал.  
Obračun po m'. 
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  PE Ø110  m' 129.50 x 
 

= 
   PE Ø90  m' 36.70 x 

 
= 

   PE Ø63  m' 71.00 x 
 

= 
   PE Ø40  m' 80.00 x 

 
= 

   PE Ø32  m' 146.60 x 
 

= 
   PE Ø25  m' 53.00 x 

 
= 

 3.2 Набавка, транспорт и монтажа 
управљачког уређаја типа Hunter I-
CORE 2 за наводњавање, или 
одговарајући,  са свим неопходним 
материјалом. 
Обрачун по ком. kom 1.00 x 

 
= 

 3.3 Набавка, транспорт и монтажа 
сензора за кишу произвођача  Hunter 
- RAIN-CLIK RFC или одговарајући,  
са свим неопходним материјалом. 
Обрачун по ком. 

kom 1.00 x 
 

= 
 3.4 Набавка, транспорт и монтажа POP 

UP ротаторске прскалице типа Hunter 
- PGP 04 ADJ, штелујућа, или 
одговарајућа. Јединичном цемом 
обухваћен је сав неопходан спојни 
материјал, дизне, обујмица и 
спојница. 
Обрачун по ком. kom 27.00 x 

 
= 

 3.5 Набавка, транспорт и монтажа 
филтера типа Hunter - 
HIDROCIKLON 4" 120 MESH,  или 
одговарајући. Јединичном ценом 
обухваћен је сав неопходан спојни 
материјал. 
Обрачун по ком. kom 1.00 x 

 
= 

 3.6 Набавка, транспорт и монтажа 
електромагнетног вентила типа 
Hunter - PGV-151, или одговарајући. 
Јединичном ценом обухваћен је сав 
неопходан спојни материјал. 
Обрачун по ком. 

kom 4.00 x 
 

= 
 3.7 Набавка, транспорт и монтажа  

кутије за смештај вентила. 
Јединичном ценом обухваћен је сав 
неопходан материјал.                                                              
Обрачун по ком. kom 2.00 x 

 
= 
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3.8 Набавка, транспорт и монтажа 
аутоматског испусног вентила  1/2", 
типа Hunter или одговарајући. 
Јединичном ценом обухваћен је сав 
неопходан спојни материјал као и 
остали неопходан материјал 
(геотекстил, шљунак и др.). 
Обрачун по ком. kom 4.00 x 

 
= 

 3.9 Набавка, транспорт, монтажа и 
испитивање водоводних арматура и 
опреме за нормално функционисање 
водоводне мреже. У јединичну цену 
је урачунат, поред наведеног и сав 
заптивни материјал као и евентуално 
подешавање рупа на елементима и 
сл. 
Обрачун по ком.       

 
  

   EV Ø100 kom 1.00 x 
 

= 
   испусни вентил Ø100 kom 1.00 x 

 
= 

   водомер Ø100 kom 1.00 x 
 

= 
 3.10 Набавка, транспорт, монтажа и 

испитивање вакумског преливног 
вентила. У јединичну цену је 
урачунат, поред наведеног и сав 
заптивни материјал. 
Обрачун по ком. 

kom 1.00 x 
 

= 
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3.11  Превезивање новопројектованог 
водовода ПЕХД DN110 на постојећу 
водоводну мрежу, на местима 
предвиђеним пројектом.  Ценом 
обухватити затварање воде, сечење 
водоводне мреже, црпљење воде, 
инсталатерске радове и поновно 
пуштање воде у мрежу, испирање и 
хлорисање новоизграђене водоводне 
мреже, након превезивања са 
постојећим инсталацијама, узимање 
узорака и достава анализа воде од 
стране акредитоване лабораторије, 
пре званичног пуштања у рад 
новоизграђене мреже. Ценом нису 
обухваћени земљани радови, 
укључујући ископ, затрпавање и 
поновно враћање коловоза у 
првобитно стање, као и набавка 
целокупног материјала укључујући и 
штопловање мреже. Напомена: Све 
горе наведене позиције ради ЈКП 
"Водовод" Лесковац, тако да је 
обавеза Извођача радова  формирање 
цена и склапање уговора о извођењу 
радова на превезивању  са ЈКП 
"Водовод" Лесковац.                  kom 1.00 х 

 
  

 3.12 Набавка, транспорт, монтажа и 
испитивање ливено-гвоздених 
фазонских комада са припадајућим 
заптивним материјалом и завртњима. 
Фазонски комади се уграђују за везу 
са припадајућим водоводним 
арматурама. 
Обрачун по kg. kg 134.00 x 

 
= 

   Укупно:           
 

  
 

       4. Остали радови 
            

              

 По
з. Опис позиције Ј.М

. 
Количин

а   
Јединиц
а мере   

Укупно 

4.1 
Заштита спојева ливено-гвоздених 
комада, цеви и водоводне арматуре 
ради заштите од корозије хладним 
премазом битулита уз претходно 
чишћење металном четком. 
Обрачун по споју. spoj 24.00 х 

 
= 
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4.2 Хидрауличко техничко испитивање и 
испирање водоводне мреже.  После 
монтаже водоводних цеви и израде 
ревизионих силаза извођач је дужан 
да изврши испирање и испитивање 
новоизграђене мреже и исту 
припреми за технички преглед. 
Обрачун по m'. 

 m' 516.80 х 
 

= 
 4.3 Израда елабората изведеног стања. 

Пројекат садржи одговарајуће 
планове у погодној размери са тачно 
уцртаним положајем изведене 
водоводне мреже  и објеката, подужне 
профиле изведене мреже, записник о 
испитивању потписан од извођача, 
потврду градског геодетског завода са 
копијим плана. 
Обрачун по m'. m' 516.80 x 

 
= 

   Укупно:           
 

        
        
        
  

 
     РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  Врста радова   
    

  
1 Предходни радови        

 2 Земљани радови  
    3 Монтерски радови  
    4 Остали радови  
    

  Укупно: 
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II ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЕШАЧКИХ 
ПОВРШИНА НА  БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА У ЛЕСКОВЦУ 

Д/ СИСТЕМ ЗАЛИВАЊА 
  

1.  Припремни радови 
            

              

        Поз
. Опис позиције Ј.М. Кол. 

  
Јед. цена  

  
Укупно 

1.1 

Обележавање и снимање трасе. Пре 
почетка радова извођач радова је 
дужан да изврши обележавање трасе 
на терену. Даље у овој позицији 
треба да утврди визуелно и на основу 
расположиве документације, положај 
других изведених или пројектованих 
подземних инсталација да би се 
избегле нежељене хаварије  или 
извршила потребна усклађивања. 
Обрачун по m'. m' 345.80 x 

 
= 

   Укупно:           
 

          
2.  Земљани радови 

            
              

  
Поз

. Опис позиције Ј.М. Кол. 
  

Јед. мере 
  

Укупно 

2.1 Машински ископ рова за полагање 
водоводних цеви у материјалу II и III 
категорије, на дубини од 0-2m. Ископ 
вршити према котама из подужног 
профила са ширином рова од 0,6 m 
према датом подужном профилу у 
пројекту. Планирано је да се од 
укупног ископа, 80% ископа 
машински.  
Обрачун по m³. m³ 146.60 x 

 
= 
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2.2 Ручни ископ рова у материјалу II и 
III категорије на дубини до 0-2 m. 
Ручни ископ се планира на местима 
где се не може користити одређена 
механизација (укрштање трасе са 
другим подземним инсталацијама, 
близина других објеката и слично); 
као и ископ за правилно обликовање 
бочних страна и дна рова. Планирано 
је да се од укупног ископа, 20% 
ископа ручно.  
Обрачун по m³. m³ 36.70 x 

 
= 

 2.3 Планирање дна рова према котама и 
падовима датим у подужним 
профилима са тачношћу ± 3 cm.                                                                                                            
Обрачун по m². m² 183.30 x 

 
= 

 2.4 Набавка, транспорт, разношење дуж 
рова, убацивање у ров, разастирање, 
планирање и набијање песка испод, 
око и до 10 cm изнад горње ивице 
цеви.  
Обрачун по m³. m³ 36.60 x 

 
= 

 2.5 Зартпавање преосталог дела рова и 
простора око објеката земљом из 
ископа. Затрпавање извршити после 
монтаже и испитивања водовода и 
изградње свих планираних објеката. 
Насипање и разастирање материјала 
у рову вршити у слојевима  по                                                                             
30 cm.                                                                                                               
Обрачун по  m³. 

m³ 110.60 x 
 

= 
 2.6 Зартпавање преосталог дела рова и 

простора око објеката шљунком. 
Затрпавање извршити после монтаже 
и испитивања водовода и изградње 
свих планираних објеката. Насипање 
и разастирање материјала у рову 
вршити у слојевима  по 30 cm.                                                     
Обрачун по  m³. 

m³ 36.00 x 
 

= 
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2.7 Утовар, транспорт и депоновање 
вишка земљаног и другог материјала 
(од рушење) на депонију коју одреди 
надзорни орган. Уколоко се планира 
затрпавање рова шљунком утовар и 
транспорт ископаног материјала се 
организује истовремено са ископом. 
У јединичну цену урачунат је утовар, 
транспорт на даљину до 5 km, 
истовар и разастирање на депонију. 
Количина материјала за транспорт се 
обрачунава у природном стању у 
рову. 
Обрачун по m³. m³ 72.70 x 

 
= 

   Укупно:         
                

   3. Монтерски радови             
  

Поз
. Опис позиције Ј.М. Кол. 

  
Јед. мере 

  
Укупно 

3.1 Набавка, транспорт, истовар, 
разношење дуж рова, спуштање у 
ров, обрада спојева, монтажа и 
испитивање цеви. Полагање цеви 
извршити на припремљену 
постељицу-подлогу од песка 
дебљине d=10 cm. Радове извести 
према важећим техничким 
прописима и упуствима произвођача 
цеви а према подужном профилу и 
ситуацији из пројекта. Простор  рова 
око цеви и 10 cm изнад темена цеви 
испунити песком што се посебно 
обрачунава. Промена правца или 
нагиба цевовода не сме бити већа од 
дозвољеног. 
Јединичном ценом су обухваћени сви 
трошкови набавке и  транспорта као 
и сав неопходан спојни материјал.  
Obračun po m'.             

  PE Ø90  m' 3.40 x 
 

= 
   PE Ø63  m' 79.00 x 

 
= 

   PE Ø40  m' 60.00 x 
 

= 
   PE Ø32  m' 113.40 x 

 
= 

   PE Ø25  m' 90.00 x 
 

= 
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3.2 Набавка, транспорт и монтажа POP 
UP ротаторске прскалице типа Hunter 
- PGP 04 ADJ, штелујућа, или 
одговарајуће. Јединичном ценом 
обухваћен је сав неопходан спојни 
материјал, дизне, обујмица и 
спојница. 
Обрачун по ком. kom 43.00 x 

 
= 

 3.3 Набавка, транспорт и монтажа 
електромагнетног вентила типа 
Hunter - PGV-151, или одговарајући. 
Јединичном ценом обухваћен је сав 
неопходан спојни материјал. 
Обрачун по ком. 

kom 4.00 x 
 

= 
 3.4 Набавка, транспорт и монтажа  

кутије за смештај вентила. 
Јединичном ценом обухваћен је сав 
неопходан материјал.                                                              
Обрачун по ком. kom 2.00 x 

 
= 

 3.5 Набавка, транспорт и монтажа 
аутоматског испусног вентила 1/2", 
типа Hunter  или одговарајући. 
Јединичном ценом обухваћен је сав 
неопходан спојни материјал као и 
остали неопходан материјал 
(геотекстил, шљунак и др.). 
Обрачун по ком. kom 4.00 x 

 
= 

   Укупно:           
   

  4.  Остали радови             
              

 Поз
. Опис позиције Ј.М. Колич

ина   
Јединица 

мере   
Укупно 

4.1 Хидрауличко техничко испитивање и 
испирање водоводне мреже.  После 
монтаже водоводних цеви и израде 
ревизионих силаза извођач је дужан 
да изврши испирање и испитивање 
новоизграђене мреже и исту 
припреми за технички преглед. 
Обрачун по m'. 

 m' 345.80 х 
 

= 
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4.2 Израда елабората изведеног стања. 
Пројекат садржи одговарајуће 
планове у погодној размери са тачно 
уцртаним полозајем изведене 
водоводне мреже  и објеката, 
подужне профиле изведене мреже, 
записник о испитивању потписан од 
извођача, потврду градског 
геодетског завода са копијим плана. 
Обрачун по m'. m' 345.80 x 

 
= 

   Укупно:           
 

        
        
        
        РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  Врста радова   

    
  

1 Предходни радови 
 

        
 2 Земљани радови 

      3 Монтерски радови 
      4 Остали радови 
        Укупно:   

 
        
        I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

Ж/ ФОНТАНА - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 

        
Пoз

. 
Опис позиције Ј.М. коли

чина 
  јединична 

цена 
  Укупно 

  1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ             
1.1 Планирање и сабијање постељице 

ваљањем.Обрачун по m2.  m2 82.6 х 
 

= 
 1.2 Набавка транспорт и уградња 

тампон слоја дробљеног камена 0-63 
mm у слоју од 20cm. Тампонски слој  
насути у слојевима, набити и фино 
испланирати са толеранцијом по 
висини +/-1cm. Обрачун количина 
по m3. m3 16.5 х 

 
= 

   Укупно:       
   2. БЕТОНСКО АРМИРАЧКИ 

РАДОВИ 
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2.1 Израда подлоге од неармираног 
бетона, дебљине 10cm, марке МБ 15. 
Горњу површину бетонске подлоге 
изравнати,  а бетон неговати. 
Обрачун по m2 подлоге. m2 82.6 х 

 
= 

 2.2 Израда глатких армирано бетонских 
водонепропусних дренажних канала 
(плоче и зидова ) МБ 30. Израдити 
глатку оплату са накованим 
летвицама према видној страни 
зидова и армирати по пројекту, 
детаљима и статичком 
прорачуну.Бетон уградити и 
неговати по прописима. У цену 
улазе и оплата, фетне, подупирачи и  
арматура. Обрачун по m3 
водонепропусног МБ30 бетона. m3 15.7 х 

 
= 

   Укупно:       
   3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ              

                
  Спољашња хидроизолација             

3.1 Припрема подлоге од подложног 
бетона пре постављања 
хидроизолације механичким 
средствима (чишћење ваздухом, 
водом под притиском, брусилицом, 
хелихоптером или слично) или 
наношења новог слоја (малтер за 
поправку или слично) ради подизања 
подлоге на жељену равнину - маx 
денивелација 1,5cm на 1m дужни. 
Подлога не сме имати оштре делове, 
видљива ојачања, крупан гранулат, 
видљиву арматуру громобране и 
слично. Подлога може бити влажна 
али не сме имати стајаћу воду. 
Уклањање накупљене воде, чишћење 
и сушење влажних површина 
усисивачем за воду или слично. Све 
ивице на денивелацијама морају 
бити оборене 5x5cm а у угловима 
урађени холкери малтером у 
радијусу 5x5cm. Подлогу пре 
извођења хидроизолације прихвата 
извођач хидроизолације уписом у 
грађевински дневник. Обрачун по 
m2. m2 82.6 х 

 
= 
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3.2 Набавка и постављање разделног 
слоја УВ стабилног геотекстила 
преко припремљеног подложног 
бетона минималне тежине 500 г/м2 
 затезне чврстоће уздужно/попречно 
33/18 КН/м са издужењем од 90% на 
бази полипропилена (ПП) са 
преклопом од 10 цм има сврху 
раздвајања од подлоге слободног 
истезања хидроизолационе 
мембране. Постављање 
хоризонтално- слободно положено; 
постављање вертикално- тачкасто 
фиксирано. Обрачун по m2. m2 150.2 х 

 
= 

 3.3 Постављање и набављање 
синтетичке ПВЦ хидроизолационе 
мембране преко слоја геотекстила  - 
УВ нестабилна,  дебљине d=1,5 mm 
по ЕН 1849 - 2, са сигналним слојем 
дебљине d=0.6mm тип СИКАПЛАН 
WП 1100-15ХЛ, производјач Сика 
или слично. Издужења при лому 
уздужно ≥ 300% ЕН 12311 - 2, масе 
по јединици површине1,95 ( -5 / + 
10%) kg/m2 ЕН 1849 - 2. Отпорност 
на удар ≥ 450 mm ЕН 12691 : 2005. 
Мембране се слободно полажу,а 
слојеви се варе врелим ваздухом, са 
ширином вара од 3 cm, преклоп мин. 
8 cm. Јачина споја ≥ 880 Н / 50mm 
ЕН 12317 - 2 . Хидроизолационом 
мембраном се формирају поља од 
маx 100m2 за накнадно ињектирање 
са мин 5 ињекционих места-фланши. 
Постављање - слободно положено, 
постављање вертикално - помоћу 
Сика дискова, Сика ПВЦ лимених 
елемената или Wатербар трака типа 
Сика Wатербар WП АФ 28 или 
сличн, на сваких 2,00m висине или у 
складу са детаљима пројекта. 
Хидроизолациона мембрана се 
завршава мин. 0,15m изнад коте 
терена. Обрачун по m2. m2 150.2 х 

 
= 

 3.4 Набављање и постављање вијака са 
Сика Фиxинг Дисц Р=10cm  за 
механичко фиксирање 
хидроизолационе мембране тип 
Хилти ДX или слично, цца 4 kom/ 
m2. Обрачун по коплету. kompl 1 х 

 
= 
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3.5 Набавка и постављање разделног 
слоја УВ стабилног Сика 
геотекстила преко изведене и 
тестиране хидроизолације 
минималне тежине 300 g/m2 са 
преклопом од 10 cm има сврху 
раздвајања од подлоге и слободног 
истезања хидроизолационе 
мембране. Постављање 
хоризонтално- слободно положено; 
постављање вертикално- тачкасто 
фиксирано. Обрачун по m2. m2 150.2 х 

 
= 

 3.6 Набављање и постављање дренажне 
фолије Сика Драин 400 Г, са 
поклопцом од 5 cm  има сврху 
заштите хидроизолационе мембране 
( спољашња заштита).постављање 
вертикално - тачкасто фиксирано. 
Обрачун по m2. m2 150.2 х 

 
= 

 3.7 Набавка и постављање клизног слоја 
на хоризонтали од полиетиленске 
фолије  са преклопом од 10 cm има 
сврху раздвајања геотекстила од 
заштитне цментне кошуљице и 
превенције превременог исушивања 
заштитне цементне кошуљице. 
Обрачун по m2. m2 86 х 

 
= 

 3.8 Набављање материјала и опшивање 
продора стезаљкама од нерђајућег 
челика или са заптивним 
прстеновима направљеним од 
хидроизолационе мембране. 
Обрачун по kom. kom 20 х 

 
= 

   
        Хидроизолација унутрашњости 

дренажних канала             
3.9 ПРИПРЕМА БЕТОНСКЕ ШКОЉКЕ 

БАЗЕНА             
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  Слаби бетон мора се уклонити, а 
недостаци површине као пукотине и 
шупљине отворити.Бетон или 
цементна подлога морају бити 
третирани примером или изравнати 
како би се постигла једнолика 
површина. 
 
Избочине се морају уклонити нпр. 
брушењем.Сав прашинасти, 
растресит и трошан материјал мора 
се у потпуности уклонити са свих 
површина прије наношења 
производа, пожељно је помоћу четке 
и/или вакуума.Површина бетона 
мора бити неоштећена, достатне 
тлачне чврстоће (минимално 25 
N/mm2), с минималном вриједности 
пулл-офф-а 1,5 N/mm2. 
 
Површина мора бити чиста и 
слободна од загађења као што су 
нафта, масноћа, премази и третмани 
површине итд. Обрачун по m2. m2  86.9 х 

 
= 

 3.10 ИЗРАДА ЕСТРИХА И ПОПРАВКА 
ЗИДОВА       

 
  

   Израда естриха у паду са Сика 
Сцреед® Биндер или слично,  а 
поправка зидова са Сика® Реп-723Н 
(класе Р3), или слично, за дебљине 
1-5 mm те Сика® Монотоп® 412 
(класе Р4) , или слично, за дебљине 
6-50 mm. Обрачун по m2. m2  86.9 х 

 
= 

 3.11 С/Н ВЕЗА И ИЗРАВНАВАЊЕ             
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  Наношење СикаГард®-720 
ЕпоЦем® ,3-компонентног 
епоксидно-цементног, тиксотропног 
морта фине структуре површине за 
изравнавање и завршну обраду 
бетона, мортова и камених 
површина,или слично.у дебљини 
0,5-3 mm на вертикалним и 
хоризонталним површинама, за 
новоградњу и санације, посебице у 
кемијски агресивној 
средини,изврсне прионљивости на 
зелени или очврсли бетон, сухи или 
влажни те прикладан за минимално 
време чекања прије уградње других 
Сика® ,или сличних,завршних 
облога на бази смола. Укупно ца 4,0 
kg/m2. Обрачун по m2. m2 86.9 х 

 
= 

 3.12 ПРЕМАЗ ЗА БАЗЕНЕ       
 

  
    Наношење завршног премаза у боји, 

за базене Сикагард Поол Цоат, на 
дисперзивној бази с високом 
постојаношћу на воду. Премаз се 
наноси у 2-3 радна корака, с тиме да 
је у 1. радном кораку потребно 
Сикагард Поол Цоат разриједити с 
5% воде. Потрошња ца 0,17 kg/m2/ 
по премазу . Укупно ца 0,5 kg/m2. У 
цену урачуната Набавка и уградња 
заптивне масе за углове и спојеве - 
Сикасил Ц. Потрошња за фугу 
ширине 9 mm и дубине 6 mm цца 5,5 
m' / картуша од 310 ml. Обрачун по 
m2. m2 86.9 х 

 
= 

   УКУПНO:       
   

        4. БРАВАРСКИ И ОСТАЛИ 
РАДОВИ             

                
4.1 ЛИВЕНО ГВОЗДЕНА РЕШЕТКА             
  Набавка и постављање гвоздено 

ливене кишне решетке, са рамом, за 
дренажне канале, укупна ширина  
120 cm, у свему према детаљу из 
машинског пројекта. Ливена 
решетка је за слаб прометнипут. 
Решетку поставити у нивоу терена. 
Обрачун по m2.  m2 37.6 х 

 
= 
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4.2 ЛИНИЈСКО ОДВОДЊАВАЊЕ АЦО 
МУЛТИЛИНЕ СЕАЛ ИН В100С, 
ИЛИ СЛИЧНО 

            
  Набавка канала за линијско 

одводњавање АЦО Мултилине Сеал 
ин В100С, према СРПС ЕН 1433 и 
ДИН 19580,  са интегрисаним ЕПДМ 
заптивањем како би се формирао 
водонепропусни спој  у складу са 
ИКТ тестом, са сигурносним 
закључавањем решетке без завртња 
тип Драинлоцк, направљеног од 
АЦО полимербетона отпорног на 
дејство мраза и соли, са 
интегрисаним заштитним рубом од 
поцинкованог челика. Канал се због 
специфичног  В-попречног пресека 
одликује већом брзином отицања 
воде и бољим ефектом самочишћења 
и намењен је за оптерећења до класе 
Д400. Елементи су дужине 100cm и 
50 cm, номиналне ширине 10cm, 
грађевинске ширине 
13,5cm,грађевинске висине 15cm, 
Прикључак на канализацију извести 
уз помоћ тела канала са вертикалним 
прикључком са интегрисаном 
гуменом спојницом за цев 
ДН/ОД100 
.             

  Канал се изводи полагањем у 
бетонску подлогу марке и дебљине 
бетона, у складу са детаљом и 
упутствима произвођача за 
одговарајућу класу оптерећења. 
Горњи руб решетке се изводи у 
нивоу 2 - 5 мм испод завршне коте 
околне површине.  У цену урачунати 
све неопходне елементе система до 
потпуне функционалности. Обрачун 
по дужном метру. m' 33 х 

 
 = 

   ШЛИЦ РЕШЕТКЕ СЛОТТОП 100 
СИНГЛЕ Х=10,5ЦМ, ГС, ИЛИ 
СЛИЧНО       
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  Набавка шлиц решетки СлотТоп 100 
Сингле за канале за линијско 
одводњавање АЦО XтраДраин X100, 
за класу оптерећења Ц250 према 
СРПС ЕН 1433, направљених од 
поцинкованог челика, са уливним 
отвором ширине 10 mm. Решетка је 
висине 10,5 cm и садржи конекторе 
који гарантују кохерентну линију 
шлица. Хоризонтална ивица решетке 
је савијена на доле чиме је спречено 
цурење воде ван канала и улазак  
песка и прљавштине у канал. Уз 
решетке предвидети одговарајући 
број шлиц ревизионих елемената 
дужине 0,5m са кадицом за испуну 
материјалом завршне површине. 
Ревизије поставити на сваких око 
20m и/или на месту прелома трасе. 
Обрачун по дужном метру.       

      

  СлотТоп шлиц 1m m' 33 х 
 

= 
   СлотТоп шлиц ревизија 0,5m kom 1 х 

 
= 

 4.3 АЦО ТопТек ПАВИНГ ГС 
      
Набавка и уградња АЦО ТопТек 
ПАВИНГ ГС 80 ревизионог шахт 
поклопца светлог отвора 600 x 600 
mm, израђеног од поцинкованог 
челика, за испуну бехатоном, 
каменом или битуменом до 80mm за 
класу оптерећења Ц250 према СРПС 
ЕН 124, грађевинска висина рама 
104mm, грађевинских димензија 
поклопца 736 x 736 mm,  водо и 
мирисо непропустан.Обрачун по 
комаду. kom 1 х 

 
= 

   УКУПНО:       
   

        РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ           

   2. БЕТОНСКО АРМИРАЧКИ 
РАДОВИ           

   3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
РАДОВИ           

   4. БРАВАРСКИ И ОСТАЛИ 
РАДОВИ           

 УКУПНО:   
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I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

З/ ФОНТАНА - ХИДРОТЕХНИКА 

        

Поз. Опис позиције Ј.М. кол.   јед.         
цена 

  Укупно 

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
                
  Ручно откопавање земљишта за 

каналске ровове ширине 0,6-1,0m. 
Копање извршити једним од 
потребних оруђа за рад са правилним 
одсецањем бочних страна и тражене 
коте дна са тачношћу ±5 cm. 
Ископану земљу одбацити од ивице 
ископа на даљину од 1,0 m. Копање 
извршити поступним путем 
пребацивањем ископаног материјала 
лопатом или ручно са скеле на скелу. 
Датим нормативом обухваћен је и 
рад међу разупирачима као и 
премештање радне скеле (платформе) 
од дасака која служи за пребацивање 
ископаног материјала. 

          

1.1 Откопавање у земљи 3 категорије 
природно влажне 
 
(Ископ рова за полагање 
инсталације). Обрачун по m3. m3 122 х 

 
= 

 1.2 Ископ земље 3 категорије дубинском 
кашиком запремине 350 l. 
 
(Ископ за шахт и прикључак на 
градску мрежу). Обрачун по m3. m3 2.5 x 

 
= 

 1.3 Планирање терена на косој површини 
у земљишту 3 категорије, са 
тачношћу ±3 cm, са просјечним 
откопом од 0,05 m3/m2 и одвозом 
сувишног материјала на даљину до 
50 m. Обрачун по m2. 

m2 86 x 
 

= 
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1.40 Набавка, допрема и уградња песка за 
израду постељице испод цеви. У цену 
урачунато и разастирање са 
набијањем ручним набијачем тежине 
10 kg, до потребне збијености те 
планирање пада цеви са контролом 
кота. Обрачун по m3. 

m3 35 x 
 

= 
 Укупно:    

        
Поз. Опис позиције Ј.М. кол.   јед.       

цена 
  Укупно 

2. МЛАЗЕВИ ИЗ ПЛОЧНИКА 

                
2.1 Набавка, транспорт и уградња 

сет Waterboy Plus Safe Rain , или 
одговарајући, од нерђајућег 
челика АИСИ 304, за уградњу у 
плочник. Сет садржи ЛЕД РГБ 
рефлектор 27W 12/24V DC, 2 
подводна (ИП 68) 
електромагнетна вентила са 
кућиштем од АИСИ 314 инокса,  
и млазницу Special Lance JET 
ɸ12mm, са прикључком 1". 
Обрачун по kom. kom 16 x 

 
= 

   Потисни цевовод            
2.2 Набавка, транспорт и уградња 

PVC-У PN10 D 110  Летећа 
прирубница са адаптером, 
заптивком и завртњима.  
Обрачун по kompletu. kompl 1 x 

 
= 

 2.3 Набавка, транспорт и уградња 
потисног цевовода PVC-У  D110 
PN10. Обрачун по m1. m1 2 x 

 
= 

 2.4 Набавка, транспорт и уградња 
PVC-У PN10 D 110  колена 90 с. 
Обрачун по kom. kom 2 x 

 
= 

 2.5 Набавка, транспорт и уградња 
PVC-У PN10 D 110  споја. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 2.6 Набавка, транспорт и уградња 
PVC-У PN10 редукције  
D125/110/63. Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 
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2.7 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10  D63 лептир вентила са 
ЕПДМ заптивком са прирубницама 
, заптивком и завртњима. Обрачун 
по kompletu. 

kompl 1 x 
 

= 
 2.8 Набавка, транспорт и уградња PVC-

У PN10 DД 63  летеће прирубнице 
са адаптером, заптивком и 
завртњима. Обрачун по kompletu. kompl 1 x 

 
= 

 2.9 Набавка, транспорт и уградња PVC- 
У PN 10 цеви, флекси, D32 mm m1 410 

x 
 

=  
2.10 Набавка, транспорт и уградња PVC-

У PN 10 лакат спојке D32 mm. 
Обрачун по ком. kom 

32 
x 

 
= 

 

2.11 Набавка, транспорт и уградња 
холендерског прикључка  PVC-У 
PH 32х1" вн. Обрачун по kom. kom 32 x 

 
= 

 

2.12 Набавка, транспорт и уградња 
дистрибутивног разделника од 
нерђајућег челика са 12 вентила и 
прирубницом за везу са HD PVC 
NP10 D110 цевоводом у комплету 
са зидним носачима. D=150mm , L= 
1700mm. Обрачун по kompletu. 

kompl 1 x 
 

= 
 2.13 Набавка, транспорт и уградња PVC- 

У PN 10 D32 цеви, дужине L=400 
mm са ватер стоп прирубницом. 
Обрачун по kompletu. kompl 32 x 

 
= 

               
  Усисни цевовод           

2.14 Набавка, транспорт и уградња 
усисног цевовода PVC-У NP10 
D140. Обрачун по m1. 

m1 
1 x 

 
= 

 2.15 Набавка, транспорт и уградња PVC- 
У PN 10 D140 цеви, дужине L=1000 
mm са ватер стоп прирубницом. 
Обрачун по kompletu. kompl 1 x 

 
= 

 2.16 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 редукције  D140/125/75. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 2.17 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 D 140 споја. Обрачун по 
kom. kom 2 x 

 
= 

 

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 182 од 236 
 



2.18 Набавка, транспорт и уградња 
усисне корпе, L500 ,250Х250mm са 
конекцијом D140 -  инокс 
перфорирани лим. Обрачун по kom.  kom 1 x 

 
= 

 2.19 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10  D75 лептир вентила са 
прирубницама , заптивком и 
завртњима. Обрачун по kompletu. kompl 1 x 

 
= 

 2.20 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 D 75  летеће прирубнице са 
адаптером, заптивком и завртњима. 
Обрачун по kompletu.  kompl 1 x 

 
= 

                 
  Пумпа             

2.21 Набавка, транспорт и уградња 
центрифугална пумпа са 
предфилтером, 3x400V, 50Hz, 2.2 
кW , Q56m3/х/8m  (типа Grundfos 
NB 50-200/210 AF2ABAQE или 
слично, са могућношћу фреквентне 
регулације). Техничке 
каралтеристике пумпе:  
Стварно израчунати проток: 45.1 
m³/х 
Називни проток: 44 m³/х 
Постигнута висина пумпе: 10 m 
Ротор: Ливено гвожђе  
Обрачун по kom.  kom 1 x 

 
= 

 2.22 Набавка, транспорт и уградња 
постоља за пумпу од нерђајућег 
челика , основе димензија 250mm x 
545mm чија је висина променљива 
од 50mm - 150mm уз помоћ ножица 
за нивелисање.Обрачун по kom.  

kom 1 x 
 

= 
         

Укупно хидрауличка опрема за млазеве из плочника     

        
Поз. Опис позиције Ј.М. кол.   јед.         

цена 
  Укупно 

3. ПОВРАТНИ ЦЕВОВОД 
3.1 Набавка, транспорт и уградња 

повратног цевовода ПВЦ D200  S-
20 (SDR 41) – SN 4 KN/m². Обрачун 
по m1. m1 12.5 x 

 
= 
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3.2 Набавка, транспорт и уградња 
повратног цевовода ПВЦ Д160  S-
20 (SDR 41) – SN 4 KN/m². Обрачун 
по m1.  m1 15.5 x 

 
= 

 3.3 Набавка, транспорт и уградња 
повратнг цевовода ПВЦ Д110  S-20 
(SDR 41) – SN 4 KN/m². Обрачун по 
m1.  m1 9 x 

 
= 

 3.4 Набавка, транспорт и уградња PVC  
D200 SN4 клизне спојке. Обрачун 
по kom.  kom 6 x 

 
= 

 3.5 Набавка, транспорт и уградња PVC  
D160 SN4 клизне спојке. Обрачун 
по kom.  kom 2 x 

 
= 

 3.6 Набавка, транспорт и уградња PVC 
D110 SN4 клизне спојке. Обрачун 
по kom.  kom 3 x 

 
= 

 3.7 Набавка, транспорт и уградња PVC  
D160 SN4 колена 90 с. Обрачун по 
kom.  kom 3 x 

 
= 

 3.8 Набавка, транспорт и уградња PVC  
D160 SN4 T рачве. Обрачун по kom.  kom 2 x 

 
= 

 3.9 Набавка, транспорт и уградња PVC  
D110 SN4 колена 90 с. Обрачун по 
kom.  kom 3 x 

 
= 

 3.10 Набавка, транспорт и уградња PVC  
редукције 160/110. Обрачун по kom.  kom 2 x 

 
= 

 3.11 Набавка, транспорт и уградња PVC- 
У PN 10  D160 цеви, дужине L=500 
mm са ватер стоп прирубницом. 
Обрачун по kom.  kom 6 x 

 
= 

 3.12 Набавка, транспорт и уградња PVC- 
У PN 10  D110 цеви, дужине L=500 
mm са ватер стоп прирубницом. 
Обрачун по kom.  kom 6 x 

 
= 

 3.13 Набавка, транспорт и уградња PVC- 
У PN 10  D200 цеви, дужине L=1000 
mm са ватер стоп прирубницом. 
Обрачун по kom.  kom 1 x 

 
= 
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3.14 Набавка, транспорт и уградња 
решетке повратног цевовода за 
уградњу у равнајући слој,  у 
дренажном каналу, ширине 270mm, 
дужине 270mm и висине 30mm, 
материјал инокс перфорирани лим у 
раму од инокс лима. Обрачун по 
kom.  kom 4 x 

 
= 

 3.15 Набавка, транспорт и уградња 
монолитних ревизијских 
полиетиленских 
(ПЕ)/полипропиленских (ПП) окана 
израђених од коругованих цеви у 
складу са нормом EN 13476 или 
једнаковредно. Окно се састоји од 
дна окна без изведене кинете, тела 
окна израђеног од коруговане цеви 
и заварених прикључака - 
спојницама са заптивком или без 
заптивке, минималне ободне 
крутости SN4 (SN8) саласно ЕN 
13598-2. Делови окна се међусобно 
спајају заваривањем чиме се 
осигурава непропусност 
и водонепропусност спојева.  
Прикључци морају бити 
одговарајући за одабрани цевни 
материјал с тачно изведеним 
положајем и углом прикључака у 
складу са пројектном 
документацијом. Сви спојеви 
морају бити уз гаранцију 
водонепропусности, статичке 
стабилности те отпорности на 
деловање узгона. Окна морају бити 
израђена у складу са нормама 
EN1401, EN1852, EN 13476 и EN 
13598. Заптивни елементи који се 
користе морају бити у складу са 
EN681-1.                                            
Обрачун по комаду уграђеног окна.                                                                                    
Спецификација улазних и излазних 
углова, те броја прикључака према 
пројекту. 
Окно Д600мм kompl 1 x 

 
= 

         
Укупно опрема повратног цевовода       
        
Поз. Опис позиције Ј.М. кол.   јед.       

цена 
  Укупно 
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4. ФИЛТРАЦИЈА И ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН ВОДЕ 

                

  Филтер и пумпа             

4.1 Набавка, транспорт и уградња 
филтера D500 9m3/х од ливене 
термопластике  са топ 
вишеположајним вентилом. 
Обрачун по kom.  

kom 1 x 
 

= 
 4.2 Набавка, транспорт и уградња 

филтерске испуне. Обрачун по kom.  kg 100 x 
 

= 
 4.3 Набавка, транспорт и уградња 

филтерске пумпе са предфилтером, 
3 x 400В, 50Хз, 430W, 
Qмаx=10000l/h, Хmax=13m, типа 
VIC.PL-0.5HP или одговарајућа. 
Обрачун по kom.  kom 1 x 

 
= 

 4.4 Набавка, транспорт и уградња 
постоља за пумпу од нерђајућег 
челика са шапама за нивелисање и 
подешавање висине до ± 
5цм.Обрачун по kom.  

kom 1 x 
 

= 
               

  Усисни цевовод           
4.5 Набавка, транспорт и уградња PVC- 

У PN 10 D63 цеви, дужине L=1000 
mm са ватер стоп прирубницом. 
Обрачун по kom.  kom 1 x 

 
= 

 4.6 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 редукције D75/63/50. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 4.7 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 D 63  споја. Обрачун по 
kom kom 1 x 

 
= 

 4.8 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 D50 кугла вентиал са 
ЕПДМ заптивком. Обрачун по kom.  kom 1 x 

 
= 

 4.9 Набавка, транспорт и уградња 
усисног цевовода HD PVC NP10 
D50. Обрачун по m. m 1 x 

 
= 

 4.10 Набавка, транспорт и уградња 
усисне корпе, L300,200Х200mm са 
конекцијом D63 -  инокс 
перфорирани лим. Обрачун по kom.  kom 1 x 

 
= 

   Потисни цевовод             
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4.11 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 D50 кугла вентила са 
ЕПДМ заптивком. Обрачун по kom.  kom 1 x 

 
= 

 4.12 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 D 50  колена 90 с. Обрачун 
по kom.  kom 9 x 

 
= 

 4.13 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 D50  колена 45 с. Обрачун 
по kom.  kom 0 x 

 
= 

 4.14 Набавка, транспорт и уградња PVC 
-У PN10 D50  Т рачве. Обрачун по 
kom.  kom 1 x 

 
= 

 4.15 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 D50  споја. Обрачун по 
kom.  kom 4 x 

 
= 

 4.16 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 холендерског споја D 50х 1 
1/2" вн. Обрачун по kom.  kom 2 x 

 
= 

 4.17 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У NP10 D50 потисног цевовода. 
Обрачун по m.  m 12 x 

 
= 

 4.18 Набавка, транспорт и уградња PVC- 
У PN 10 N50 цеви, дужине L=1000 
mm са ватер стоп прирубницом. 
Обрачун по kom.  kom 1 x 

 
= 

               
  Испирање филтера           

4.19 Набавка, транспорт и уградња 
потисног цевовода ПВЦ-У НП10 
Д50 за испирање филтера од 
филтера до муљне шахте. Обрачун 
по m.  m 3.5 x 

 
= 

 4.20 Набавка, транспорт и уградња PVC- 
У PN10 холендерског споја D 50х 1 
1/2" вн. Обрачун по kom.  kom 1 x 

 
= 

 4.21 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 D 50  колена 90 с. Обрачун 
по kom.  kom 4 x 

 
= 

 4.22 Набавка, транспорт и уградња PVC-
У PN10 D50  споја. Обрачун по 
kom.  kom 1 x 

 
= 

               
  Омекшавање и хемијски третман 

воде           
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4.23 Набавка, транспорт и уградња 
самоиспирајућег филтера HYDRA 
М 1", или одговарајући.  Обрачун 
по kom.  kom 1 x 

 
= 

 4.24 Набавка, транспорт и уградња VAD 
60 WMF 1" - омекшивача воде 
дуплекс,    или одговарајући.  
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 4.25 Набавка, транспорт и уградња 
комплет арматуре са кугла 
вентилима 1" и бај пасом од PPR PN 
16 цеви. Обрачун по kompletu. kompl 1 x 

 
= 

 4.26 Набавка, транспорт и уградња 
уређаја за дозирање Ph / Rx (Ph- , 
течни хлор и алгицид)  
 
10 l/h - 5 bar. Обрачун по kom. kom 3 x 

 
= 

 4.27 Набавка, транспорт и уградња 
контејнера од 120 l са мешалицом. 
Обрачун по kom. kom 3 x 

 
= 

 4.28 Набавка, транспорт и уградња Ph 
сонде за за дозирни уређај.Обрачун 
по kom. kom 1 x 

 
= 

 4.29 Набавка, транспорт и уградња Rx 
сонде за дозирни уређај. Обрачун 
по kom. kom 1 x 

 
= 

 4.30 Набавка, транспорт и уградња 
средства за дезинфекцију воде 25 l. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 4.31 Набавка, транспорт и уградња 
средства за смањење нивоа Ph 
вредности 20 l. Обрачун по kom. kom 2 x 

 
= 

 4.32 Набавка, транспорт и уградња 
алгицида, 20 l. Обрачун по kom. kom 2 

x  =  
4.33 Набавка, транспорт и уградња 

цевовод за дозирање, ињектори. 
Обрачун по kompletu. kompl 1 x 

 
= 

 4.34 Набавка, транспорт и уградња 
нивостата - индикатора нивоа 
течности, спречава рад уређаја за 
дозирање у случају недостатка 
течности. Обрачун по kom. 

kom 3 x 
 

= 
         

Укупно опрема филтрације       
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Поз. Опис позиције Ј.М. количина   јединична         

цена 
  Укупно 

5. АУТОМАТСКА ДОПУНА 
5.1 Набавка, транспорт и уградња 

цевовода, PE NP10 D32, са " бај-
пасом" и фитингом, 3 кугла вентила 
1" и 1 кугла вентил са дренажном 
славином. Обрачун по kompletu.  kompl 1 x 

 
= 

 5.2 Набавка, транспорт и уградња 
електромагнетног вентила 24В АЦ 
1'' (типа К-РАИН, ПРО СЕРИЕС 
100 или одговарајући). Обрачун по 
kom. kom 1 x 

 
= 

 5.3 Набавка, транспорт и уградња 
цевовода, PE NP10, D32, са 
фитингом - део трасе од техничке 
просторије до излива у сабирном 
базену. Обрачун по m. 

m1 8 x 
 

= 
 

        
Укупно опрема аутоматске допуне       

 
        
Напомена :       
Сонде аутоматске допуне, контролер нивоа воде са заштитом пумпи од рада без воде и 
кабловски развод  
аутоматске допуне су обрачунати у предмеру и предрачуну електричних 
инсталација. 

  

        
Поз. Опис позиције Ј.М. кол.   јед.        

цена 
  Укупно 

6. ПРАЖЊЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ И САБИРНОГ РЕЗЕРВОАРА 
                

  Пражњење техничке просторије 
и сабирног резервоара 

            

6.1 Набавка, транспорт и уградња 
цевовода PVC-У  D75 PN10. 
Обрачун по m. 

m 

4 x 
 

= 
 6.2 Набавка, транспорт и уградња 

PVC-У PN10 D75  колена 90 с. 
Обрачун по kom. 

kom 

4 x 
 

= 
 6.3 Набавка, транспорт и уградња 

PVC-У PN10 D75  споја. Обрачун 
по kom. 

kom 

2 x 
 

= 
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6.4 Набавка, транспорт и уградња 
PVC-У PN10 D75 неповратног 
вентила. Обрачун по kom.  

kom 

2 x 
 

= 
 6.5 Набавка, транспорт и уградња 

PVC-У PN10 холендера 1 1/2" х 
D50. Обрачун по kom. 

kom 

2 x 
 

= 
 6.6 Набавка, транспорт и уградња 

цевовода PVC-У  D50 PN10. 
Обрачун по m.  

m 

1 x 
 

= 
 6.7 Набавка, транспорт и уградња 

PVC-У PN10 редукције  
D75/63/50. Обрачун по kom. 

kom 

2 x 
 

= 
 6.8 Набавка, транспорт и уградња 

PVC- У PN10 D75 цеви, дужине 
L=1000 mm са ватер стоп 
прирубницом. Обрачун по kom. 

kom 

2 x 
 

= 
 6.9 Набавка, транспорт и уградња 

потапајуће пумпе са пловном 
склопком за пражњење сабирног 
резервоара и препумпавање 
хаваријске воде , Хmax 12m, 
Qmax 320 l/min, 0,75кW, 230V. 
Обрачун по kom. 

kom 

2 x 
 

= 
 6.10 Набавка, транспорт и уградња 

PVC  D75 S-20 (SDR 41) – SN 4 
KN/m². Обрачун по m.   

m 

9 x 
 

= 
 6.11 Набавка, транспорт и уградња 

PVC D75 SN4 клизне спојке. 
Обрачун по kom. 

kom 

4 x 
 

= 
 6.12 Набавка, транспорт и уградња 

PVC  D75 SN4 колена 90 с. 
Обрачун по kom. 

kom 

3 x 
 

= 
   Сигурносни прелив и 

прикључни цевовод до шахта 
кишне канализације 

  

    
 

  
 6.13 Набавка, транспорт и уградња 

PVC  D160 S-20 (SDR 41) – SN 4 
KN/m². Обрачун по m.   m 1 x 

 
= 

 6.14 Набавка, транспорт и уградња 
PVC  D160 SN4 колена 90 с. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 6.15 Набавка, транспорт и уградња 
PVC D160 SN4 неповратног 
вентила. Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 
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6.16 Набавка, транспорт и уградња 
PVC  D160 SN4 Т рачве. Обрачун 
по kom. kom 2 x 

 
= 

 6.17 Набавка, транспорт и 
уградњаPVC  D160/110 SN4 
редукције. Обрачун по kom. kom 2 x 

 
= 

 6.18 Набавка, транспорт и 
уградњаPVC  D110/75 SN4 
редукције. Обрачун по kom. kom 2 x 

 
= 

 6.19 Набавка, транспорт и 
уградњаPVC  D200/160 SN4 
редукције. Обрачун по kom. kom 2 x 

 
= 

 6.20 Набавка, транспорт и уградња 
PVC  D200 S-20 (SDR 41) – SN 4 
KN/m². Обрачун по m. m 2 x 

 
= 

 6.21 Набавка, транспорт и уградња 
PVC  D 200 SN4 колена 90 с. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 6.22 Набавка, транспорт и уградња 
PVC  D200 SN4 Т рачве. Обрачун 
по kom.  kom 1 x 

 
= 

 6.23 Набавка, транспорт и уградња 
PVC-У PN 10 D160 цеви, дужине 
L=500 mm са ватер стоп 
прирубницом. Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 6.24 Набавка, транспорт и уградња 
решетке сигурносног прелива  од 
инокса , L200mm, D160mm. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

         
Укупно опрема за пражњење фонтане, техничке просторије и сабирног 
резервоара 

 

        
Поз. Опис позиције Ј.М. кол.   јед.        

цена 
  Укупно 

7. ПУШТАЊЕ ФОНТАНЕ У РАД 
7.1 Одмашћивач и лепак ,потрошни 

материјал , носачи цевовда у 
техничкој просторији. Обрачун 
по kompletu. kompl 1 x 

 
= 

 7.2 Испирање цевовода, подешавање 
млазница и осталих 
хидрауличких елемената, 
пуштање фонтане у рад. Обрачун 
по kompletu. kompl 1 x 

 
= 
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7.3 Иницијална хемија  (ПХ-, Хлор и 
таблетирана со) и одржавање 
воденог огледала   до 
примопредаје кориснику или 
најдуже 3 месеца. Обрачун по 
kom. kom 1 x 

 
= 

 7.4 Обука корисника и израда 
писаног упутства за коришћење и 
одржавање воденог огледала. 
Упутство се предаје у дигиталној 
форми и два штампана примерка. 
Обрачун по kom. 

kom 1 x 
 

= 
 7.5 Израда Пројекта изведеног 

објекта (ПИО). Пројекат се 
предаје у дигиталној форми и два 
штампана примерка. Обрачун по 
kom.  kom 1 x 

 
= 

         

Укупно пуштање фонтане у рад       
 

        
РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

  1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ        
  2. МЛАЗЕВИ ИЗ ПЛОЧНИКА        
  3. ПОВРАТНИ ЦЕВОВОД        

  4. ФИЛТРАЦИЈА И ХЕМИЈСКИ 
ТРЕТМАН ВОДЕ 

       

  5. АУТОМАТСКА ДОПУНА        

  
6. ПРАЖЊЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ И САБИРНОГ 
РЕЗЕРВОАРА 

       

  7. ПУШТАЊЕ ФОНТАНЕ У РАД        
Укупно 
опрема и 
монтажа 
хидраулички
х инсталација 
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I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

Ж/ ФОНТАНА - ЕЛЕКТРИКА 

        

Поз. Опис позиције J.M. Колич
ина 

  јединична         
цена 

  Укупно 

1. КОМАНДНИ ОРМАН 
                

1.1 Набавка, транспорт и уградња 
ормана челични, 600mm x 
800mm x 250mm, од двоструко 
декапираног лима, за монтажу 
на зид и опремљен је вратима и 
бравом.   механичка заштита 
ормана је IP 54. Улаз каблова 
одоздо. Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 1.2 Откопавање у земљи 3 
категорије природно влажне 
 
(Ископ рова за полагање 
инсталације). Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 1.3 Набавка, транспорт и уградња 
аутоматског прекидача, 
четворополни, са 
диференцијалном заштитом,  
IN=63А, IΔ0.03A, 400V, 
произодње Schneider или 
одговарајући. Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 1.4 Набавка, транспорт и уградња 
моторног контактора, 230 V,9А, 
50 Hz,  монтажа на шину, 
слична типу LC1D09 
производње Schneider или 
одговарајући. Обрачун по kom. kom 3 x 

 
= 

 1.5 Набавка, транспорт и уградња 
инсталационог аутоматског 
прекидача, трополни, 16А, 
230В, 6 кА,  
тип Ц, производње Schneider 
или одговарајући. Обрачун по 
kom. kom 3 x 

 
= 

 1.6 Набавка, транспорт и уградња 
инсталационог аутоматског 
прекидача, трополни, 16А, 
230В, 6 кА, 
 тип Ц, производње Schneider 
или одговарајући. Обрачун по 
kom. kom 1 x 

 
= 
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1.7 Набавка, транспорт и уградња 
инсталационог аутоматског 
прекидача, једнополни, 16А, 
230V, 6 кА, тип Ц, производње 
Schneider или одговарајући. 
Обрачун по kom. kom 3 x 

 
= 

 1.8 Набавка, транспорт и уградња 
инсталационог аутоматског 
прекидача, једнополни, 16А, 
230V, 6 кА, тип Б, производње 
Schneider или одговарајући. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 1.9 Набавка, транспорт и уградња 
инсталационог аутоматског 
прекидача, једнополни, 10А, 
230V, 6 кА, тип Б, производње 
Schneider или одговарајући. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 1.10 Набавка, транспорт и уградња 
инсталационог аутоматског 
прекидача, једнополни, 6А, 
230V, 6 кА, тип Б, производње 
Schneider или одговарајући. 
Обрачун по kom. kom 2 x 

 
= 

 1.11 Набавка, транспорт и уградња 
инсталационог аутоматског 
прекидача, једнополни, 2А, 
230V, 6 кА, тип Б, производње 
Schneider илиодговарајући. 
Обрачун по kom. kom 3 x 

 
= 

 1.12 Набавка, транспорт и уградња 
моторзаштитног прекидача 1-
1,6А, 400V, производње 
Schneider  
или одговарајући. Обрачун по 
kom. kom 1 x 

 
= 

 1.13 Набавка, транспорт и уградња 
гребенасте једнополне склопке 
0-1, 16 А, 500 V, производње 
Schneider или одговарајући. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 1.14 Набавка, транспорт и уградња 
гребенасте једнополне склопке 
1-0-2, 10 А, 500 V, производње 
Schneider или одговарајући. 
Обрачун по kom. kom 2 x 

 
= 
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1.15 Набавка, транспорт и уградња 
програмабилног тајмера, 24 х, 
220 V, 50 Hz, са батеријским 
напајањем и контактом 16 А, 
250 V, монтажа на шину, 
производње Schneider или 
одговарајући. Обрачун по kom. kom 2 x 

 
= 

 1.16 Набавка, транспорт и уградња 
трансформатора 230 Vac/24Vac, 
20W, монтажа на DIN шину. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 1.17 Набавка, транспорт и уградња 
контролера нивоа воде са 
заштитом пумпи од рада без 
воде, ОАСЕ или одговарајући. 
Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 1.18 Набавка, транспорт и уградња 
сонде аутоматске допуне са 
носачем и типловима, ОАСЕ 
или одговарајућe. Обрачун по 
kompletu. kompl 1 x 

 
= 

 1.19 Набавка, транспорт и уградња 
сигналне ЛЕД лампица 2W, 
230V. Обрачун по kompletu. kompl 3 x 

 
= 

 1.20 Остали неспецифицирани 
материјал (унутрашње ожичење, 
редне стезаљке кабловске 
уводнице, хилзне, сабирнице, 
дин-шине, ознаке, итд.). 
Обрачун по kompletu. kompl 1 x 

 
= 

         
Укупно опрема за командни орман      

 
 

        
Поз. Опис позиције J.M. Кол.   јединична         

цена 
  Укупно 

2. ОРМАН АУТОМАТИКЕ 
                
2.1 Набавка, транспорт и уградња 

ормана аутоматике са PLC 
контролером према 
произвођачкој спецификацији 
(Safe Rain),  3x220V, 10" touch 
screen, анемометар, контролер 
аутоматске допуна, нивостат са 
заштитом пумпи од рада на 
суво, софтвер за програмирање 
сцена водне и светлосне игре, 
димензије 100х600х300mm. 

kom 

1 x 
 

= 
 

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 195 од 236 
 



Обрачун по kom. 

2.2 Програмирање контролера у 
складу са захтевом инвеститора 
и израда сцена. Обрачун по 
kompletu.  

kompl 

1 x 
 

= 
 2.3 Пуштање у рад. Обрачун по 

kompletu. kompl 1 x 
 

= 
         

Укупно опрема за орман аутоматике      
 
 

        
Поз. Опис позиције J.M. Колич

ина 
  јединична         

цена 
  Укупно 

3. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ 
3.1 Набавка, транспорт и уградња 

линијског вентилатора 230V, 
85W, типа S. & P. Сериес вент 
125 L, са зидним носачем или 
одговарајући. Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

 3.2 Набавка, транспорт и уградња 
металног пластифицираног 
бужир црева, 23. Обрачун по m. m 20 x 

 
= 

 3.3 Набавка, транспорт и уградња 
кабла PP00-Y  3 x1.5 mm2. 
Обрачун по m.    m 14 x 

 
= 

 3.4 Набавка, транспорт и уградња 
кабла  PP00-Y  3 x2.5 mm2. 
Обрачун по m.       m 67 x 

 
= 

 3.5 Набавка, транспорт и уградња 
кабла  PP00-Y 4 x 2.5 mm2. 
Обрачун по m.      m 24 x 

 
= 

 3.6 Набавка, транспорт и уградња 
кабла H07RN8 4x1,5 mm2 у 
резервоару. Обрачун по m.   m 17 x 

 
= 

 3.7 Набавка, транспорт и уградња 
кабла H07RN8 3x2,5 mm2 у 
резервоару. Обрачун по m.   m 12 x 

 
= 

 3.8 Набавка, транспорт и уградња 
цеви HDPE, D20, L 300mm са 
''water stop" прирубницом,  
кабловским уводницама IP 68 на 
крајевима, за продор кабла сонди 
аутоматске допуне и потопне 
пумпе за пражњење резервоара, 
кроз зид од машинске просторије 
до  у сабирног резервоара. 
Обрачун по kom.   kom 2 x 

 
= 
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3.9 Набавка, транспорт и уградња 
ОG утичнице 16A,230V. 
Обрачун по kom.   kom 3 x 

 
= 

 3.10 Набавка, транспорт и уградња 
FeZn траке 25x4 JUS N.B4.901. 
Обрачун по m.   m 18 x 

 
= 

 3.11 Набавка, транспорт и уградња 
укрсног комада JUS N.B4.936. 
Обрачун по kom.   kom 12 x 

 
= 

 3.12 Набавка, транспорт и уградња 
краткоспојника проводником 
P/F 16mm просечне дужине 1m 
за уземљење металних цеви и 
маса у објекту. Обрачун по kom.   kom 20 x 

 
= 

 3.13 Потрошни, монтажни и остали 
неспецифирани материјал 
инсталације (обујмице, 
проводник 1x16мм , кабловске 
папучице, завртњи, подлошке, 
типлови...). Обрачун по 
kompletu.   kompl 1 x 

 
= 

         
Укупно електричне инсталације 
техничке просоторије       
        
Поз. Опис позиције J.M. Колич

ина 
  јединична         

цена 
  Укупно 

4. КАБЛОВСКИ РАЗВОД ФОНТАНЕ 
4.1 Набавка, транспорт и уградња 

кабла,  фонтански у земљи 
PP00-Y 4x1,5mm2.Обрачун по 
m.       m 455 x 

 
= 

 4.2 Набавка, транспорт и уградња 
кабла,  фонтански, у земљи 
PP00-Y 5x2,5mm2. Обрачун по 
m.       m 455 x 

 
= 

 4.3 Набавка, транспорт и уградња 
кабла,  фонтански, у земљи 
PP00-Y 5x2,5mm2. Обрачун по 
m.      m 455 x 

 
= 

 4.4 Набавка, транспорт и уградња 
кабла,  фонтански у води 
H07RNF 5x2,5 mm2. Обрачун по 
m.   m 125 x 

 
= 

 4.5 Набавка, транспорт и уградња 
кабла, фонтански у води 
H05RNF 2x1,5 mm2. Обрачун по 
m.   m 250 x 

 
= 
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4.6 Набавка, транспорт и уградња 
заштитна PE цеви D32 за 
каблове расвете. Обрачун по m.  m 32 x 

 
= 

 4.7 Набавка, транспорт и уградња 
заштитна PE цеви D32 за 
каблове расвете. Обрачун по m.  m 32 x 

 
= 

 4.8 Набавка, транспорт и уградња 
кабловске уводнице IP68, са 
подводним разводником 
каблова  PRK/2",инокс, за 
монтажу на продорима каблова 
рефелктора и електромагнетних 
вентила у техничку просторију 
и дренажне канале фонтане. 
Обрачун по kom.  kom 48 x 

 
= 

 4.9 Набавка, транспорт и уградња 
PVC- У PN 10 D63 цеви, дужине 
L=500 mm са ватер стоп 
прирубницом за продор каблова 
кроз зид тех. просторије и 
дренажног канала. Обрачун по 
kom.  kom 32 x 

 
= 

 4.10 Набавка, транспорт и уградња 
PVC-У PN10 D 63x2"  споја. 
Обрачун по kom.  kom 48 x 

 
= 

 
        
Укупно опрема кабловског развода 
фонтане       
        
Поз. Опис позиције J.M. Колич

ина 
  јединична         

цена 
  Укупно 

5. ПУШТАЊЕ ФОНТАНЕ У РАД 

                

5.1 Подешававање електричних 
уређаја и пуштање фонтане у 
рад. Обрачун по kom. kom 1 x 

 
= 

         
Укупно пуштање фонтане у рад      

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

  

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 198 од 236 
 



РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
  1. КОМАНДНИ ОРМАН            
  2. ОРМАН АУТОМАТИКЕ            
  3. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ 

ПРОСТОРИЈЕ      
  4. КАБЛОВСКИ РАЗВОД            
  5. ПУШТАЊЕ ФОНТАНЕ У 

РАД            
Укупно:     

 
        
        

I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

Ј/ ИЗГРАДЊА ПИЛОНА 

Поз Опис радова Ј.М. Количина   
Јединична 

цена   Укупно 
I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

      1 Машински ископ земље III i IV 
категорије тла 90% и ручно 10% са 
утоваром и одвозом вишка земље на  
депонију на даљину до 5км. Дубина 
ископа до 2m . Ширине до 0,5m. 
Депонију одређује наручилац. 
Обрачун по m3. m3 50.00 x 

 
= 

 2 Набавка, транспорт и уградња 
шљунковито-песковитог материјала 
испод арм.бет.плоче и 
арм.бет.темеља . Материјал за 
тампон је збијени шљунак 
гранулације која задовољава 
стандард који дефинише ову област. 
Шљунак мора бити без органских 
примеса . Захтевана збијеност је 
мин. МЅ =40МPа. Обрачун се врши 
по m3 уграђеног материјала. m3 50.00 x 

 
= 

 3 Насипање рова ископаном земљом 
квашењем према датом детаљу  .  
Захтевана збијеност је мин. МЅ 
=20МPа.Обрачун се врши по m3 у 
збијеном стању. m3 60.00 x 

 
= 

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО: 
 II БЕТОНСКИ  РАДОВИ      
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1 Набавка, транспорт аутомешалицом 
капацитета минимум 6 m3  и 
уградња бетона C25/30  у масивну 
бетонску плочу на тлу различитих 
дебљина са  евентуалним конзолним 
препустима и ивичном гредом 
10/12+8cm са употребом 
первибратора. Армирање извршити 
по детаљу из пројекта, арматура се 
посебно обрачунава. Обавезна је 
контрола пробним коцкама ( по 
једно испитивање на сваких 50m3). 
Нега бетона врши се до 
сазревања.Обрачун се врши по m2 
уграђеног материјала комплет са 
скелом и оплатом.  

       d=12cm m2 210.00 x 
 

= 
 2 Набавка, транспорт  аутомешалицом 

капацитета минимум 6 m3 и 
уградња бетона у  армирано- 
бетонски темељ марке C25/30  у 
двостраној  глаткој оплати са 
употребом и первибратора. Зид је 
армиран, али се арматура посебно 
обрачунава. Обавезна је контрола 
пробним коцкама ( по једно 
испитивање на сваких 
50m3).Обрачун се врши по m3 
израђеног темеља комплет са 
оплатом. m3 10.00 x 

 
= 

 3 Набавка, транспорт  аутомешалицом 
капацитета минимум 6 m3 и 
уградња бетона у   носећи зид 
постамента  марке C25/30  у 
двостраној  глаткој оплати са 
употребом пластичних зидних 
дистанцера и первибратора. Зид је 
армиран, али се арматура посебно 
обрачунава. Обавезна је контрола 
пробним коцкама ( по једно 
испитивање на сваких 
50m3).Обрачун се врши по m3 
израђеног зида комплет са оплатом. m3 35.00 x 

 
= 

  БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО: 
        
 III АРМИРАЧКИ РАДОВИ      
 1 Ручно сечење, исправљање, 

савијање, постављање и везивање 
једноставне и средње сложене 
арматуре. Везивање арматуре 100%.  
Цена обухвата: набавка арматуре и 
жице за везивање са утоваром у 
камион и превозом до 30 km, 
истовар из камиона са преносом на 

     

 
Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 200 од 236 
 



20 m и рад радника на уграђивању. 
Обрачун по кг. 

 ребраста арматура B500B kg 4,200.00 x 
 

= 
  мрежаста арматура kg 1,600.00 x 

 
= 

  АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: 
        
 IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ      
 1 Облагање постамента ливеним 

терацом структуре по избору 
пројектанта. Монументални 
постамент грундирати цементним 
малтером справљеним јединицом. 
Грунд мора бити бити раван и 
довољно храпав, по потреби 
избраздан (ако се терацо не лије 
одмах). Смесу за терацо израдити од 
белог цемента, ситнијег агрегата 
приблизно коцкастог облика и воде, 
размера смесе је 1:2. Масу измешати 
усуво и додати воду. Хоризонталне 
и вертикалне површине постамента 
обложити терацо смесом, 
минималне дебљине 3 cm, добро 
набити и глетовати. Заврсни слој 
тераца заштитити од гажења, 
промаје, сунца, по потреби квасити 
водом, док не одлежи. 
Најраније седам дана по изливању 
терацо брусити грубим брусом, до 
појаве чисте површине агрегата, и 
прати чистом водом. Видљиве 
рупице, бразде и слично испунити 
китом справљеним од белог цемента 
и белог мермерног брашна. Након 
три дана, по стврдњавању кита, 
површину постамента глачати 
брусевима разне финоће, док се не 
добије глатка и равна површина 
уједначеног сјаја. Водити рацуна да 
ивице постамента буду благо 
заобљене и обрађене по детаљу. Ако 
се појаве рупице или бразде 
поновити цео поступак. По 
завршетку најфинијег брушења 
позорницу опрати два пута са 
додатком детерџента и осушити. 
Након сушења терацо премазати 
ланеним уљем или раствором воска 
у бензину и углачати крпама. 
Гранулација по избору пројектанта. 
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Обавезна израда дилатација по 
упутству пројектанта. Обрачун по 
m2. 

 хоризонталне површине m2 200.00 x 
 

= 
  вертикалне површине m2 85.00 x 

 
= 

 2 Специјална импрегнација површина  
од ливеног тераца као заштита од 
флека , хидрофобне  и олеофобне 
заштите у систему Sikaguard ®  -915 
Stainprotect и прајмером Sikaguard ®  
-914 W или одговарајуће а све према 
упутству произвођача и надзорног 
органа. Обрачун по m2. m2 285.00 x 

 
= 

  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: 
 

 
       

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
      I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
      II БЕТОНСКИ  РАДОВИ 
      III АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
      IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
      

 
                

 

I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

К/ ИЗГРАДЊА ПОЗОРНИЦЕ 

Поз Опис радова 
Ј.
М. 

Количи
на   

Јединичнаце
на   Укупно 

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
      1 Машински ископ земље III i IV 

категорије тла ровокопачем 95% и 
ручно 5% са утоваром и одвозом вишка 
земље на депонију на даљину до 5km. 
Дубина ископа до 3m. Депонију 
одређује наручилац. Обрачун по m3. m3 570.00 x 

 
= 

 2 Машински ископ земље III i IV 
категорије тла 90% и ручно 10% са 
утоваром и одвозом вишка земље на  
депонију на даљину до 5km. Дубина 
ископа до 1m. Ширине до 0,5m. 
Депонију одређује наручилац. Обрачун 
по m3. m3 91.92 x 

 
= 
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3 Планирање дна рова  по пројектованим 
котама и падовима. Дно рова мора бити 
хоризонтално тло без грбина и 
удубљења. Равност постељице је ± 2 cm 
на летви уваљано и стабилно. Захтевана 
збијеност је мин. МЅ =20МPа.Обрачун 
се врши по m2. m2 157.00 x 

 
= 

 4 Набавка, транспорт и уградња 
шљунковито-песковитог материјала 
испод арм.бет.плоче и темеља-зидова 
позорнице . Материјал за тампон је 
збијени шљунак гранулације која 
задовољава стандард који дефинише 
ову област. Шљунак мора бити без 
органских примеса . Захтевана 
збијеност је мин. МЅ =40МPа. Обрачун 
се врши по m3 уграђеног материјала. m3 110.00 x 

 
= 

 5 Набавка, транспорт и уградња 
шљунковито-песковитог материјала у 
насипу поред армирано-бетонских 
зидова . Материјал за тампон је збијени 
шљунак гранулације која задовољава 
стандард који дефинише ову област. 
Шљунак мора бити без органских 
примеса . Захтевана збијеност је мин. 
МЅ =20МPа. Обрачун се врши по m3 
уграђеног материјала. m3 90.00 x 

 
= 

 6 Насипање рова ископаном земљом 
квашењем према датом детаљу  .  
Захтевана збијеност је мин. МЅ =20МPа 
.Обрачун се врши по m3 у збијеном 
стању. m3 130.00 x 

 
= 

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО: 
        
 II ЗИДАРСКИ РАДОВИ      
 1 Малтерисање зидова цементним 

малтером размере 1:3 у два слоја. Пре 
малтерисања површине очистити и 
прскати ретким цементним млеком. 
Први слој, грунт, радити цементним 
малтером размере 1:3 дебљине слоја до 
2cm од просејаног шљунка, "јединице" 
и цемента. Малтер стално мешати да се 
цементно млеко не издвоји. Малтер 
нанети преко подлоге и нарезати ради 
бољег прихватања другог слоја. Други 
слој размере 1:4 справити са ситним и 
чистим песком, без примеса муља и 
органских материја. Пердашити 
узквашење и глачање малим 
пердашкама.Омалтерисане површине 
морају бити равне, без прелома и 
таласа, а ивице оштре и праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и m2 280.00 x 

 
= 
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"прегоревања". Обрачун по m2 
малтерисане површине . 

2 Малтерисање плафона и греда 
цементним малтером размере 1:3 у два 
слоја. Пре малтерисања површине 
очистити и прскати ретким цементним 
млеком. Први слој, грунт, радити 
цементним малтером размере 1:3 
дебљине слоја до 2cm од просејаног 
шљунка, "јединице" и цемента. Малтер 
стално мешати да се цементно млеко не 
издвоји. Малтер нанети преко подлоге 
и нарезати ради бољег прихватања 
другог слоја. Други слој размере 1:4 
справити са ситним и чистим песком, 
без примеса муља и органских 
материја. Пердашити узквашење и 
глачање малим 
пердашкама.Омалтерисане површине 
морају бити равне, без прелома и 
таласа, а ивице оштре и праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и 
"прегоревања". Обрачун по m2 
малтерисане површине . m2 7.00 x 

 
= 

 3 Зидање зидова са преградним блоком 
12, димензија 250x120x190mm d=12cm 
у цементном малтеру, размере 1:3. У 
висини врата целом дужином зида 
урадити армирано бетонски серклаж 
висине 15.0cm и исти армирати са +/-
2Ø8mm и узенгије Ø6/25cm. Обрачун 
по m2 озиданог зида заједно са 
серклажем. У цену урачуната оплата и 
арматура за серклаж и неће се посебно 
обрачунавати. m2 16.00 x 

 
= 

 4 Зидање зидова са блоком са 
вертикалним шупљинама-гитер, 
димензија 250x190x190mm d=20cm у 
цементном малтеру, размере 1:3. У 
висини врата целом дужином зида 
урадити армирано бетонски серклаж 
висине 15.0цм и исти армирати са +/-
2Ø8mm и узенгије Ø6/25cm. Обрачун 
по m2 озиданог зида заједно са 
серклажем. У цену урачуната оплата и 
арматура за серклаж и неће се посебно 
обрачунавати. m2 21.60 x 

 
= 

 5 Израда цементне кошуљице d=5cm 
нивелисане и пердашене , армиране 
полипропиленским влакнима са 
израдом и попуњавањем дилатационих 
фуга. Обрачун по m2 . m2 105.00 x 

 
= 

  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ УКУПНО: 
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III БЕТОНСКИ  РАДОВИ      
 1 Набавка, транспорт и уградња слоја 

мршавог бетона C10/15 дебљине 
d=5cm. Обрачун по m2 израђеног слоја. m2 135.00 x 

 
= 

 2 Набавка, транспорт аутомешалицом 
капацитета минимум 6m3  и уградња 
бетона C25/30  у доњу подну плочу 
различитих дебљина са употребом 
первибратора. Армирање извршити по 
детаљу из пројекта, арматура се 
посебно обрачунава. Обавезна је 
контрола пробним коцкама ( по једно 
испитивање на сваких 50m3). Нега 
бетона врши се до сазревања.Обрачун 
се врши по m2 уграђеног материјала. 

       d=30cm m2 34.31 x 
 

= 
  d=20cm m2 95.00 x 

 
= 

 3 Набавка, транспорт  аутомешалицом 
капацитета минимум 6m3 и уградња 
бетона у   зид марке C25/30  у 
двостраној  глаткој оплати са 
употребом пластичних зидних 
дистанцера и первибратора. Зид је 
армиран, али се арматура посебно 
обрачунава. Обавезна је контрола 
пробним коцкама ( по једно 
испитивање на сваких 50m3).Обрачун 
се врши по m2 израђеног зида комплет 
са оплатом. 

       d=20cm m2 137.00 x 
 

= 
  d=25cm m2 92.00 x 

 
= 

 4 Набавка, транспорт  аутомешалицом 
капацитета минимум 6m3 и уградња 
бетона у   носећи зид позорнице  марке 
C25/30  у двостраној  глаткој оплати са 
употребом пластичних зидних 
дистанцера и первибратора. Зид је 
армиран, али се арматура посебно 
обрачунава. Обавезна је контрола 
пробним коцкама ( по једно 
испитивање на сваких 50m3).Обрачун 
се врши по m3 израђеног зида комплет 
са оплатом. m3 86.54 x 

 
= 

 5 Набавка, транспорт аутомешалицом 
капацитета минимум 6m3  и уградња 
бетона C25/30  у масивну бетонску 
плочу различитих дебљина са 
конзолним препустима и ивичном 
гредом 10/12+8cm са употребом 
первибратора. Армирање извршити по 
детаљу из пројекта, арматура се 
посебно обрачунава. Обавезна је 
контрола пробним коцкама ( по једно 
испитивање на сваких 50m3). Нега 
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бетона врши се до сазревања.Обрачун 
се врши по m2 уграђеног материјала 
комплет са скелом и оплатом.  

 d=12cm m2 145.00 x 
 

= 
 6 Набавка, транспорт  аутомешалицом 

капацитета минимум 6m3 и уградња 
бетона у   степениште на тлу марке 
C25/30  у  глаткој оплати са употребом 
первибратора. Степениште  је 
армирано, али се арматура посебно 
обрачунава. Обавезна је контрола 
пробним коцкама ( по једно 
испитивање на сваких 50m3).Обрачун 
се врши по m2 израђеног степеништа у 
основи комплет са оплатом. m2 1.20 x 

 
= 

 7 Набавка, транспорт аутомешалицом 
капацитета минимум 6m3  и уградња 
бетона C25/30  у масивну бетонску 
плочу на тлу различитих дебљина са 
евентуалним конзолним препустима и 
ивичном гредом са употребом 
первибратора. Армирање извршити по 
детаљу из пројекта, арматура се 
посебно обрачунава. Обавезна је 
контрола пробним коцкама ( по једно 
испитивање на сваких 50m3). Нега 
бетона врши се до сазревања.Обрачун 
се врши по m2 уграђеног материјала 
комплет са скелом и оплатом.  

       d=12cm m2 422.00 x 
 

= 
 8 Набавка, транспорт  аутомешалицом 

капацитета минимум 6m3 и уградња 
бетона у   армирано-бетонску греду  
димензија (20/12+28cm ) марке C25/30  
у тространој  глаткој оплати са 
употребом первибратора. Греда  је 
армирана, али се арматура посебно 
обрачунава. Обавезна је контрола 
пробним коцкама ( по једно 
испитивање на сваких 50m3).Обрачун 
се врши по m3 израђеног зида комплет 
са оплатом и скелом. 

        m3 0.72 x 
 

= 
  БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО: 
 IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ      
 1 Ручно сечење, исправљање, савијање, 

постављање и везивање једноставне и 
средње сложене арматуре. Везивање 
арматуре 100%.  Цена обухвата: 
набавка арматуре и жице за везивање са 
утоваром у камион и превозом до 30 
km, истовар из камиона са преносом на 
20 m и рад радника на уграђивању. 
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Обрачун по кг. 

 ребраста арматура B500B kg 8,100.00 x 
 

= 
  мрежаста арматура kg 6,800.00 x 

 
= 

  АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: 
        
 V ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ      
 1 Облагање позорнице ливеним терацом 

структуре по избору пројектанта. 
Позорницу грундирати цементним 
малтером справљеним јединицом. 
Грунд мора бити бити раван и довољно 
храпав, по потреби избраздан (ако се 
терацо не лије одмах). Смесу за терацо 
израдити од белог цемента, ситнијег 
агрегата приблизно коцкастог облика и 
воде, размера смесе је 1:2. Масу 
измешати усуво и додати воду. 
Хоризонталне и вертикалне површине 
позорнице обложити терацо смесом, 
минималне дебљине 3 cm, доборо 
набити и глетовати. Заврсни слој тераца 
заштитити од гажења, промаје, сунца, 
по потреби квасити водом, док не 
одлежи.Најраније седам дана по 
изливању терацо брусити грубим 
брусом, до појаве чисте површине 
агрегата, и прати чистом водом. 
Видљиве рупице, бразде и слично 
испунити китом справљеним од белог 
цемента и белог мермерног брашна. 
Након три дана, по стврдњавању кита, 
површину позорнице глачати 
брусевима разне финоће, док се не 
добије глатка и равна површина 
уједначеног сјаја. Водити рацуна да 
ивице позорнице буду благо заобљене и 
обрађене по детаљу. Ако се појаве 
рупице или бразде поновити цео 
поступак. По завршетку најфинијег 
брушења позорницу опрати два пута са 
додатком детерџента и осушити. Након 
сушења терацо премазати ланеним 
уљем или раствором воска у бензину и 
углачати крпама. Гранулација по 
избору пројектанта. Обавезна израда 
дилатација по упутству пројектанта. 
Обрачун по m2. 
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 хоризонталне површине m2 568.60 x 
 

= 
  вертикалне површине m2 102.62 x 

 
= 

 2 Специјална импрегнација површина  од 
ливеног тераца као заштита од флека , 
хидрофобне  и олеофобне заштите у 
систему Sikaguard ®  -915 Stainprotect и 
прајмером Sikaguard ®  -914 W или 
одговарајуће а све према упутству 
произвођача и надзорног органа. 
Обрачун по m2. m2 671.22 x 

 
= 

  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: 
 VI БРАВАРСКИ РАДОВИ      
 1 Набавка и уградња шахт поклопаца тип 

ACO TopTek PAVING 120 или 
одговарајућег, класа оптерећења C250,  
поклопци за ревизионо окно, 
направљени од  челика топло 
цинкованог, за испуну поплочањем и 
уградњу завршне облоге подне облоге 
по жељи. Класа оптерећења C250 према 
СРПС ЕН 124. Висина оквира 144 mm, 
дубина простора поклопца за испуну 
120 mm, светли отвор 800x800 mm, 
грађевински 939x939 mm, тежина 
116,30 kg. Поклопац је  водо и мирисо 
непропусан. Комплет укључује 
неопренску заптивку и навојне кључеве 
- ручке за отварање и подизање 
поклопца.Поклопац за испуну 
поплочањем, висина за испуну 12cm, 
800x800, C250 . Обрачун по комаду.  kom 2 x 

 
= 

 2 Израда пењалица од ребрасте челичне 
арматуре Ø19mm B500B, димензија 
40/25 cm са анкерисањем у постојећи 
бетонски зид  у дубину од 15cm. 
Пењалице очистити, обојити 
минијумом и бојом за метал у тону по 
избору пројектанта.Обрачун по комаду 
пењалице . kom 12 x 

 
= 

 3 Набавка, транспорт и монтажа 
самопадајуће решетке AEROGRAMMI 
B или одговарајуће,  димензије 
450/150mm, која се поставља на зид, са 
једним редом повезаних, покретних 
ламела за избацивање ваздуха под 
притиском. Ламеле су паралелне првој 
поменутој димензији од елоксираног 
алуминијума у природној боји. Обрачун 
по комаду. kom 15 x 

 
= 
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4 Израда, транспорт и монтажа 
унутрашњих једнокрилних пуних 
алуминијумских врата без термо 
прекида. Крило врата је од композит 
панела. Врата се уграђују сувом 
монтажом. Врата су израђена од 
пластифицираних алуминијумских 
профила. Боја пластифкације РАЛ 9006. 
Окови масивни, квака по избору 
инвеститора.Брава елзет или 
одговарајућа са одговарајућим бројем 
кључева. У доњој зони крила, врата 
опремити алуминијумском 
предструјном решетком, као по шеми. 
Уградити дихтунг гуме и 
одбојнике.Извођач је дужан да пре 
уградње достави све радионичке детаље 
израде и уградње на које сагласност 
даје надзорни орган. Радити у свему 
према шеми, а све мере узети на лицу 
места.Обрачун по комаду, комплет 
према опису. 

       димензија 90/210cm. kom 6 x 
 

= 
  БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: 
  

       
VII 

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ 
РАДОВИ 

     

 1 Набавка материјала  и бојење  зидова и 
плафона полудисперзивном бојом са 
глетовањем (глет водоотпорни) . 
Површине обрусити, очистити и 
извршити неутрализовање. Прегледати 
и китовати мања оштећења и пукотине. 
Импрегнирати и превући дисперзивни 
кит три пута. Предбојити и исправити 
тонираним дисперзионим китом, а 
затим бојити полудисперзивном бојом 2 
пута, односно до постизања равномерне 
обојености. Боја бела.Обрачун по m2, 
све комплет, са израдом скеле за рад. m2 277.00 x 

 
= 

  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ УКУПНО: 
        
 VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      
 1 Набавка , транспорт и уградња 

хидроизолације Sikaplan ® WP 1100-
15HL или одговарајуће  а све према 
упутству произвођача. Обрачун по m2 
изоловане површине. m2 295.00 x 

 
= 

 2 Набавка , транспорт и уградња 
хидроизолације Sikatop ®  Seal -107  
или одговарајуће  а све према упутству 
произвођача. Обрачун по m2 изоловане 
површине. m2 185.00 x 

 
= 
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3 Набавка , транспорт и уградња 
стиродура d=5cm као заштита 
хидроизолације  . Обрачун по m2. m2 170.00 x 

 
= 

 4 Набавка, транспорт и уградња  
термоизолујућег система на плафону 
који се састоји од:  - изолацијске облоге 
стиродура d=5cm,врсте по пројекту, 
лепка, адхезионог малтера ,  мрежице 
мин 145g/m2, основног премаза на још 
један слој адхезионог малтера и 
финалне обраде заглађеним малтером 
1,5mm. Систем мора поседовати ИМС 
сертификат за упијање воде и адхезију 
и ЕТА стандард.  Обрачун по m2, све 
комплет. m2 98.00 x 

 
= 

  ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ УКУПНО: 
 

 
       

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
      I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
      II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
      III БЕТОНСКИ  РАДОВИ 
      IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
      V ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
      VI БРАВАРСКИ РАДОВИ 
      

VII 
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 
РАДОВИ 

      VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
      

 
                

I/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ТРГА 

Л/ ИЗГРАДЊА ПОСТОЉА ЗА БУДУЋИ БРОНЗАНИ ОДЛИВАК ГРАДА 

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
      1 Машински ископ земље III i IV 

категорије тла 60% и ручно 40% са 
утоваром и одвозом вишка земље на  
депонију на даљину до 5km. Дубина 
ископа 0,7m.  Депонију одређује 
наручилац. Обрачун по m3. m3 4.00 x 

 
= 

 2 Набавка, транспорт и уградња 
шљунковито-песковитог материјала 
испод бетонског постоља у дебљини од 
30cm. Материјал за тампон је збијени 
шљунак гранулације која задовољава 
стандард који дефинише ову област. 
Шљунак мора бити без органских 
примеса. Захтевана збијеност је мин. m3 2.00 x 

 
= 
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МЅ =40МPа. Обрачун се врши по m3 
уграђеног материјала. 

3 Планирање дна ископа  по 
пројектованим котама и падовима. Дно 
рова мора бити хоризонтално тло без 
грбина и удубљења. Равност постељице 
је ± 2 cm на летви уваљано и стабилно. 
Захтевана збијеност је мин. МЅ 
=20МPа.Обрачун се врши по m2. m2 5.00 x 

 
= 

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО: 
        
 II БЕТОНСКИ  РАДОВИ      
 1 Набавка, транспорт аутомешалицом 

капацитета минимум 6m3  и уградња 
бетона C25/30  у масивну бетонско 
постоље на тлу  са употребом 
первибратора. Армирање извршити по 
детаљу из пројекта, арматура се посебно 
обрачунава. Нега бетона врши се до 
сазревања.Обрачун се врши по m3 
уграђеног материјала комплет са  
оплатом.  m3 5.00 x 

 
= 

  БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО: 
        
 III АРМИРАЧКИ РАДОВИ      
 1 Ручно сечење, исправљање, савијање, 

постављање и везивање једноставне и 
средње сложене арматуре. Везивање 
арматуре 100%.  Цена обухвата: набавка 
арматуре и жице за везивање са 
утоваром у камион и превозом до 30 km, 
истовар из камиона са преносом на 20 m 
и рад радника на уграђивању. Обрачун 
по кг. 

     

  ребраста арматура B500B kg 80.00 x 
 

= 
  мрежаста арматура kg 100.00 x 

 
= 

  АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: 
        
 IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ      
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1 Облагање бетонског постоља ливеним 
терацом структуре по избору 
пројектанта. Постоље грундирати 
цементним малтером справљеним 
јединицом. Грунд мора бити бити раван 
и довољно храпав, по потреби 
избраздан (ако се терацо не лије одмах). 
Смесу за терацо израдити од белог 
цемента, ситнијег агрегата приблизно 
коцкастог облика и воде, размера смесе 
је 1:2. Масу измешати усуво и додати 
воду. Хоризонталне и вертикалне 
површине постамента обложити терацо 
смесом, минималне дебљине 3 cm, 
добро набити и глетовати. Заврсни слој 
тераца заштитити од гажења, промаје, 
сунца, по потреби квасити водом, док не 
одлежи.Најраније седам дана по 
изливању терацо брусити грубим 
брусом, до појаве чисте површине 
агрегата, и прати чистом водом. 
Видљиве рупице, бразде и слично 
испунити китом справљеним од белог 
цемента и белог мермерног брашна. 
Након три дана, по стврдњавању кита, 
површину постамента глачати 
брусевима разне финоће, док се не 
добије глатка и равна површина 
уједначеног сјаја. Водити рацуна да 
ивице постамента буду благо заобљене 
и обрађене по детаљу. Ако се појаве 
рупице или бразде поновити цео 
поступак. По завршетку најфинијег 
брушења позорницу опрати два пута са 
додатком детерџента и осушити. Након 
сушења терацо премазати ланеним 
уљем или раствором воска у бензину и 
углачати крпама. Гранулација по избору 
пројектанта. Обавезна израда 
дилатација по упутству пројектанта. 
Обрачун по m2. 

        m2 13.00 x 
 

= 
 2 Специјална импрегнација површина  од 

ливеног тераца као заштита од флека , 
хидрофобне  и олеофобне заштите у 
систему Sikaguard ®  -915 Stainprotect и 
прајмером Sikaguard ®  -914 W или 
одговарајуће а све према упутству 
произвођача и надзорног органа. 
Обрачун по m2. m2 13.00 x 

 
= 

  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: 
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
      I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
      II БЕТОНСКИ  РАДОВИ 
      III АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
      IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
      

 
                

 

 

 

 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА 

 А1 Припремни и каменорезачки радови на тргу  
А2 Припремни и каменорезачки радови на Бул.Ослобођења  
Б Грађевински радови  
В Инсталације водовода  
Г Инсталације канализације  

Д1 Електро инсталације ( трг)  
Д2 Електро инсталације ( Бул.Ослобођења)  
Ђ Пејзажна архитектура  
Е1 Систем заливања  ( трг)  
Е2 Систем заливања ( Бул.Ослобођења)  
Ж Фонтана-грађевински део  
З Фонтана - хидротехника  
И Фонтана- електрика  
Ј Изградња пилона  
К Изградња позорнице  
Л Изградња постоља за будући одливак  

  УКУПНО РАДОВИ   
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( Образац 3 ) 
3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Изградња трга у Лесковцу бр.007-3/19 
 
 

   А1 Припремни и каменорезачки радови на тргу  
А2 Припремни и каменорезачки радови на Бул.Ослобођења  
Б Грађевински радови  
В Инсталације водовода  
Г Инсталације канализације  

Д1 Електро инсталације ( трг)  
Д2 Електро инсталације ( Бул.Ослобођења)  
Ђ Пејзажна архитектура  
Е1 Систем заливања  ( трг)  
Е2 Систем заливања ( Бул.Ослобођења)  
Ж Фонтана-грађевински део  
З Фонтана - хидротехника  
И Фонтана- електрика  
Ј Изградња пилона  
К Изградња позорнице  
Л Изградња постоља за будући одливак  

  УКУПНО РАДОВИ   
    

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене, а уколико у 
структуру цене улази и неки елеменат, који није наведен у обрасцу, то треба додати 
обрасцу. 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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      ( Образац 4 )  
4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Изградња трга у Лесковцу бр.007-3/19 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], 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. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 
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 ( Образац 5 ) 
5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке Изградња трга у Лесковцу бр.007-3/19 поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Образац бр. 6 ) 
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА 
РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ 
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА 
ПОНУДЕ 
 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

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

 
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 
Понуђач...................................................................................[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке Изградња трга у Лесковцу бр.007-3/19 поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и 
заштити животне средине.  

 
 
          Датум  Потпис понуђача 
 
________________                         ________________________ 
 
................................................................................................................................. 

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

ИЗЈАВУ О  ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
 

Гарантујем да је понуђач...............................................................[навести назив понуђача] за   
Изградња трга у Лесковцу бр.007-3/19 нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде.  

           
             Датум         Понуђач 
 
________________                        М.П.                          __________________ 

 
Напомена: 
 Изјаве о поштовању прописа и забрани оабављања делатности морају да потпишу сви 
понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 
 
 
 
 
 

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 217 од 236 
 



(Образац бр. 7) 
7.  ИЗЈАВА О СТРУКТУРИ МИНИМАЛНО ПОТРЕБНЕ РАДНЕ СНАГЕ КОЈА ЋЕ 
БИТИ АНГАЖОВАНА НА ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

 СТРУКТУРА И РАДНА СНАГА Расположив 
број 

минималан 
број 

1. 

дипломирани грађевински инжењер 
одговарајуће лиценце (410, 412 или 415) са 
радним искуством на пословима извођења 
радова објеката нискоградње  (минимум 5 
година по добијању лиценце) и личним 
искуством на пословима одговорног извођача 
радова на поплочавању бар једног објекта 
минималне квадратуре 1000 м2 

 1 

2. дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 
413 или 414 

 1 

3. дипломирани електро инжењер  са лиценцом 
450 

 1 

4. геометар (средња стручна спрема)  1 

5. радници свих квалификација сходно траженој 
механизацији и опису послова 

 20 

 

 
 
У ______________ 
 
Датум: _________ 2019. год. 
 

  ___________________________ 
   (потпис овлашћеног лица понуђача) 

 
 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе 
понуђача. 
 
Образац потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице 
члана групе.  
 
Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
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(Образац бр. 8) 
8. СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА РАДОВА 

 
 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из АПР-а) 

Пословно име:  
 

Седиште: 
 

Општина Место Улица и број 
 
 

  

Матични број:  
 

ПИБ:  
 

( период од  августа 2016. до августа 2019. године) 

Р.б
р. 

Назив референтног 
наручиоца радова Предмет уговора 

Број и датум 
закључења 
уговора/ рачуна 

квадратура 
изведених радова  
на пополочавању 
(м2) 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

  Укупна квадратура изведених 
радова  на пополочавању (м2) 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
   

Напомена: 

У случају да понуђач има више од 6 закључених и реализованих референтних уговора 
образац копирати. Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини 
прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих 
података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) 
Закона 
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 (Образац бр. 9) 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 
На основу члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (2), а у вези члана 76. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/2015) купац/наручилац  

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из ______________________ул._________________________________________________ , 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извршио услуге  уговора број  ___________ од  

____________. 

__________________________________________________________________________ 
(навести предмет уговора односно врсту радова ) 

 
на позицији из наведеног уговора 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(уградње или постављања бетонских, гранитних или камених плоча) у укупној квадратури 

______________ м2,  

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

Напомена:   
Образац потврде копирати и доставити за све референтне наручиоце радова из списка 
референтних наручилаца радова. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по 
члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у 
понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона 
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(Образац бр. 10) 
10.   ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ  ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо 
техничку опрему тражену конкурсном документацијом и да ће наведена опрема бити на 
располагању за све време извођење радова која су предмет ове јавне набавке. 
 
 

 
 
 
 
У ______________ 
 
Датум: _________ 2019. год. 
 

  ___________________________ 
   (потпис овлашћеног лица понуђача) 

 
 
НАПОМЕНА:Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе 
понуђача. 
Образац потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице 
члана групе.  
Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
 
 
 
 

Р.б. Врста опреме Минималан 
број 

Комада 
(уписати) 

1. Комбинована грађевинска машина - скип ком 2  
2. Камион кипер ком 5  
3. багер гусеничар (са пнеуматским чекићем и 

радним уређајем за ископ материјала) 
ком 1  

4. багер точкаш ком 1  
5. вибро плоча ком 1  
6. тампонски ваљак ком 1  
7. 

компресор са пнеуматским чекићем 
ком 1  

8. цистерна са водом за квашење тампона ком 1  
9. секачице за бетон и асфалт ком 2  
10. утоварна лопата ком 1  
11. миксер капацитета мин 6м3 ком 2  
12. машина за елекрофузионо заваривање цеви ком 1  
13. машина за сучеоно заваривање цеви ком 1  
14. Грејдер ком 1  
15. Возило са хидрауличном мобилном 

платформом  
ком 1  
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(Образац бр. 11) 
11.   МОДЕЛ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

(меморандум банке) 
 
Корисник гаранције: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Урбанизам и изградња Лесковац“ 
Трг Револуције 45, Лесковац 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 
           Обавештени смо да је __________________________(у даљем тексту Понуђач) одговарајући 
на Ваш позив за јавну набавку у отвореном поступку ЈН БР 007-3/19 - Изградња трга у Лесковцу  
 има намеру да Вам достави понуду број:______________________од ___________ датум. 
           На захтев Понуђача, ми____________________________(назив банке - гаранта) овим 
неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо ЈП „ Урбанизам и изградња Лесковац“ исплатити, на 
први позив, без приговора и одлагања, износ од 
_______________________________________________________ динара (словима 
_________________________________________________ динара ) /унети износ од 5% понуђене 
цене без ПДВ-а/, уз писану изјаву ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ којом се констатује да је 
: 
1. Понуђач: 
-   понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
-  понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. 
          Захтев за плаћање и изјава ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ морају бити достављени нама 
(назив банке и адреса) и морају бити потписани од стране овлашћених лица за заступање Корисника. 
          Ова гаранција важи до дана ________________ (унети рок не краћи од рока важења понуде) 
када престаје да важи у целини и аутоматски, без обзира да ли је овај документ враћен нама или не. 
У складу са тим сваки оригинал захтева за плаћање праћен наведеним документима, мора да стигне 
на нашу адресу пре или најкасније до наведеног датума до краја радног времена. 
         Рок важења Гаранције се може продужити након писаног захтева Понуђача, под условом да 
нам је такав захтев достављен пре истека рока важења Гаранције. 
        Ова Гаранција је издата директно Вама и није преносива. 
        Овај документ треба да нам се врати одмах пошто гаранција постане непотребна или када 
истекне њен рок важности. 
        На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће 
надлежан Привредни суд у Лесковцу. 
 
Банка Гарант:                                                                          Датум и место издавања: 
.............................................. 
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( Образац бр. 12 ) 
     МОДЕЛ УГОВОРА 

ИЗГРАДЊА ТРГА У ЛЕСКОВЦУ 
 

Уговорне стране: 
 
1. ГРАД ЛЕСКОВАЦ , са седиштем у Лесковацу, ул. Пана Ђукића бр. 9 – 11, ПИБ 

100545518 , матични број: 06856535, кога заступа по овлашћењу градоначелника број 
2243/2017-IV од 22.03.2017. год., шеф Одељења за комунално-стамбене послове, 
саобраћај и инфраструктуру Градске управе града Лесковца, Драган Николић, (у 
даљем тексту: Наручилац), с једне стране и 

 
2. ______________________, са седиштем у ________________________ ул. 

________________________ бр._____, ПИБ ______________, матични број: 
____________,   кога заступа  директор, _________________________________ (у 
даљем тексту: Извођач радова), с друге стране, 

 
   
               
               
               

(остали понуђачи из групе понуђача)       (назив подизвођача) 
 
Закључили су овај Уговор са следећим текстом 
 
ОСНОВ УГОВОРА 

Члан 1. 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- Да је Наручилац у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12, 14/15,68/15), а на основу Одлуке о овлашћењу спровођења поступка 
јавне набавке од стране другог наручиоца Града Лесковца, Градске управе – Одељења 
за јавне набавке бр. 320– 404/2019-11 од 19.02.2019. године., а на основу Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 391 од 19.08.2019. год, спровео јавну набавку у  
отвореном поступку број ЈН 007-3/19  

- Да је понуђач доставио понуду број _______ од ______ , која у потпуности испуњава 
услове из Конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог 
Уговора. 

- Да је Наручилац ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, у складу са чл. 108 Закона о 
јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора за предметне радове број : _____од 
_______ . (попуњава Наручилац) 
  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2. 

  Предмет уговора је извођење радова на Изградњи трга у Лесковцу у свему према 
Понуди број    од    . године, која је саставни део уговора.   
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УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 3. 

  Уговорене стране утврђују да цена за извођење радова из чл. 2 Уговора износи: 

• Вредност радова без ПДВ-а       динара и словима: 
(__________________________________________________________ ), 

• Вредност ПДВ 20%                          ______________________________     динара 

• Вредност радова са ПДВ-ом            ______________________________     динара 

 
  Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене фиксне и не могу се 
мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.  

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена  
цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 
трошкове Извођача неопходне за потпуно извршење свих уговорених радова. 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
  Од укупног износа Члана 3 овог Уговора, плаћање доспелих обавеза по Уговору биће 
према Одлуци о финансирању капиталних издатака буџетских корисника из средстава 
буџета града Лесковца у 2019. и 2020. години. бр. 06-3/19-I  од 08.04.2019. године. 
  За плаћање доспелих обавеза насталих по Уговору у 2019. години, опредељена су 
средства у максималном износу до 75.000.000,00динара са ПДВ-ом. 
  За плаћање доспелих обавеза насталих по Уговору у 2020. години, опредељена су 
средства у максималном износу до 161.400.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 Обавезе које доспевају у наредној години могу бити реализоване највише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
  Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 
начин: 

- По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, уз важеће 
банкарске гаранције и полисе осигурања,  

- у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације  с тим  што вредност за 
наплату по окончаној ситуацији мора износити минимум 10% од укупно 
уговорене вредности без пдв - а. 

- Привремене и окончана ситуација сачињене су на основу количина изведених 
радова из потписаних и оверених обрачунских листова грађевинске књиге и 
јединичних цена из усвојене Понуде Извођача број ______ од _______. године, 
овереним и потписаним од стране стручног надзора.  
 

  Оверу испостављених ситуација, Наручилац је дужан да изврши најкасније у року од 
10 (десет) дана, рачунајући од дана пријема. 
  Исплата уговорених радова вршиће се на текући рачун Извођача радова бр. 
________________________ код     банке. 
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РОК  ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 5. 
  Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
_______  календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, према динамичком плану 
који је Извођач у обавези да достави по потписивању Уговора, a пре увођења у посао. 
Достављени динамички план мора бити одобрен од стране стручног надзора и обострано 
потписан. 
  Наручилац се обавезује да пре почетка извођења радова обезбеди вршење стручног 
надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и да обезбеди све што је 
неопходно предвиђено Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или 
покретним градилиштима („Сл. Гласник РС“, бр. 14/2009 и 95/2010 и 98/18). 
  Увођење у посао се врши у присуству Наручиоца, Извођача и стручног надзора. 
  Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник. Сматраће се 
да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова и 
потписивања записника о увођењу у посао: 

- Да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо – техничку документацију и  
одговарајуће одобрење за извођење радова. 

- Да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту 
  Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од потписивања 
записника о увођењу у посао, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 
  Под завршетком радова сматра се дан када је уписан у грађевински дневник као дан 
завршетка свих уговорених радова, што потврђује стручни надзор својим уписом, о чему 
Извођач у писменој форми обавештава Наручиоца уз приложену копију листа грађевинског 
дневника којим се констатује да су уговорени радови у потпуности завршени. 

 
Члан 6. 

 
  Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача. 

Извођач има право на продужетак рока за извођење радова у случају да касни са 
испуњењем обавеза из уговора из неког од следећих разлога: 

- изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место на коме 
се радови изводе, а који онемогућавају извођење радова; 

- вештачке препреке или физички услови које извођач није могао да предвиди и да их 
уклони у року од 3 (три) дана од дана обавештавања Наручиоца у писаној форми о 
истима; 

- неблаговременог издавања налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у 
роковима дефинисаним динамичким планом који утичу на испуњење уговореног 
рока завршетка, а који нису последица пропуста Извођача; 

- било која обустава радова која није последица пропуста Извођача; 
- дејства више силе; 

  Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, Извођач подноси одмах  Наручиоцу а најкасније у року од 3 (три) дана од сазнања за 
околност.  
 Наручилац је у обавези да се у року од седам (7)  дана изјасни о поднетом захтеву тј. 
о одобрењу или одбијању давања сагласности, уз претходно стручно мишљење надзора у 
писаном облику. Сагласност се доставља Извођачу и надзору.  
  Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о 
томе постигну писану сагласност.  
  Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца. 
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  Извођач је дужан да, у уговореном року, односно без права на продужење 
уговореног рока, након добијене писане сагласности Наручиоца изведе вишак радова до 
10% од уговорених количина. 
  У случају да Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.У случају да 
Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца 
без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 
ПРЕКИД РАДОВА 
 

Члан 7. 
 

Извођач има право да у случају да није у могућности да изведе уговорене радове 
услед: 
 - изузетно лоших климатских услова који онемогућавају извођење радова 
 - објективних разлога који не зависе од пропуста Извођача радова 
захтева привремени прекид извођења радова. 
 Захтев за привременим прекидом радова који су предмет овог уговора Извођач 
подноси Наручиоцу одмах по сазнању за околности наведене у претходном ставу. Разлог за 
привременим прекидом стручни надзор уписује у грађевински дневник.  
 Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен 
од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на 
уговорени рок извођења радова. 
 Извођач је у обавези да обезбеди градилиште за време трајања прекида радова и да о 
свом трошку већ изведене радове заштити од пропадања предузимањем само мера заштите 
које су нужне. 
 Након стицања услова за наставак извођења радова Наручилац обавештава Извођача 
радова који је дужан да одмах након пријема обавештења настави са извођењем радова. 
 За време трајања прекида радова рок за извођење радова не тече. 
 На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 
дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном 
року. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 8. 
 

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1‰ (један промил) од укупно 
уговорене вредности без пдв - а за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не 
може бити већи од 5% (пет процената) од укупно уговорене вредности радова (без ПДВ-а). 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неблаговременог испуњења 
уговорних обавеза Извођача већа од уговорне казне, Наручилац има право на накнаду штете 
у висини разлике наплећене уговорне казне и штете коју је претрпео, као и да: 

- наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
- раскине уговор  

 
 

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 226 од 236 
 



ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 9. 

Извођач  има обавезе: 
- да радове изводи у потпуности према Решењу о грађевинској дозволи и  инвестиционо -

техничкој документацији, постојећим техничким прописима, нормативима и 
стандардима који важе за изградњу предметног објекта, односно радова ове врсте, те да 
уграђује материјале и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, 
техничким условима, прописаним стандардима и о томе достави одговарајуће доказе 
њиховог квалитета;  

- да пре почетка радова потпише главни пројекат / пројекат за извођење и Наручиоцу 
достави решење о именовању одговорних извођача радова; 

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим 
прописаним подацима која табла мора да садржи; 

- да о евентуалним уоченим недостацима у пројектно-техничкој документацији и 
наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену 
техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета и 
сл.) писаним путем благовремено обавести стручни надзор и Наручиоца, најкасније 7 
(седам) дана пре увођења извођача у посао. По истеку овог рока, подразумеваће се да 
Извођач нема примедби и да је прихватио пројектно – техничку документацију;  

- да пре почетка радова Наручиоцу достави детаљан динамички план са јасно назначеним 
активностима на критичном путу и приказаним временом почетка, трајања радова по 
позицијама, временом завршетка, као и технолошке поступке, ограничења и технолошке 
паузе, у четири примерка, по два за Наручиоца и стручни надзор. Саставни део 
динамичког плана је и пројекат организације градилишта; 

- да благовремено о свом трошку предузме све мере за обезбеђење и сигурност објеката, 
радова, опреме, материјала, радника, пролазника и саобраћаја, саобраћајница и тротоара, 
постојећих инсталација, као и суседних објеката; 

- да о свом трошку отклони све штете које евентуално, за време извођења радова учини на 
објектима, инсталацијама и лицима, осим ако оне нису настале као последица више силе, 
као и да осигура безбедност свих лица на градилишту, одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 
предаје радова Наручиоцу; 

- да о свом трошку обезбеђује мерења и евентуално геодетско осматрање понашања тла и 
објекта у току грађења; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова, уз претходну сагласност 
Наручиоца; 

- да на захтев Наручиоца уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 
радног особља и механизације, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за 
то уколико не испуњава предвиђену динамику; 

- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и 
противпожарне заштите на градилишту; 

- да Надзорном органу Наручиоца омогући вршење стручног надзора на објекту и 
контролу количине и квалитета употребљеног материјала, као и неометан приступ 
складишном, магацинском и сваком другом простору у коме се обезбеђују и чувају до 
уградње, материјал и опрема за уградњу; 
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- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике 
Србије који регулишу област изградње ; 

- да обезбеди стручан кадар за све врсте радова; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о 
свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење 
радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;  

- Извођач је дужан да о свом трошку, по завршеној изградњи предметног објекта, повуче 
са градилишта своје раднике и уклони преостали материјал, опрему, средства за рад и 
привремене објекте које је користио у току рада, очисти градилиште од отпадака, као и 
да уреди земљиште на коме је објекат изграђен на начин предвиђен пројектно-
техничком документацијом; 

- по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да је завршио 
радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун  
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10. 

Наручилац се обавезује: 
- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором; 
- да преда Извођачу пројектно - техничку документацију; 
- да присуствује увођењу Извођача у посао; 
- да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 

пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
- Да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 

безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је предвиђено важећим прописима; 

- да стручни надзор над извођењем радова врши преко својих овлашћених лица, а о 
лицима која ће вршити стручни надзор писмено ће обавестити Извођача одмах након 
закључења овог уговора; 

- да пријави радове органу који је издао одговарајуће одобрење пре почетка извођења 
радова; 

- да у примереном року и у писаној форми одговори на захтев Извођача за пружање 
додатних објашњења о техничкој документацији; 

- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун;  
- да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове а по потреби прибави 

употребну дозволу за објекат. 
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 11. 
Извођач се обавезује да Наручиоцу достави: 
1.  банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора  без 
ПДВ-а, и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, 
која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први 
позив“, у корист Наручиоца заједно са овим уговором.  
 У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су 
предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења 
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банкарских гаранција, без обзира на околности из којих продужење важности гаранције 
проистиче, тако да су оне важеће у континуитету.  

Наручилац може банкарску гаранцију за добро извршење посла послати на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено 
важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико 
Извођач не буде извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим 
уговором. 

У случају да Извођач не достави банкарску гаранцију у року не дужем од 15 дана од 
дана пријема уговора на потпис, сматраће се да је Извођач одбио да достави доказе и 
средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивање 
Уговора. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 
2. приликом примопредаје изведених радова, банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговорених радова  без ПДВ-
а), са роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока која мора бити  
„безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“ и у корист 
Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације. 

У случају да Извођач не достави банкарску гаранцију, приликом коначног  обрачуна 
и примопредаје радова задржаће се бескаматни депозит у висини и роковима предвиђеним у 
претходном ставу до достављања банкарске гаранције. 

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати 
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 
писаног захтева Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача 
радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по тржишним ценама и са 
пажњом доброг привредника. 

 
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА 
 

Члан 12. 
 

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених 
ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за 
штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица) и достави Наручиоцу оригинал 
или оверену копију полисе осигурања  са важношћу за цео период извођења радова, у свему 
према важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст.1. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и 
противпожарне заштите у складу са важећим прописима који уређују ову област. 

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења 
сигурности радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објекта и 
околине. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду и мера заштите и 
сигурности сноси Извођач који је у обавези да те мере предузима. 
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СТРУЧНИ НАДЗОР И ГРАЂЕЊЕ 
 

Члан 13. 
  Стручни Надзор над извођењем радова Наручилац ће вршити преко својих 
овлашћених Надзорних органа на начин и са правним овлашћењима регулисаним законом и 
правилницима. 
  Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће у његово име вршити 
стручни надзор над извођењем радова, као и обим његових овлашћења. 
  Надзор обухвата нарочито: 

- контролу да ли се радови изводе према усвојеној понуди и осталим 
елементима Уговора, грађевинској дозволи или решењу о одобрењу за 
извођење радова и техничкој документацији за извођење радова; 

- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену 
прописа, стандарда и техничких норматива који регулишу предметне 
радове на градилишту; 

- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и 
инсталација које се уграђују (атести, сертификати, гарантни листови, 
извештаји о испитивању и др.); 

- контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему 
периодично и благовремено овавештава Наручиоца у форми редовних 
извештаја; 

- давање упутства извођачу радова и сарадња са пројектантом ради 
обезбеђења детаља, технолошких и органицаионих решења за извођење 
радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова; 

- достављање периодичних извештаја и мишљења о стању радова и 
благовремено обавештавање Наручиоца о могућим ризицима током 
извођења радова, а нарочито у погледу вишкова и непредвиђених радова; 

- контролу и оверу количина изведених радова; 
- достављање Извештаја о завршетку радова и њиховој спремности за 

технички преглед.   
  Стручни Надзор није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца одлучује у 
име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених 
радова (накнадни, непревиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова 
који се не изводе, осим хитних непредвиђених радова.  
  Обавезе Надзорног органа Наручиоца трају све до примопредаје и коначног обрачуна 
изведених радова по Уговору.  
 
 
МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 

Члан 14. 

Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова Извођач је дужан да застане 
са том врстом радова и писаним путем о томе обавести стручни Надзор и Наручиоца.  

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак 
радова без писане сагласности стручног надзора  односно коначне сагласности Наручиоца. 

Наручилац може одобрити Извођачу радова извођење вишкова радова највише до 
10% од уговорене количине по  позицији из предмера радова усвојене понуде. 

По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. 
Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број   од 
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 . године за које се утврди постојање вишка радова остају 
фиксне и непроменљиве.  

Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни 
надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција, количине и цене и да 
достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу. По прихватању прегледа 
вишкова и мањкова од стране наручиоца, а који је претходно одобрен од старне стручног 
надзора, са извођачем ће се закључити анекс овог уговора. Накнаду трошкова свих вишкова 
радова сносиће Наручилац. У наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 
115. Закона о јавним набавкама. 

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности 
Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране стручног надзора. 

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
 

Члан 15. 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност и налог 

стручног надзора извести хитне непредвиђене (додатне) радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом 
тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације. 

Извођач је  дужан да истог дана када наступе околности из претходног става, о томе 
обавести Наручиоца и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби за 
извођењем хитних непредвиђених радова. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача. 

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не 
поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност 
стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 
2. овог члана. 

 
ДОДАТНИ РАДОВИ  

Члан 16. 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису 
обухваћени, а које се морају извести. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор 
и Наручиоца. 

За извођење непредвиђених (додатних) радова Извођач мора претходно прибавити 
писано мишљење стручног надзора и писану сагласност Наручиоца.  

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно спроведеног 

поступка јавне набавке у складу са ЗЈН и  закљученог уговора о извођењу додатних радова. 
Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче 

право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором. 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.  
Накнаду трошкова непредвиђених радова сносиће Наручилац. 
 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
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Члан 17. 

 
  У току извршења радова по закљученом уговору Извођач је дужан вршити 
лабораторијска испитивања квалитета градилишног материјала, односно материјала који 
се уграђује пре и током уградњеи изведених радова по свим фазама, преко стручно 
оспособљених и регистрованих организација за делатност испитивања материјала и 
конструкција и од истих обезбедити доказе (атесте) о квалитету. 
  Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке 
документације, важећим стандардима и уговорној документацији. 
  Извођач се обавезује да Надзорног органа обавести о спремности радова пре него 
што се они покрију, склоне или упакују за складиштње и превоз. Надзорни орган затим 
врши преглед, контролу, мерење или испитивање без непотребног застоја. Ако Извођач 
не обавести Надзорног органа, дужан је да на захтев Надзорног органа открије радове и 
да их након тога врати у пређашње, односно исправно стање о свом трошку. 
  Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са 
којих ће се узети контролни узорак, укључујући поред градилишта и друга места на 
којима се производи материјал који се уграђује. Сви налази извршених испитивања 
морају се ставити на увид Надзорном органу. 
  Надзорни орган је обавезан да по добијању атеста о испитивању врши преглед и 
анализу након чега даје Извођачу писмено одобрење за употребу атестираног материјала 
и наставак извођења започетих позиција радова. Уколико резултати испитивања покажу 
да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговарају захтевима и 
условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу да неквалитетан материјал 
замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање. Извођач је дужан да о свом 
трошку поступи по налогу Надзорног органа. 
  Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник. 
Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач. 
  Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата 
Наручиоцу пре примопредаје, односно техничког прегледа објекта и радова. 
За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном 
документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе  квалитета  који се 
захтевају по важећим прописима и правилима струке за ову врсту радова. 
 Уколико Наручилац, а преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, опрема, 
уређаји и постројења не одговарају стандардима, техничким прописима и уговорној 
документацији, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације  за контролу квалитета. 
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу 
квалитета материјала, опреме, уређаја и постројења који су уграђени у објекат. Поред тога, 
он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном, пројектованом и 
уговореном квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку 
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико 
Извођач у одређеном року то не учини,  Наручилац  има право да ангажују другог извођача 
радова искључиво на терет Извођача. 
 

Члан 18. 
 

  Наручилац може вршити допунска контролна испитивања.  
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  Извођач је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања 
извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После 
обављених прегледа и испитивања Извођач је дужан да места на којима су вршена 
откривања и испитивања санира према упутству Надзорног органа. 
  Трошкове откривања, санирања и накнадног испитивања радова сноси уговорна 
страна чијом кривицом је настала потреба за откривањем, односно накнадним 
испитивањем радова. 
 
ОБУСТАВА РАДОВА УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 
 

Члан 19. 
 

  Под појмом „виша сила“ подразумева се изузетан догађај или околност: 
a) која је ван контроле Уговорне стране; 
b) коју Уговорна страна објективно није могла да предвиди пре склапања уговора; 
c) коју након појаве Уговорна страна није могла на разуман начин избегне или 

савлада и која се у битној мери не може преписати другој Уговорној страни. 
  Уговорне стране свесно прихватају ризик од појаве више силе, те свака последица 
оваквих догађаја неће претстављати основ за било каква додатна међусобна потраживања 
или уговорне казне предвиђене овим уговором. 
  Евентуална обустава радова услед и за време трајања више силе регулисаће се у 
складу са осталим одредбама овог Уговора. 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 20 
 

Гарантни рок за изведене радове износи ____ (________) године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене  материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни 
рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 
Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 
уговора записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, опрему, 
уређаје и постројења, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и 
градилишну документацију. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, за отклањање недостатака ангажоваће 
се друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције за отклањање 
недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Наручилац  има право да од Извођача траже накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН 
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Члан 21. 
   
 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора у писаној форми 
обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник, што 
потврђује стручни надзор својим уписом. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка 
радова.  
 Комисију за примопредају радова образује Наручилац. Комисију  чине представници 
Наручиоца и Извођача радова. У раду комисије учествују и  представници стручног надзора 
и одговорног извођача. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу  градилишну  и 
атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове, упутства за употребу.  
 Грешке, односно, недостатке које утврди Наручилац, преко стручног надзора у току 
извођења радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,  Наручилац може 
извршити наплату Банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити 
примопредаји. 

Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед радова, односно проверу 
безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и да предузме активности 
ради прибављања употребне дозволе. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на основу стварно 
изведених количина радова оверених у  грађевинској књизи од стране стручног надзора, а 
приказано кроз табеларни преглед укупно изведених радова,  овереној од стране одговорног 
извођача радова и стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде 
Извођача, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.   
 Коначни обрачун врши комисија и испоставља га истовремено са Записником о 
примопредаји радова. 
 
РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 22.  
 

  Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима : 
 

1. ако  се Извођач радова не одазове писменом позиву Наручиоца за увођење у посао 
ни после 5 дана од дана пријема позива; 

2. ако Извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана од дана 
увођења у посао 

3. ако Извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 10 дана у односу 
на уговорену динамику 

4. ако Извођач радова у дефинисаном року не продужи важење средства 
финансијског обезбеђења неопходних за испуњење уговора 

5. ако Извођач радова не изводи радове у складу са усвојеном техничком 
документацијом за извођење радова или радове изводи неквалитетно и не поступа 
по примедбама надзорног органа и Наручиоца; 

6. уколико због непредвиђених околности или више силе дође до обуставе радова 
која може узроковати несразмерно велике трошкове за Наручиоца. 
 

  Извођач радова има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 
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7. Ако Наручилац не испуњава своје уговорне обавезе ни након 45 дана од 

подношења писаног захтева, односно упозорења Извођача радова за поступањем у 
складу са уговором; 

8. ако услед непредвиђених околности или више силе Извођач радова дође у 
опасаност да претрпи несразмерно велике трошкове, а у периоду који не може 
бити краћи од 90 дана од дана наступања таквих околности. 
  
 

Члан 23. 
 

У случају једностраног раскида уговора  за који је одговоран Извођач, Наручилац 
има  право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира 
гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да 
надокнади Наручиоцу  штету, која представља разлику између цене радова  новог извођача и 
цене предметних радова по овом  уговору, уколико таква разлика постоји. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни 
и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 
раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да престане са извођењем 
радова (осим оних које му надзорни орган наложи ради заштите лица, имовине или 
безбедности радова), да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда 
пројекат изведеног стања, врати сву документацију достављену од старне Наручиоца 
приликом увођења у посао, повуче све материјале и опрему са градилишта као и да 
учествује у раду посебне комисије која ће сачинити записник о стварно изведеним радовима 
до дана раскида уговора. Све трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
уговора. 

Уколико Извођач радова ни на писани позив Наручиоца не именује свог 
представника који ће учествовати у раду комисије из претходног става у року од 5 дана од 
дана пријема писаног позива сматраће се да је прихватио и пристаје да комисија без његовог 
учешћа сачини записник о стварно изведеним радовима до дана раскида.На овако сачињен 
записник нема се право приговора и прихвата се као истинит.  

 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 24. 
 

  Наручилац има право да након закључења Уговора, без спровођења поступка јавне 
набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално 
повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања не може да буде већа од вредности из чл. 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама.Наручилац ће дозволити, на захтев извођача радова, продужење рока за 
ивођење радова ако наступи неки од  разлога из члана 6. овог Уговора. 
  Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета 
јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. 
Закона. 
 Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет 
јавне набавке.  
У случају повећања обима предмета набавке који је наведен у претходном ставу 
закључиће се анекс уговора. 
 

Изградња трга у Лесковцу бр. 007-3/19 
                                                                                                                                    стр. 235 од 236 
 



ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 

  Овај уговор се сматра закљученим оног дана када  Наручилац прими Уговор 
потписан од стране Извођача радова, заједно са валидном банкарском гаранцијом за добро 
извршење посла. . 
  

Члан 26. 
 

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог Уговора, уговорне 
стране решиће споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу.  
 

Члан 27. 
 

  Саставни део овог Уговора чине: 
- Понуда бр. __________    од _________ године; 
- Предмер и предрачун радова 
 

Члан 28. 
 

  Овај уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорених 
страна у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5(пет), а Извођач 3 
(три) примерка. 

 
 
        Извођач радова                                                                      Наручилац 
                                                                                         Град Лесковац 
                                                                                 Градска управа 

                                                         Одељење за за комунално-стамбене послове,  
                                                                   саобраћај и инфраструктуру  

                                                                     
  
________________________       ___________________________________ 
                                                 Драган Николић 
 
НАПОМЕНА: 
 
Овлашћено лице понуђача је дужно да попуни модел уговораатом и потпише, чиме потвђује да 
прихвата све елементе модела уговора 
У случају подношења заједнике понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђала, односно сви подизвођачи. 
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