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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Економски факултет Универзитета у Београду
Адреса: Каменичка 6, Београд
ПИБ: 100223295
Матични број: 07001983
Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 13/2016 су радови на реконструкцији професорске сале,
салона и бифеа Економског факултета Универзитета у Београду.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)
Особa за контакт:
Зоран Шошкић, дипл. правник
е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 13/2016 су радови –
реконструкција професорске сале, салона и бифеа Економског факултета у Београду.
Назив и ознака из општег речника набавке:
45454000 Радови на реконструкцији

2. Партије
Ова набавка није обликована у више партија.

3. Врста оквирног споразума
Предметна јавна набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

Извод из пројекта:

 Демонтажа постојећег

Пројектом ентеријера професорске сале, салона и бифеа на првом спрату Економског
факултета Универзитета у Београду предвидети комплетну демонтажу постојећег
унутрашњег садржаја, подних и зидних облога. Преграда између кафетерије и кухиње
се делимично или у потпуности руши. Mогу се задржати делови ентеријера који се
могу адекватно освежити.
Застакљена преграда којом се простор Клуба одваја од комуникација простора
факултета - неће се демонтирати, али се очекује од пројектанта да је дорадом
усагласи, како са будућим ентеријером у клубу, тако и са освежењем пролаза поред
клуба ка кабинетима, а уз задржавање врата - комуникације у истој.
Електроинсталације се делимично обнављају уз демонтажу постојећих светиљки.

 Функционални захтеви

Није предвиђена промена у положајима врата и функционалне повезаности клуба и
кафетерије, односно професорске сале са остатком простора. Изузетак су само врата
(2 ком) у остави кухиње која нису у функцији и која се уклањају или маскирају полицама
или сл. Остала врата освежити, можда нека тапацирати па чак, по потреби, и заменити.
Кроз постојећа двокрилна врата са надсветлом, из спратног ходника, улази се у
предпростор-дегажман са изложбеним витринама (огласним таблама). Ове витрине
треба обновити и усагласити ентеријерски, док функционално треба да остану активне
на истим позицијама са површинама у виду магнетних табли. Исто решење поновити и
у ходнику испред двокрилних врата. Осмислити начин на који би се могао искористити
и зид насупрот постојећих огласних табли (тамо где су сад ЦИД постери), тако да и тај
зид буде потенцијално искоришћен као неки огласни или изложбени простор.

Ентеријерским решењем је потребно маскирати постојеће видне инсталације са
остављањем ревизионих отвора, а по потреби затворити надсветло изнад главних
улазних врата.
Локације кухиње, оставе и кафетерије  се задржавају и у новом решењу у истој
позицији, с тим да се очекује обимнија инсталатерска и ентеријерска реконструкција,
али без замене струјних и водоводних инсталација које су укупане у зидове. Задржати
кухињске уређаје који су одговарајући, а све радне елементе кухиње заменити. Нишу
са витринама изнад радијатора у кухињи заменити затвореним елементом за одлагање
чаша и сл. Заменити сва три прозора: два у кухињи и један у остави.
Кафетерију потпуно препројектовати како би се добио пријатан кутак за дружење, а и
за неки мањи, опуштенији рад. Задржати приближно исти број места  за седење.
Професорска сала остаје у истој намени (састанци Наставно-научног већа и других
органа факултета, одбрана дипломских и осталих радова, разне презентације,
саветовања). Задржавају се позиције редова клупа са седиштима, с тим што треба
предвидети њихово освежавање.  Функција и позиција свих осталих елемената у
простору (катедра, говорница) остаје иста, али се очекује њихово освежавање и
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усаглашавање са захтевима технике (инсталације, монитори). У катедру усећи простор
за два монитора, тако да они буду под благим углом у односу на хоризонталну
површину, али да не заклањају поглед са столица за катедром, ка остатку сале.
Професорска клуб сала треба да буде репрезентативнији простор за дружење,
различита обележавања годишњица, прославе, пријеме, сусрете са колегама,
медијима, иностраним братским институцијама и сл.
Решење треба да постави сличан концепт клубског седења постојећем, уз утопљавање
простора зеленилом, простором за књиге (годишњаци Факултета и сл), обогаћивањем
зидова (технике, сликe, "media wall", ТВ) и припрему простора за  повремени кетеринг и
сл. при свечаним приликама. Предложити неко трајније решење за израду логотипа
факултета (а можда и Универзитета) који би били окачени на зиду, где се сада налазе
постери.

• Материјализација грађевинског дела простора

Постојећи паркет је местимично у лошем стању па је неопходна његова замена или
делом само хобловање и лакирање - зависно од утврђеног стања на лицу места и
укупног буџета. У ходнику, где су сада огласне табле, заменити паркет неким другим
(мање хабајућим) подом. То исто решење применити и у бифеу, а у салону и
професорској сали остаје паркет.
У кухињи и кафетерији предвидети гранитну керамику или сличан материјал погодан за
одржавање водом. Плафоне треба опремити одговарајућом амбијенталном расветом
без већих интервенција спуштања, само са минималним прилагођавањима. Плафон у
професорској сали (сали за одбрану радова) није предмет реконструкције.
Постојећу застакљену преграду у клубу обложити гипс-картонским плочама тј. у складу
са будућим ентеријером и на овој позицији предвидети "media wall" са логом
факултета. У салону предвидети једну полицу за књиге на којој би стајала издања
факултета. Можда је додатно светлосно оплеменити.

Маске око радијатора и  облоге стубова прилагодити ентеријеру. Предвидети фарбање
постојећих радијатора.

 Инсталације

Оставити могућност за пролазак инсталација видео надзора, звучника, TV и сл).
Електроинсталације делимично обновити у целом простору и поставити посебну
спратну таблу са аутоматским осигурачима, нове прекидаче и утичнице. Потребно је
предвидети додатне утичнице на адекватним позицијама (за пуњаче мобилних
телефона и др.).
Расвета треба да буде вишенаменска - прилагођена различитим приликама и добима
дана и енергетски ефикасна.
Предвидети расвету са више варијантних комбинација општег и акцентованих делова,
као и светала у служби витрина и осталог ентеријера.
Поставити инсталацију рачунара умреженог са одговарајућом службом, омогућити
бежични интернет у кафетерији и клубу. Све каблове за катедром и око катедре
замаскирати. Потребна је инсталација и постављање телефонских апарата у кухињи.
Поставити инсталацију дојаве пожара и везати на постојећу ПП централу.
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Није предвиђена додатна климатизација просторија. Постојеће клима јединице се
задржавају уз сервисирање. Поставити клима уређај у салон (сада нема климе).

Професорска сала: задржавају се клупе са седиштима, с тим што треба предвидети
замену мебла (гобленског платна) и освежавање клупа.  Остали елементи намештаја у
простору (катедра, говорница) остају исти, али  се очекује њихово усаглашавање са
захтевима технике (инсталације, монитори) и освежавање.
Дегажман: предвидети израду и постављање нових витрина
Кухиња: Предвидети измену кухињског намештаја.
Кафетерија: потпуно нова опрема столова и седења.
Клуб: Набавка новог намештаја – троседа, фотеља, клуб столова и полице за књиге.
Постојеће слике могу, али не морају, да буду обухваћене новим решењем.

Коначни пројектни задатак биће довршен у току процеса одбране и прихватања пријекта,
балансирано са висином  инвестиције.

I/1.2 ТЕХНИЧКИ ОПИС

Постојеће стање

Професорска сала, бифе, кухиња, остава и клуб салон, налазе се на првом спрату
Економског факултета у Београду. У професорску салу се приступа из дегажмана из
кога се приступа и у каферерију. Кафетерија и кухиња чине јединствен простор. Из
кухиње се приступа у оставу. Клуб сала има два приступа – из кафетерије и ходника.

Под клуб сале је обложен са паркетом, постављеном
на битумену са видљивим неправилностима и
оштећењима. Стубови и део зида су обложени
дрвеном облогом у доњем делу. Зидови су у техници
„шпански зид“.
Просторија је одвојена од ходника застакљеном
преградом.

Дегажман и под професорске сале су
обложени класичним паркетом у слогу
″рибља кост″, који су такође, дотрајали.
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У дегажману се налазе огласне табле и панои. Зид испод паноа је обложен дрвеном
облогом. Остатак зидова је бојен полудисперзијом. На споју плафона и зида је
декоративни профил.

Испред улаза у
дегажман је
огласна табла која
је предвиђена за
замену.

Кроз надсветло
пролазе цеви за грејање које се настављају изнад огласних

табли у дегажману.

Професорска сала је такође обложена дрвеним облогама које су уједно и радијатор
маске. Стубови су обложени дрвеним

плочама.
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Клупе имају челичну конструкцију,
дрвене облоге и тапацирана седишта.

Катедра се налази на подесту
обложеном итисоном. Конструкција

катедре је од челичних кутијастих профила. Катедра је обложена комбинацијом
плочастог материјала и пуног дрвета.

Зидови кафетерије су обложени ламперијом
и бојени полудисперзијом. Под у кафетерији
и кухињи је обложен линолеумом, док је под
у остави обложен керамичким плочицама.
Претпоставка је да су керамичке плочице и
испод линолеума.
Између кафетерије и остове су врата чија је
ниша са стране кафетерије обложена
полицама.

Између кухиње и кафетерије је преградни стуб ослоњен на стуб и део зида уз оставу

Зидови кухиње су обложени различитим
керамичким плочицама у различитој висини.
Прозори у кухињи и остави су предвиђени за
замену. Радијатор се налази у ниши изнад ког
је витрина.
У клуб салу из кафетерије се приступа са два
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степеника са дрвеном облогом.
У свим просторијама постоје видне
инсталације струје, грејања, итд.
Већина елемената ентеријера и намештаја је
дотрајало и потребна је набавка новог.

Препоручује се Инвеститору одређивање
стручног тима надзорних органа (архитекта
и електроинжењер) чије је вршење надзора
при извођењу радова неопходно (од
демонтажа, преко извођења свих фаза
инсталатерских и грађевинско занатских
радова, као и израде елемената ентеријера).

Грађевинско – занатски радови

Предвиђене опште интервенције у предметним просторима:

- Све видљиве инсталације, које се не облажу гипсом, ће бити сакривене у
малтеру (штемовањем зидова).

- Сви зидови који се не облажу гипсом ће бити детаљно ољуштени како би се
добила адекватна подлога.

- Сви постојећи радијатори се фарбају белом бојом.
- Сва зидна и подна керамика се обија.
- Нова гранитна керамика се поставља у дегажману, кафетерији, кухињи и остави

(иста керамика свуда) - мат, димензија 60х60цм.
- Постојећа врата (осим врата у остави) се задржавају, све кваке са шилдовима се

мењају.

Предлози гранитних плочица:

Cerim - Material stones Rethik of Cerim

Предлог паркета/ ламината:
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Коначан избор керамике и паркета/ ламината одобрава Надзор.
ДЕГАЖМАН

Пројектом ентеријера предвиђа се демонтажа постојећег паркета, дрвене зидне облоге
и огласних витрина.

Постојећа подна облога ће бити замењена гранитним плочама димензија 60х60цм –
узорак одобрава Пројектант.

Уместо дрвене облоге, зид са десне стране
(гледајући са улазних врата) ће бити обрађен
молерском декоративном техником која је
погодна за одржавање (на пр. “Травертино“,
слика лево).

Цеви за грејање ће бити обложене гипсаним плочама (са ревизионим отворима на
местима вентила) и плафон ће бити обложен гипсаним плочама у два нивоа са
уградном led расветом. Биће постављено више типова уградне расвете, за опште
осветљење и додатна расвета за ефекте, потребе изложби итд.

На споју нижег и вишег дела плафона, биће постављена профилисана стиропор лајсна
по узору на профиле у професорској сали.

Због спуштања плафона и облоге цеви, надсветло изнад врата ће бити затворено и са
стране ходника.
Додатна облога од гипса ће бити постављена у наставку стуба како би се затворила
узана ниша код улазних врата.
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На позицијама постојећих огласних табла, биће постављене нове магнетне табле –
елемент 16 и 16а. Ове табле ће бити додатно осветљене лед траком у профлу
уграђеном у гипсаној облози изнад.

На исти начин ће бити направљена огласна табла која се поставља и у ходнику испред
дегажмана, на месту постојеће. Изнад ње ће се зид обложити гипсом и у ту облогу ће
бити постављена лед трака у профилу.

ПРОФЕСОРСКА САЛА

Пројектом ентеријера предвиђа се задржавање постојећег паркета, с тим што ће се
извршити мање поправке, хобловање и лакирање. Итисон на подесту се мења и
газиште подеста се облаже дрветом. Све зидне облоге, облоге стубова и радијатор
маске се демонтирају.

Постојеће неонске светиљке се потпуно демонтирају и мењају led тракама на обичним
алуминијумским „L“ профилима.

- Постојеће клима јединице се задржавају, уз сервисирање, а каблови ће бити
сакривени и малтеру (штемовањем зидова) или у маскама.

Постојећа конструкција клупа се задржава и освежава фарбом за метал. Седишта се
тапацирају штофом у плавој ЕФ боји, а клупе облажу новим облогама са универом.
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На зидовима у предњем делу сале, могу бити постављени профилисани оквири од
гипсаних лајсни којима се одређују позиције за постављање паноа, по потреби.

Стубови се при дну и капителу облажу инокс лимом и целом дужином дрвеном облогом
(елемент 18) (медијапан или универ) који формира облик благо закошене ивице стуба,
а са подужним зазорима са инокс лајсном. Маске стубова са просветљују изнутра тако
са светлост излази само у зонама инокса, капитела и базе стуба.

Иза фотеља се зид делимично облаже заштитном маском од универа са ласјном (по
узору на стуб) како не би дошло до физичког оштећења зида на овом изложеном месту
(елемент 17).

Катедра задржава постојећу конструкцију и плочу уз дораду-облагање и фарбање. У
плочи се праве отвори за мониторе са кутијама. Постојећа плоча се фарба, а ивице
отвора облажу алуминијумским кант лајснама.
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Вертикална облога катедре је идентична материјалу којим се облажу стубови и клупе и
као и стубови има прекиде са инокс лајснама због визуелног уклапања са остатком

ентеријера.
Уместо постојеће 4 радне фотеље иза катедре, набављају се
нове (и то 5 комада) са руконаслонима, али мање ширине од
постојећих, како би стале у прстор катедре.

радна фотеља "Preston" (″Antares Stolice d.o.o.″) или
одговарајуће

Постојећа говорница се фарба са горње стране и облаже универом са предње и бочних
страна. Предлаже се и њено скраћивање за 10цм. Кружни елемент и други додаци у
тамно плавој боји говорнице се демонтирају и на место круга се поставља гравирана
плочица од инокса са логом и називом факултета. Димензије инокс плоче су
~20х14(12)цм.

Нове завесе у предњем делу сале ће имати дужину до подпрозорских даски.
Дезен ће бити накнадно одабран.

КАФЕТЕРИЈА СА КУХИЊОМ И ОСТАВОМ

Три прозора – у кухињи и остави се мењају новим од ПВЦ профила, у свему према
осталим, већ земењеним прозорима. Димензије прозора се не мењају, евентуално се
предлаже сужавање двокрилног за око 25 цм како би изашао из равни стуба који га
изнутра заклања. Стуб са гредом и зидом између кухиње и кафетерије се у потпуности
руши док се зид између оставе и кафетерије задржава.

Спуштени плафони са лед расветом се постављају у кухињи и кафетерији (делимично)
док се у остави задржава постојећа висина плафона.
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Расвета омогућава различите комбинације и
нивое осветљења (зависно од тренутног
коришћења - читање и писање или
опуштање.

Два степеника које воде у клуб салу се
облажу керамиком са алуминијумским
(+гума) противклизним лајснама. На исти
начин се истиче и прелаз (степеник) из
кафетерије ка кухињи – шанку.  Због боље
уочљивости, предлаже се облагање чела
степеника плочицом у контра боји (у
договору са надзором на лицу места).

Кафетерија

Зидови  кафетерије се боје дисперзивном бојом и техником примењеној у дегажману, и
облажу мдф/универ.

Клупа се тапацира еко кожом (мат површине, са
ситним борама) у ЕФ плавој или песак - сивој боји и
клуб фотељама (4 ком) са штофом као у
професорској сали - у плавој (односно - контра) боји.
Клупа је одвојена од пода, односно њени елементи
се налазе на ногама, ради лакшег одржавања.

Одабрани тип клуб полуфотеље:

B 5001                                 UD203

Столови (2 ком) су висине трпезаријских, пречника ø80цм.
Набављају се готови столови. Постоље стола је челично, хромирано, висине 72цм.
Одабрано постоље – слика лево.
Плоча стола се израђује од фурнираног медијапана или набавља готова према
одабраном узорку дрвене облоге.
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Укупан број седења (клупа + фотеље) је 12 особа.
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Кухиња

Зид иза кухињских елемената се облаже гранитном керамиком (која се користи и за
под), и то до висине врата прозорске даске (керамика) нижег прозора.
Сва кухињска техника и апарати се задржавају осим подградног фрижидера у шанку и
аспиратора који се мења новим (препорука). Пулт, доњи и горњи кухињски елементи су
новопројектовани. Корпуси и крила су од универа. Радна плоча Egger или одговарајуће.
Радијатор маска је са испуном од перфорираног пластифицираног лима д=2мм са
челичном подконструкцијом исто пластифицираном.

Остава

Постојећа врата ка кафетерији се демонтирају и отвор се затвара. Зидови се боје
дисперзијом у белој боји. Након реконструкције, враћа се постојећи мобилијар.
Постојећа светиљка се задржава!

КЛУБ САЛА (САЛОН)

Постојећи застакљени зид ће бити обложен само са стране клуба, док ће спољна
облога бити предмет друге јавне набавке и другог пројекта уређења.
Поред ове, у простору ће се наћи и друге ентеријерске облоге од гипс-картонских плоча
са допуном од фурнираног медијапана.
У клуб сали се поставља нов паркет. Варијантно решење, у случају да буджет то не
дозвољава, је постављање ламината преко постојећег паркета. Обрада зидова
понавља изабране боје и технике из кафетерије и дегажмана.
Поред већ коришћених обрада зидова на зидовима који раздвајају салон од ходника
појављује се и “media wall“ – фолија са логом факултета који се појављује из два дела.
Постојећи намештај се мења новим, готовим намештајем према каталогу одабраног
произвођача. Сваки тросед (елемент 1) ће имати по 4 фотеље (елемент 2) из исте
серије као и тросед у две боје мебла – плава и сива.

Предлог модела троседа и фотеље (“Dallas nameštaj“) - гарнитура ″Elit″ или одговарајуће



РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ПРОФЕСОРСКЕ САЛЕ, САЛОНА И БИФЕА
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

19

Елемент 4 је клуб сто који се набавља готов или ради одговарајући по узору на сто
„Тоскана“ произвођача “ Dallas nameštaj“ од фарбаног медијапана у белој боји,
димензија 120х80х35цм.

У овој просторији су предвиђене и две фиксне застакљене витрине за књиге, са
бравицом за закључавање. Витрина до улазних врата (елемент 7) израђује се од
универа, а полица са супротне стране (елемент 5) је израђена од гипса са облогом
стакла преко полица и рамом од фурнираног медијапана за уградњу стаклених крила  и
има уградну лед расвету.

Предвиђено је више типова светиљки, за различите режиме коришћења простора.
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Завесе су тракасте, дужине до радијатора.

Постојећи телевизор се задражава на истој позицији, а на додатном гипс платну које
сакрива сада видљиве каблове.

Предвиђена је уградње клима уређаја са унутрашњом клима јединицом на зиду
супротно од телевизора (у сопственој режији Инвеститора).

Напомена: Узети у обзир да су „3D“ прикази настали у различитим фазама израде
пројекта због чега постоји разлика у односу на финалне цртеже.
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I/1.3 ИЗБОР РАСВЕТЕ

ДЕГАЖМАН

ТИП 1.1 – УГРАДНИ „LED“ ПАНЕЛ

Уграђује се  у средишњи део спуштеног плафона
( кота 3.45.)

укупан број комада: 4

Одабрана светиљка: „50116FA/W/C ONE LIGHT“
или одговарајуће

дужина ширина висина 173 m  x 173 mm  x 22 mm
Уградна мера: 155X155 mm
сијалица: LED

Макс. оптерћење: 16W

Светлосни флукс: 1120 lm

Температура боје: 4000K

Боја светиљке бела

ТИП 1.2 – уградна плафонска светиљка – помична розетна

Уграђује се у спуштени плафон на коти 3.60, са бочних страна

укупан број комада: 10

Одабрана светиљка: „11105W ONE LIGHT“ или
одговарајуће

пречник: 85 mm
сијалица: GU5,3

Макс. оптерћење: 6W

Светлосни флукс: 400 lm

Температура боје: 3000K white
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Боја светиљке бела

ТИП 1.3 – УГРАДНИ ЛЕД  ПРОФИЛ СА ЛЕД ТРАКОМ

Уграђује се у облогу од гипса изнад огласних табли

укупна дужина профила / трака: 500 + 200цм

1.3.1а – лед профил са прозирним поклопцем 5,0м – уграђује се изнад огласне
табле у дегажману

Одабрани профил: „Kluś PDS 4 – REF. B1718 (1 x 2,0m +1x 3.00m) +
HS Cover Clear, REF. 1370 (5.0m) „ или одговарајуће

1.3.2а лед трака
Потребне карактеристике: LED, 3000-4000 Kelvin, ~400 lm по метру, 5.00m

1.3.1б – лед профил са прозирним поклопцем 2,0м – уграђује се изнад огласне
табле у ходнику испред дегажмана
Одабрани профил: „Kluś PDS 4 – REF. B1718 (1x 2,0m) +HS Cover Clear, REF. 1370 (2,0m)“
или одговарајуће

1.3.2б лед трака
Потребне карактеристике: LED, 3000-4000 Kelvin, ~400 lm по метру, 2.0m

НАПОМЕНА: Уз траку је потребно набавити одговарајућe напојнe јединицe и друге потребне
компоненте за уградњу.
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ПРОФЕСОРСКА САЛА

ТИП 2.1 –LED TРАКА У СКРИВАЧУ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА

Уграђује се уместо постојећих неонских светиљки, по ободима.

укупна потребна дужина: 67,00m (33,0+34,0m),
Светлосни флукс: 1400 lm /m

НАПОМЕНА: Уз траку је потребно набавити одговарајућe напојнe јединицe и друге потребне
компоненте за уградњу.

ТИП 2.2 – УГРАДНИ ЛЕД  ПРОФИЛ СА ЛЕД ТРАКОМ
У ОБЛОГАМА СТУБА И ПИЛАСТРА

Уграђује се са горње и доње стране облоге, по обиму.

2.2.а – у облоги стуба
2.2.б – у облоги пиластра

2.2.а.1 – лед профил са прозирним поклопцем –

Одабрани профил: Kluś PDS 4 – REF. B1718 +HS Cover Clear, REF. 1370
(као за поз 1.3.1) или одговарајуће

укупна потребна дужина: 2 стуба х 2,00м (горе) + 2,00м (доле)= 8,00м

2.2.а.2  лед трака

Одабрана трака: 552122 (SLV)
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2.2.б.1 -– лед профил са прозирним поклопцем –

Одабрани профил: Kluś PDS 4 – REF. B1718 +HS Cover Clear, REF. 1370
(као за поз 1.3.1) или одговарајуће

укупна потребна дужина: 2  х 1,50м (горе) + 1,50м (доле)= 6,00м

2.2.б.2  лед трака 3,0м+3,0м

НАПОМЕНА: Уз траку је потребно набавити одговарајућe напојнe јединицe и друге потребне
компоненте за уградњу.

КАФЕТЕРИЈА СА КУХИЊОМ И ОСТАВОМ

ТИП 3.1 – НАДГРАДНА ЛЕД ПЛАФОНСКА СВЕТИЉКА

Уграђује се у  кухињи и кафетерији на постојећој висини плафона

Одабрана светиљка: „62122F/ W/ W ONE LIGHT“ или одговарајуће

укупан број комада: 5

дужина ширина висина 220 mm  x 220 mm  x 39 mm
сијалица: LED

макс. оптерећење: 22W

Светлосни флукс: 1490 lm

Температура боје: 3000K warm white

боја бела

ТИП 3.2 – ПЛАФОНСКА НАДГРАДНА СВЕТИЉКА (ВИСИЛИЦА)
Уграђује се изнад шанка.
укупан број комада: 3

Одабрана светиљка: „SLV ENOLA 149381“ или одговарајуће

висина пречник 320 mm  x ø10 mm
сијалица: E27 max. 60 W

боја бела

напон 230 V
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3.2.1 сијалица Лед – по препоруци добављача

укупан број комада: 3

Потребне карактеристике:
Температура боје: 3000K warm white

Светлосни флукс: 500-800 lm

угао: 170-200˚

ТИП 3.3 – ПЛАФОНСКА НАДГРАДНА СВЕТИЉКА - рефлектор

Уграђује се изнад и изнад столова  у кафетерији

укупан број комада: 2

Одабрана светиљка: „FORMALIGHTING ROLO 1037 11“ или
одговарајуће

висина ширина дубина 95 mm  x 135 mm x 63 mm

грло: GU 10

боја бела

макс. оптерећење 10W

3.3.1 сијалица Лед – по препоруци добављача 400-600 lm
укупан број комада: 3

ТИП 3.4 – УГРАДНА ПЛАФОНСКА СВЕТИЉКА – помична розетна
(иста као тип 1.2)

Уграђује се у спуштени плафон

укупан број комада: 8

Одабрана светиљка: „11105W, ONE LIGHT“ или
одговарајуће
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ТИП 3.5 – ЗИДНА НАДГРАДНА СВЕТИЉКА

Уграђује се на висини 1,70м од пода

укупан број комада: 3

Одабрана светиљка: „Cubetto G2, 1168-K30- 11,
FORMALIGHTING“ или одговарајуће

дужина ширина висина 76 mm  x76 mm  x 90 mm
сијалица: LED 3W

Светлосни флукс: 110 lm

Температура боје: 3000K warm white

боја бела

ТИП 3.7 – УГРАДНИ ЛЕД  ПРОФИЛ СА ЛЕД ТРАКОМ

Уграђује се у “полице“ изнад клупа

3 профила, укупна дужина 9,0m:

3.7.1 – лед профил са пескраним (мат) поклопцем - 9,0m
Одабрани профил: „Kluś PDS 4 – REF. B1718 + Cover K frosted, REF.1547“ или одговарајуће

3.7.2 – лед трака 3х3,0m
Потребне карактеристике: LED, 2700-3000 Kelvin, 300-400 lm
Одабране трака 552112 или одговарајуће
укупан број комада: 3

дужина: 3000mm

Макс. оптерћење: 14W

Светлосни флукс: 370lm/m

Температура боје: 3000K  white
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ТИП 3.9– ЛЕД ТРАКА У СКРИВАЧИМА

Уграђује се у скриваче у кафетерији и кухињи
Потребне карактеристике: LED, 2700-3000 Kelvin, ≥ 500 lm

потребна дужина трака: 2 х 500цм + 1 х 300цм

Напомена: за лед траке у скривачима није неоходан лед профил већ се траке уграђују на
алуминијумску "L" лајсну 15х15.

КЛУБ САЛА

ТИП 4.1 – УГРАДНИ LED ПАНЕЛ (као ТИП 1.1)

Уграђује се  у средишњи део спуштеног  плафона

укупан број комада: 3

Одабрана светиљка: „50116FA/W/C ONE LIGHT“ или
одговарајуће

ТИП 4.2 – УГРАДНА ПЛАФОНСКА СВЕТИЉКА – ПОМИЧНА РОЗЕТНА
(као ТИП 1.2 и ТИП 3.4)

Уграђује се у спуштени плафон , са бочних страна

укупан број комада: 24

Одабрана светиљка: „11105W, ONE LIGHT“ или
одговарајуће

ТИП 4.3 – УГРАДНА ПЛАФОНСКА СВЕТИЉКА – ПОМИЧНА РОЗЕТНА
(као ТИП 1.2 и ТИП 3.4)

Уграђује се у спуштени плафон, између зидова са вратима

укупан број комада: 5
Одабрана светиљка: „11105W, ONE LIGHT“ или одговарајуће
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ТИП 4.4 – УГРАДНА РОЗЕТНА ЗА НАМЕШТАЈ

Уграђује се у полице од гипса (елемент 5).
укупан број комада: 6

Одабрана светиљка: „GiroLED RD39-K30D14 - 11,
FORMALIGHTING“ или одговарајуће

пречник: 49 mm
уградна мера: 37 mm

сијалица: LED

Макс. оптерћење: 2 W

Светлосни флукс: 105 lm

Температура боје: 3000K warm white

Боја светиљке бела

ТИП 4.5 – НАДГРАДНА ПЛАФОНСКА СВЕТИЉКА - рефлектор

Уграђује се у постојећи плафон, изнад гарнитура за
седење

укупан број комада: 4

Одабрана светиљка: „Mini Mondo Due 1252-K30D24 -11
FORMALIGHTING“ или одговарајуће

висина пречник 224 mm x ø100 mm
грло: COB LED

боја бела

макс. оптерећење 27W

Светлосни флукс: 2540 lm

Температура боје: 3000K warm white
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ТИП 4.6 – НАДГРАДНА ПЛАФОНСКА СВЕТИЉКА -
дупли рефлектор

Уграђује се у постојећи плафон

укупан број комада: 3
Одабрана светиљка: „ENOLA_B WALL AND CEILING
SPOT - 152021“ или одговарајуће

висина ширина 120 mm  x 145 mm

грло: GU 10

боја бела

напон 230 V

макс. оптерећење 100 (2х50W)

4.6.1 сијалица Лед – по препоруци добављача 500-700 lm

укупан број комада: 6

ТИП 4.7 – ЗИДНА НАДГРАДНА СВЕТИЉКА (као ТИП 3.5)

Уграђује се на висини 1,70м од пода

укупан број комада: 3

Одабрана светиљка: „Cubetto G2, 1168-K30- 11, FORMALIGHTING“
или одговарајуће

ТИП 4.8 – ЛЕД ТРАКА У СКРИВАЧИМА ОКО СТУБОВА

потребна дужина траке: 2 х 300цм

укупан број комада: 2

дужина: 3000mm
Макс. оптерћење: 14W

Светлосни флукс: 370lm/m

Температура боје: 3000K  white
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ТИП 4.9 – ЛЕД ТРАКА У СКРИВАЧИМА – оквир

потребна дужина траке: 2500цм

укупан број комада: 5

дужина: 5000mm

Макс. оптерћење: 20W

Светлосни флукс: 370lm/m

Температура боје: 3000K  white

ТИП 4.10– ЛЕД ТРАКА У СКРИВАЧУ - линија

потребна дужина траке: 975цм

Одабрана трака: као ТИП 4.9

Напомена: за лед траке у скривачима није неоходан лед профил већ се траке уграђују на
алуминијумску "L" лајсну 15х15.

НАПОМЕНА: Уз траку је потребно набавити одговарајућe напојнe јединицe и друге потребне
компоненте за уградњу.

ТИП 5– ЛЕД ПАНИК СВЕТИЉКА

Одабрана светиљка „ MODUS PLEXI LED“ или одговарајуће

укупан број комада: 4
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I/2   НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I/2.1    Предмер и предрачун грађевинско – занатских радова
I/2.2 Збирна рекапитулација радова

ПРЕДМЕР РАДОВА ЕНТЕРИЈЕРА ПРОФЕСОРСКЕ САЛЕ, САЛОНА И
БИФЕА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА

Инвеститор:  Економски факултет Универзитета у Београду
Каменичка 6, 11000 Београд

Напомена: за формирање цена Понуђачу је неопходно доставити комплетну
пројектну документацију са цртежима и описима!

I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

Напомена: позиције подразумевају све припреме, коришћење алата и помоћних
скела.

бр. позиција јед.
мере

количина јед.
цена
без
пдв-а

укупно
без
пдв-а

1 Пажљива демонтажа плоча са клупа
у професорској сали димензија
30х120цм (горње плоче), 15х120цм и
40х120цм (чеоне плоче) и депоновање
на место које одреди Инвеститор у
оквиру објекта. Обрачун по комаду
демонтиране плоче.

82 x

2 Пажљива демонтажа прозора, у
кухињи и остави. Демонтиране
прозоре склопити, утоварити на
камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор. Обрачун по
комаду прозора.

ком 3 x

3 Демонтажа врата заједно са штоком
у зиду између оставе и кафетерије.
Демонтирана врата утоварити на
камион и одвести на депонију или на
место које одреди Инвеститор.
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Обрачун по комаду врата.

ком 1 x

4 Демонтажа уградних витрина и
полица у кухињи и кафетерији, и
маске радијатора у кухињи.
Демонтиране елементе, утоварити на
камион и одвести на депонију коју
одреди Инвеститор. Обрачун
паушално.

паушал. 1 x

5 Пажљива демонтажа ламперије са
лајснама са зидова кафетерије
висине 160цм. Ламперију
демонтирати, утоварити у камион и
одвести на депонију. Са зидова обити
евентуални  вишак малтера, лепка и
сл. Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију. Обрачун по м2 ламперије.
(0.82+0.34+1.00+0.34+1.49+0.90+0.80+
3.13+4.32+0.81+0.40) х 1.60 = 14.38 х
1.60=

м² 23,00 x

6 Пажљива демонтажа дрвене облоге
са подконструкцијом и лајснама у
професорској сали и дегажману.
Позиција подразумева и демонтажу
радијатор маски у професорској сали.
Висина облоге је неједнака (од 100-
220цм). Облогу и подконструкцију
демонтирати, утоварити у камион и
одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 15 км. или на
место које одреди инвеститор. Са
зидова обити евентуални  вишак
малтера, лепка и сл. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести
на градску депонију. Обрачун по м2
облоге.
(0.36+9.54+5.03+5.83+1.18+1.52+1.40+
1.23+5.82+5.16+ 5.33) х 1.60= 42.4х1.60

м² 67,84 x
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7 Пажљива демонтажа дрвене облоге
стубова и полустубова са
подконструкцијом у проф. сали. Облогу
и подконструкцију демонтирати,
утоварити у камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 15 км.  Са стубова обити
евентуални  вишак малтера, лепка и
сл. Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију. Обрачун по м2 облоге.
2 х (0.45х4х2.30) + 2 х (0.45х2.30) =
2х4.14+2.07=

м² 10,35 x

8 Пажљива демонтажа дрвене облоге
стубова и дела зида у клуб сали
(салону). Висина облоге је 80цм.
Облогу демонтирати, утоварити у
камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор удаљену до 15
км.Са стубова обити евентуални
вишак малтера, лепка и сл.  Шут
прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 облоге.
(1.12+2х0.30+0.37 + 8х0.30 + 3х0.3)
х0.80 = (2.09 + 2.4+0.9) х 0.80= 5.39 х
0.8=

м² 4,31 x

9 Пажљива демонтажа итисона са
подеста катедре у професорској
сали. Конструкцију сачувати ради
поновне монтаже. Са подеста скинути
евентуални  вишак , лепка и сл.
Итисон одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 површине.
4.05 х 1.81 м² 7,33 x

10 Демонтажа пода у кафетерији и
кухињи обложеног линолеумом
(комплет са подконструкцијом).
Подконструкцију (керамичке плочице?)
скинути до бетонске плоче или
цементне кошуљице или сл., према
ситуацији на лицу места  и одлуке
надзорног органа. Сав шут утоварити у
камион и одвести на депонију
удаљену до 15 км. Обрачун по м²
демонтираног пода.
22.19 + 19.18 м² 41,37 x



РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ПРОФЕСОРСКЕ САЛЕ, САЛОНА И БИФЕА
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

34

11 Пажљива демонтажа подних
керамичких плочица, постављених у
остави. Плочице и подлогу скинути до
бетонске конструкције, према
ситуацији на лицу места  и одлуке
надзорног органа. Шут изнети,
утоварити у камион и одвести на
градску депонију. Обрачун по м2
демонтираног пода.

м² 7,00 x

12 Пажљива демонтажа паркета
постављеног у клуб сали заједно са
лајснама. Паркет је лепљен
битуменом у шах поља растеру.
Паркет и лајсне утоварити у камион и
одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 15 км. Шут
прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 демонтираног пода са
комплет скидањем битумена до чисте
кошуљице.

м² 69,65 x

13 Пажљива демонтажа класичног
паркета (слог ″рибља кост″
постављеног у дегажману заједно са
лајснама. Паркет и лајсне утоварити у
камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор удаљену до 15 км.
Позиција обухвата и демонтажу
дрвених прагова. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести
на градску депонију. Обрачун по м2
демонтираног подa са комплет
скидањем битумена до чисте
кошуљице.
17.21 м² 17,21 x

14 Пажљива демонтажа дрвене облоге
пар степеника (за улаз у клуб салу из
кафетерије). Облогу демонтирати и
утоварити у камион и одвести на
депонију удаљену до 15 км. Обрачун
паушално.

паушал. 1,00 x
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15 Пажљива демонтажа зидних
керамичких плочица, постављених у
цементном малтеру у остави и кухињи.
Димензије, тип и висина постављања
се разликују. Шут изнети, утоварити у
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 демонтираних плочица
са потпуно очишћеном подлогом од
цементног малтера или лепка.
2..15х1.00 +
(0.65+0.49+2.21+2.69+0.5+2.18+0.84) х
1.60 + (0.27+0.69+2.86+0.83)х2.10 =
2.15 + 9.56х1.60 + 4.65 х 2.10=
2.15+15.30+9.77 =

м² 27,22 x

16 Пажљиво рушење преградног зида
дебљине 15цм између кухиње и
кафетерије. Рушење зида извести
заједно са серклажима,
надвратницима и свим облогама на
зиду. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на
градску депонију. У цену улази и
помоћна скела. Обрачун по м2 зида,
(0.27+0.38)х2.20 + 2.86х1.47= 1.43+4.20 м² 5,63 x

17 Пажљива демонтажа прекидача,
утичница и слично. Демонтирати
прекидаче и одложити за бацање на
депонију . Обрачун по комаду.

ком 30,00 x

18 Пажљива демонтажа плафонских
светиљки и депоновање на место које
одреди Инвеститор у оквиру објекта.
Обрачун по комаду демонтиране
светиљке. Светиљка у остави се
задржава!
надградне светиљке ком 9 x
флуо цеви у професорској сали ком 36 x

19 Пажљиво шлицовање зидова од
опеке за пролаз инсталација. Кроз
зид пажљиво извести шлицеве за
полагање електро каблова и сл. Шут
прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м1 шлица. Напомена: С
обзиром да се у простору изводе
спуштени плафони није потребно
шлицевање за све постојеће
инсталације.

м1 150 x
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20 Пажљиво чишћење зидова
шпахтлама од наслага старе боје,
технике. Обрачун по м2 очишћене
површине. Напомена: зидови који се
облажу гипс-картонским плочама се
не чисте.
дег.9.60х3.45+4.2х2.3 + проф. Сала:
46.91х3.70+кафе.:1.89х3.67+3.00+2х3.0
0 +кух. 11.85х3.57 + ост.11.23х3.57 +
клуб:23.89х3.59 - 5.00 - = 42.78 +
173.57 + 15.94 + 42.30+40.09+80.77=
395.45 + 5%

м² 415,22 x

греда изнад стубова у професорској
сали : 10.94х(1.00+0.40+1.00)

м² 26,26 x

21 Пажљиво чишћење плафона
шпахтлама од наслага старе боје у
клуб сали и кафетерији   Чисте се само
они делови које не покрива спуштени
плафон. Скела је обухваћена ценом
позиције. Обрачун по м2 очишћене
површине.
4.32х2.39 + 2.90х9.29 +12.43м2 (Аcad)
=

м² 49,70 x

22 Демонтажа квака и шилдова са врата
1, 2, 3 и 4 и депоновање на место које
одреди Инвеститор у оквиру објекта.
Обрачун по комаду демонтираног
комплета.

ком 4 x

23 Чишћење комплетног простора од
грађевинског шута са одвозом  на
депонију удаљену до 15 км.  Обрачун
по м2 очишћење површине, по свим
претходно набројаним позицијама.
Чишћење извршити фазно, по потреби
како се шта демонтира, како се шут
неби нагомилавао и ометао остале
радове.

паушал 1 x

УКУПНО I

II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Напомена: радове не започињати док се не заврше сви инсталатерски радови.
Надзорни орган одобрава почетак после прегледа очишћене подне
плоче/цементне кошуљице и давања упутсва и изравњавању подлоге.

бр. позиција јед.
мере

количина јед.
цена

укупно
без
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без
пдв-а

пдв-а

1 Набавка  материјала и израда
цементне кошуљице дебљине 3цм
као подлоге (ову пос одобрава
Надзорни орган по потреби, после
обијања постојеће облоге и чишћења
подлоге). Обрачун по м² изведене
површине.

м² 130,00 x

2 Набавка  гранитне  керамике I класе
димензија 60x60цм, матиране, по
одобрењу узорка од стране надзорног
органа. Обрачун по м² потребне
керамике за облагање пода, зида у
кухињи и сокле.
(3.6+60.83+9.77)х1.05 м² 78,00 x

3 Постављање подне гранитне
керамике на лепак у ортогоналном
слогу са почетком према цртежу и у
договору са надзорним органом.Фуга
1,5мм. Постављене плочице фуговати
равно (без упуштања фуге) и добро
очистити. Позиција обухвата и
постављање плочица развијено на пар
степеника на улазу у клуб салу и
једног степеника ка кухињи, као и
подпрозорских даски у кухињи и
остави. Позиција подразумева све
потребне припреме, лепак и фуг масу.
Обрачун по м² постављене керамике.
17,09 + 22.19 + 12.96 + 7.00 +
(1.50х0.45 + 1.00х0.45) + 3.00х0.15=
59.24+ 1.13+0.45=

м² 60,83 x

4 Постављање зидне гранитне
керамике на лепак у ортогоналном
слогу од пода до висине врата.Фуга
1,5мм. Постављене плочице фуговати
равно (без упуштања фуге) и добро
очистити. Позиција подразумева све
потребне припреме, лепак и фуг масу.
Обрачун по м² постављене керамике.
Напомена: Плочице се могу
постављати и само изнад доњих кух.
ел.
(0.83+2.86+0.69+0.27) х 2.10 = 4.65 х

2.10=
м² 9,77 x
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5 Постављање сокле од гранитне
керамике висине 8цм.  Плочице
лепити лепком за плочице. Подлога
мора бити равна и припремљена.
Позиција подразумева све потребне
припреме, лепак и фуг масу.
Постављене плочице фуговати и соклу
очистити. Обрачун по м1 сокле.
2.61+0.84+1.00+3.13+2.90+5.97+0.4+0.
89+0.99+2.47+0.46+2.15+0.33+0.49+0.2
5+2.18+1.94+4.28+1.94+1.2+0.53+10.23

м1 47,18 x

6 Набавка ивичних и прелазне лајсне
противклизне Алу лајсне са гуменим
уметком и њихово постављање на
ивици степеника између кафетерије и
кухиње и на степеницима ка клуб сали.
Обрачун по м1 постављене лајсне.
2 х 3.00м + 1.5+ 1.00 м1 8,50 x

7 Набавка ивичнe завршне угаоне Алу
лајсне  и њено постављање на
ивицицама приликом постављања
зидне керамике у кухињи. Обрачун по
м1 постављене лајсне.
2.1х2+1.00 м1 5,20 x

УКУПНО II

III ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

Напомена: радове не започињати док се не заврше сви инсталатерски радови.
Надзорни орган одобрава почетак после прегледа суве и очишћене подне
плоче/цементне кошуљице и давања упутсва и изравњавању подлоге.

бр. позиција јед.
мере

количина јед.
цена
без
пдв-а

укупно
без
пдв-а
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1 Поправка, хобловање и лакирање
постојећег  паркета у професорској
сали. . Паркет хобловати машинским
путем са три врсте папира, од којих је
последњи финоће најмање 120. Ваљак
на паркет машини подесити да
остругана површина буде потпуно
равна, без удубљења или других
трагова.Евентуалне отворене фуге
паркета китовати смесом фине
струготине и лака. Обрусити и све
сокле. Паркет прво бајцовати на
"бељено", а затим лакирати три пута
квалитетним лаком отпорним на
хабање.  По сушењу прећи фином
шмирглом, опајати под и лакирати
први пут. После 24 часа паркет
китовати, прећи фином шмирглом,
опајати под и лакирати други пут.
Потпуно осушени други слој лака фино
брусити, опајати под и лакирати трећи
пут.Обрачун по м2 пода.
професорска сала м² 132,00 x
Сокла 8цм м1 47,00 x
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2 Набавка, постављање, хобловање и
лакирање храстовог паркета, већег
формата нпр 70/600 или сл.по избору
пројектанта преко цементне
кошуљице. Поставити паркет I класе,
дебљине 22 мм, у слогу равно у низу
смакнуто за 1/3 или по избору
пројектанта, а преко претходно
очишћене и припремљене подлоге.
Паркет поставити лепљењем преко
цементне подлоге, одговарајућим
лепком, на хладно. Лепак нанети по
целој површини подлоге. Све додирне
спојнице дашчица морају бити
затворене. Између паркета и зида
оставити дилатационе разделнице.
Поред зидова поставити храстове
сокле х=8цм I класе и на сваких 80 цм
причврстити их за зид. Сучељавања
геровати. Паркет хобловати
машинским путем са три врсте папира,
од којих је последњи финоће најмање
120. Ваљак на паркет машини
подесити да остругана површина буде
потпуно равна, без удубљења или
других трагова.Евентуалне отворене
фуге паркета китовати смесом фине
струготине и лака. Обрусити и све
сокле. Паркет прво бајцовати на
"бељено", а затим лакирати три пута
квалитетним лаком отпорним на
хабање.  По сушењу прећи фином
шмирглом, опајати под и лакирати
први пут. После 24 часа паркет
китовати, прећи фином шмирглом,
опајати под и лакирати други пут.
Потпуно осушени други слој лака фино
брусити, опајати под и лакирати трећи
пут.  Сокле х=8цм  улазе у цену
позиције. Сучељавања геровати.
Обрачун по м2 пода.
професорска сала - подест 2,0 х 4,05 м² 8,10 x
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3 Набавка и постављање подне
облоге ламинат, клик, дебљине 12
мм, за најтежа оптерећења (класа
33), по избору пројектанта. Ламинатна
подна облога поставља се као
пливајући под. Ламинат мора да буде
јак, трајан и високопресован, а носач
плоча високе густине, ХДФ, ивице
импрегниране и са нутом и федером.
Подну облогу унети, распаковати и
оставити 24 часа да се аклиматизује у
атмосфери просторије. Преко
припремљене подлоге поставити филц
и фолију. Поред зидова оставити
дилатационе спојнице ширине 10 мм.
Систем затварања је на суво. Подну
облогу пажљиво поставити и
саставити на "клик". Поред зидова
поставити лајсне и на сваких 80 цм
лајсне причврстити за зид.
Сучељавања геровати. Обрачун по м2
пода.
клуб сала м² 70,00 x

4 Израда и постављање храстових
прагова, лепљењем. Дрво за прагове
мора бити суво без чворова и
првокласно. Прагове поставити
лепљењем одговарајућим лепком.
Обрачун по комаду прага.
90/12/2 цм ком 1 x
180/20/2 цм ком 1 x

5 Израда и постављање лакираних
храстових обимних ивичних дасака
- прагова 150/22 мм  око подеста
катедре, лепљењем. Дрво за ове
прагове мора бити суво без чворова и
првокласно, са рундованом
препуштеном ивицом. Прагове
поставити лепљењем одговарајућим
лепком. Обрачун пом1 постављеног
обимног прага.
150/22   200+420+200 м1 8,20 x
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6 Набавка и монтажа поклопне лајсне
у нивоу подеста за ревизију
каблова. Храстова даска, ширине 8цм
је монтажно демотажна (има на себи
обострано рупе фи 2цм за подизање) и
омогућава приступ кабловским
инсталацијама. Лајсна се са једне
стане ослања на подест (који се за
њену ширину одмиче ид зида), а са
друге на зид.  Обострано поставити
ослањајући L профил целом
дужиином. Обрачун по м1 постављене
лајсне са профилима обострано.
8/2 цм м1 4,00 x

УКУПНО III

IV СУВОМОНТАЖНИ (ГИПСАРСКИ)
РАДОВИ

бр. позиција јед.
мере

количина јед.
цена
без
пдв-а

укупно
без
пдв-а

1 Набавка материјала, транспорт и
облагање постојеће застакљене
преграде у салону гипс картонским
плочама "KNAUF" или "Rigips"
д=12,5мм. Металну подконструкцију
зидне облоге  израдити од
поцинкованих профила UD и CD на
плићем делу (око 4до 6 цм), a UW и
CW на старијем -вишљем делу (око
11цм), а по пројекту и упутству
произвођача за облогу висине 3,6м. На
денивелацију по чеоном профилу
фиксирати шлајфну гипс картон траке.
Саставе обрадити лепком и бандаж
траком, а све ивице ојачати молерским
Ал ојачањем. У цену улази и радна
скела. Обрачун по м2 обложене зидне
површине.
Плићи део: 1.35х0.80 +
3.20х3.06=1.08+11.52=

м² 13,00 x

Старији део: (1.30+0.70+0.70+0.19)х3.6 м² 10,50 x
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2 Набавка материјала, транспорт и
облагање постојећих зидова
(затварање нишица) гипс картонским
плочама "KNAUF" или "Rigips"
д=12,5мм или одговарајуће. Металну
потконструкцију израдити од
поцинкованих профила CD 60x27 мм, а
по пројекту, стању на лицу места и
упутству произвођача. Саставе
обрадити лепком и бандаж траком. У
цену улази и радна скела. Обрачун по
м2 постављене површине.
дегажман: (0.84+0.29)х2.30+ кухиња
0,70х2,00 =2.60+1,40

м² 4,00 x

3 Набавка материјала, транспорт и
облагање дела постојећег зида у
салону гипс картонским плочама
"KNAUF" или "Rigips" д=12,5мм или
одговарајуће. Укупна дебљина облоге
је  4 до 6цм. На овај зид (ка кухињи) се
поставља телевизор, па оставити
одговарајућу подконструкцију за носач.
Ова маска крије постојећу инсталацију
за ТВ. Металну потконструкцију
израдити од одговарајућих
поцинкованих профила, а по пројекту и
упутству произвођача. Оба канта
обложити гипс шлајфном. Саставе
обрадити лепком и бандаж траком, а
обе ивице ојачати молерским ивичним
Ал ојачањем. У цену улази и радна
скела. Обрачун по м2 постављене
површине.
иза ТВ-а у салону 2.10х3.30 м² 7,00 x

4 Израда самостојеће зидне металне
потконструкције и облагање цеви
грејања у дегажману гипс
картонским плочама "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће, у
свему према цртежима и  и упутству
произвођача. Саставе обрадити
лепком и бандаж траком а  ивицу
ојачати молерским ивичним Ал
ојачањем. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2 постављене површине.
Ревизије изнад вентила су посебна
позиција.
5.14х1.30 м² 6,68 x
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5 Израда самостојеће зидне металне
потконструкције и облагање нише у
ходнику гипс картонским плочама
"KNAUF" или "Rigips" д=12,5мм или
одговарајуће у свему према цртежима
и  и упутству произвођача. Саставе
обрадити лепком и бандаж траком. У
цену улази и радна скела. Обрачун по
м2 постављене површине.
1.3х2.40 м² 3,12 x

6 Набавка материјала, транспорт и
облагање постојећих зидова
"KNAUF" или "Rigips" или одговарајуће
у виду ужих платана са
одговарајућом подконструкцијом.
Укупна дебљина облоге је: 10цм
подконструкције +1,25 плоче=11,25цм,
у свему према цртежима и упутству
произвођача. Саставе обрадити
лепком и бандаж траком, по упутству
произвођача. У цену улази и радна
скела. Обрачун по м2 постављене
површине.
каф.:2х(0.64х3.44)+ 1.30х3.00=
4,40+3,9=

м² 8,30 x

хоризонталне "полице :кафе: 3х3,00 +
клуб: 2х2,70 = 9,00 + 5,4

м1 14,40 x

полустубови: клуб: (стуб уз зид-
витрину 7) 0.30х0,30: 3,30м +угао уз
прозор 0.37х0,12) х3.30

м1 6,60 x

7 Набавка материјала, транспорт и
израда зидног платна (око media wаll-
a у салону и за полице у кафетерији)
преко постојећег зида  гипс
картонским плочама "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће.
Укупна дебљина облоге је 10+1,25 цм,
у свему према  цртежима и упутству
пројектанта. Саставе обрадити лепком,
ивичним ојачањем и бандаж траком,
по упутству произвођача. У цену улази
и радна скела. Обрачун комплет по м2
постављене површине изузимајући
отвор 176х125цм за media wаll.Кант
11,25цм  око отвора и бочне вертикале
обложити  гипсом.
салон:2,24х3,30-1,76х1,25=7,40-
2,20=5,20

м² 5,20 x

кафетерија:4,24х3,44-3,00х2,00=14,00-
6,00=8,00

м² 8,00 x
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8 Набавка материјала, транспорт и
облагање постојећих зидова и цеви
грејања у кафетерији гипс
картонским плочама "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће.
Укупна дебљина облоге се разликује, у
свему премастању на лицу места,
цртежима и упутству произвођача.
Саставе обрадити лепком, ивичним
ојачањем и бандаж траком, по
упутству пројектанта. У цену улази и
радна скела. Обрачун по м2
постављене површине.
(0.99+2.46)х3.44+1.50х0.34+2.17х0.98= м² 14,50 x

9 Набавка материјала, транспорт и
израда "полица" од подконструкције
и  гипс картонских плоча "KNAUF"
или "Rigips" д=12,5мм или
одговарајуће. Укупна висина полице је
10+2х1,25 је 12,5цм. Целом дужином
причврстити у леђни зид од опеке, а
чела у подужне профиле суседних
бочних гипсаних зидова. Саставе
обрадити лепком и бандаж траком, а
све ивице ојачати ал молерским
ивичним профилом, све по упутству
пројектанта и надзорног органа. У цену
улази и радна скела.  Обрачун по м1
изведене позиције.
у кафетерији 2х3.00+у салону 2х2.70 м1 11,40 x

10 Набавка материјала, транспорт и
израда елемента намештаја бр. 5 -
полице од UW и CW профила 50мм -
комплет роштиљ фиксиран у постојећу
нишу у зиду и обложен изнутра гипс
картонским плочама "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће,од
у свему према цртежима и упутству
произвођача. Саставе обрадити
лепком и бандаж траком, а обе ивице
ојачати молерским ивичним Ал
ојачањем по упутству пројектанта.
Одвојити лајсном полицу ид молерске
технике на додирном зиду-стубу. У
цену улази и радна скела. Обрачун
паушално комплет елемент дим
103,5х330х33цм, с тим да су полице
плиће за 6цм. Радити синхронизовано
са електричарем због увођења
напајања за светиљку у сваку полицу.

паушал 1 x
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11 Набавка материјала, транспорт и
израда подконструкције од
поцинкованих "KNAUF" или "Rigips"
профила UW 100 i CW 100 за накнадно
облагање Универ плочама или
одговарајуће. Укупна дебљина са
финалном облогом је 10+1,8 ~12цм.
Универ  плоче су посебна позиција. У
цену улази и радна скела. Обрачун по
м2 постављене површине..
кафетерија 1.08х3.67 + салон
1.01х3.3=

м² 7,36 x

12 Набавка материјала, транспорт и
облагање постојећег зида у
кафетерији ка остави лепљењем
гипс картонских плоча "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће на
постојећи зид. У свему према стању на
лицу места, цртежима и упутству
пројектанта и  надзора. Саставе
обрадити лепком, ивичним ојачањем и
бандаж траком. У цену улази и радна
скела. Обрачун по м2 постављене
површине залепљене облоге.
2,10х3,44 м² 7,30 x

13 Набавка материјала, транспорт и
постављање спуштеног плафона од
гипс картонских плоча "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће.
Плоче поставити на одговарајућој
металној подконструкцији комплет са
бандажирањем спојница.Ови
монолитни плафони нису сви на истим
висинама.  У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2 изведене позиције.
дегажман: 2.91х5.97+1.44х5.97+
кафетерија:
2.3х4.32+0.75х0.40+5.07х0.54+ кухиња:
1.49х3.13 + клуб сала: 1.36х4.25
+2.3х9.73 +0.37х9.73 +2х0.37х2.7=
дегажман: 25.97+ кафетерија: 2.97 +
кухиња: 4.66 + клуб сала: 32.93 =

м² 66,53 x

изједначавање нивоа постојећег
плафона у кухињи и кафетерији:
0.75х3.13

м² 2,35 x
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14 Набавка материјала, транспорт и
израда  вертикалних денивелација
од  гипс картонских плоча "Rigips"
д=12,5мм или одговарајуће.
Вертикалне плоче поставити на
одговарајућој подконструкцији комплет
са бандажирањем спојница. У цену
улази и радна скела. Обрачун по м1

изведене позиције.
висине 15цм: 2х 5.97= м1 11,94 x
висине 22цм: 5.07+ 4.94 м1 10,01 x
висине 29(30)цм: 9.73 + 2х8.99+2х2.70
+ 4.25 + 2х4х0.54

м1 41,68 x

висине 46(48)цм: 3.13х2 м1 6,26 x

15 Набавка материјала, транспорт и
израда  сулфитног венца (за
дифузно светло) 10цм од  вертикалних
гипс картонских плоча "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће.
Ивицу поставити на одговарајућој
подконструкцији комплет са
ојачавањем ивица и бандажирањем
спојница у свему према цртежима и
упутству произвођача. У цену улази и
радна скела. Обрачун по м1 изведене
позиције.
5.07+ 4.94+3.13+ 9.73 +
2х8.99+2х2.70+2х4х0.54=

м1 41,00 x

16 Исецање отвора за уградне
плафонске светиљке у гипс-
картонским плочама. Димензије отвора
према упутству ѕа уградњу набављене
светиљке.  Обрачун по комаду отвора.
12+4+9+6+6+24 ком 61,00 x

17 Набавка и уградња стиропор
профилисаних лајсни ширине 5-6цм.
Узорак мора бити одобрен од стране
пројектанта. Лајснама формирати 4
правоугаона рама димензија
120х220цм на зиду иза катедре у
професорској сали. На угловима и
саставима извршити пажљиво
геровање свих профила. Герови
морају бити правих и оштрих ивица и
да се сучељавају под правим углом.
Израда герова улази у цену по дужном
метру, без додатака. Обрачун по м1
изведене позиције.
4 х (2х1.20+2х2.20) м1 27,20 x
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18 Уградња ревизионих отвора ARO 30
у облогу од гипса на местима вентила
обложених цеви грејања. Обрачун по
комаду постављеног отвора.

ком 5,00 x

19 Набавка и уградња стиропор лајсне
7х7цм на ивицу спуштеног плафона
у дегажману. Узорак мора бити
одобрен од стране пројектанта.
Обрачун по м1 изведене позиције.
6.00х2 м1 12,00 x

УКУПНО IV

V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

бр. позиција јед.
мере

количина јед.
цена
без
пдв-а

укупно
без
пдв-а

Ове позиције подразумевају израду помоћних скела и коришћење квалитетних
материјала. За зидове користити висококвалитетне периве боје.

1 Глетовање 2х и кречење старих
оструганих зидова и плафона. Све
површине обрусити, очистити и
извршити импрегнацију. Прегледати и
китовати мања оштећења и пукотине.
Поставити ојачања на ивице.Китовати
и глетовати емулзионим китом први
пут. Све површине фино пребрусити
па китовати и глетовати емулзионим
китом други пут. Кречење  са два
премаза, односно до постизања
равномерног и чистог тона. Обрачун по
м2 свих површина без издвајања
линијских.
плафони и греда у проф. сали, бојење
белом полудисперзивном бојом

м² 75,96 x

зидови, бојење белом дисперзивном
бојом: пр. сала:46.91х3.70 +
дег.:2х2.9х3.45 +ост.каф. кух:
11.25х3.47+2.07х3.22+1.89х3.59+0.49х
3.50+4.65х1.32+ (2.15+0.66)х1.00+
3х(0.6+0.64+0.6)+ клуб:
1.76х1.25+1.36х3.3+1х0.80+0.6х3.6+1.0
х3.3+0.98х3.3+9.61х1.10+2.20х2.50 =
п.с: 173.57 + д: 20.01+о.,каф.,кух.:

м² 294,50 x
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68.67 + кл.:32.25 =

зидови, бојење тонираном (капућино
боја) дисперзивном бојом: дег:
2.3х(1.05+3.13) + 0.95х0.20 + каф: 3.00
+ клуб: (0.99+1.07)х3.3 = 9.8+ 3.00+
6.8=

м² 19,60 x

зидови, бојење тонираном (плава боја)
дисперзивном бојом: 1.24х3.37 +
2.7х3.30=

м² 13,09 x

2 Бојење старих плафона преко
постојеће боје белом
полудисперзивном бојом 2х. Подлогу
претходно припремити и очистити.
Санирати претходно све  пукотине и
оштећења. Обрачун по м2 изведене
позиције.
7.00 + 3.13х1.84 + 72.00м²= м² 84,76

3 Бојење касетног плафона у
професорској сали белом
полудисперзивном бојом преко старе
боје.  Позиција подразумева све
потребне припреме и опрему за
специфичност овог плафона. Обрачун
по м2 пројекције изведене позиције.

м² 59,60 x

4 Глетовање 2х и бојење
гипскартонских зидова
дисперзивном бојом. Главе
холшрафова или ексера минизирати, и
китовати као и  фуге дисперзионим
китом. Бојење са два премаза,
односно до постизања равномерног и
чистог тона.  Позиција подразумева
све потребне припреме и опрему.
Обрачун по м2 изведене позиције.
бела дисперзивна боја: 1.16х0.5 +
3.79х3.6+ 2.39х1.70 +2.64х1.7 +
1,08х4,15=

м² 32,48 x

тонирана дисперзивна боја:
(0.37+0.12)х3.3+(2х0.32)х2.7+
1.04х3.3+11х0.92х0.3=

м² 9,82 x

уместо мол. технике:клуб:
(0.92+0.76+0.76+0.19) х3.6+ +
дег.:(0.84+0.29)х2.3 + каф.

м² 19,01 x
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(0.12+1.94)х3,37 = =9.47+2.60+6,94=

5 Израда и постављање "media wall"-
а. Дигитална штампа са логом
факултета врши се на photo-matte
фолији. Постављање тапета преко
постојећег преглетованог  зида или
гипс-картонске облоге. У цену улази
припрема за штампу знака ЕФ.
Обрачун по м2 изведене позиције.
1.76х1.25= м² 2,20 x
3.80х1.25= м² 4,75 x

6 Глетовање 2х и бојење
гипскартонских плафона
полудисперзивним бојама у тону по
избору Пројектанта. Главе холшрфова
или ексера минизирати, и китовати као
и  фуге дисперзионим китом. Бојење
са два премаза, односно до постизања
равномерног и чистог тона. Позиција
подразумева све потребне припреме и
опрему. Обрачун по м2 изведене
позиције.
бела полудисперзивна боја:
5.97х1.44+0.75х3.13

м² 10,94 x

тонирана полудисперзивна боја:
дегажман: 2х0.55х5.97+ кафетерија:
12.97 + кухиња: 4.66 + клуб сала: 32.93

м² 56,34 x

денивелације - бела полудисперзивна
боја:  10.01+41.68+6.26+11.94

м1 59,89 x

сулфид - тонирана полудисперзивна
боја:  50.57

м1 50,37 x

7 Обрада унутрашњих зидова
декоративним молерском техником
"травертино" или сл. по избору
Инвеститора. Подлога мора да буде
чврста, без трошних делова, чиста без
прашине и масноћа. Материјал нанети
на зид тек када се подлога добро
припреми по упутству произвођача.
Обрачун по м2 припремљене (нове
или старе-одвојене позиције) и
обрађене површине.
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преко нових гипскартонских зидова:
клуб: 2.24х3.3-1.76х1.25+
(2х3.3+2х1.76+2х1.25) х 0.12 +0,9х3,3
+2,22х3,3 =5,19+1,51+2,97+7,33=
17,00м2
каф.: 4,95х3,37-
1,5х3,00+(0,14+0,46+0,14)х3,00
+2х0,64х2,3+(0,32+0,32+0,15+0,15)х3,0
= 16,68-4,5+2,22+2,94+2,82=20,36м2

м² 37,36 x

преко постојећих зидова и
стубова:5.97х3.45 + 5х0.3х3.3 +
8х0.3х3.6=

м² 34,19 x

8 Фарбање постојећих врата 1, 2 и 3,
преко постојеће фарбе, обострано.
Пре бојења све површине брусити,
очистити и китовати оштећења и
пукотине. Превући уљаним китом,
брусити и надкитовати. Бојити уљаном
бојом, по сушењу брусити и
надкитовати уљаним китом. Фино
брусити и бојити емајл лаком. Обрачун
по отвору. У цену улази и шток.
двокрилна дегажман: 1.81х2.31  и
1.54х2.21

ком 2 x

једнокрилна кафе: 0.95х2.11 ком 1 x

9 Лакирање (фарбање) постојећих
врата 4 и врата 5 у тону по избору
пројектанта - благо млечно бело по
узорку, обострано, са штоком и
испуном изнад врата. Пре бојења све
површине прећи благо финим брусним
папиром и очистити од прашине.
Лакирати 2 пута мат лаком. Обрачун
по комаду комплет врата. У цену улази
и шток.
клуб :дим 1.01х2.81 ком 2 x

10 Фарбање постојећих радијатора и
цеви које се не облажу, бојом за метал
у професорској сали, клуб сали и
кухињи. Пре бојења са метала скинути
корозију хемијским и физичким
средствима, а затим све површине
детаљно  очистити. На радијаторе
нанети 2х заштитну основну боју само
по потреби, а затим бојити два пута :
прво крем, а затим белом бојом за
метал. Обрачун по м2 обојених
радијатора и цеви, развијена
површина по доказници ГК.
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кух.: 2х0.70х2.00 + клуб: 3х2 х 0.9х2.4 +
п.сала: 6х2х0.8х1.9 = 34,00 хф2=64,00

м² 70,00 x

64х 1,4=

УКУПНО V

VI БРАВАРСКИ РАДОВИ

бр. позиција јед.
мере

количина јед.
цена
без
пдв-а

укупно
без
пдв-а

1. Набавка материјала, за проширење
постојеће челичне конструкције
катедре - (позиција 10) од кутија
□40x40/2. Обрачун по кг утрошеног
материјала.
продужетак конструкције катедре кг 15 x
линијски носач -кутија са плочицама за
фиксирање на крајевима,  ел.11 у
кухињи

кг 10 x

2. Набавка материјала, израда и
монтажа радијатор маске у кухињи
220х88цм ( видети цртеж елемент 12).
Фронт од перфорираног по мери а са
маргином 7цм и пластифицираног
лима . Узорак перфорације и боје
одобрава пројектант. Носећи рам од
од кутија □40x40/2, такође
пластифициран. Обрачун по комаду
комплетно.

компл 1 x

3 Демонтажа браварских носача клупа
у професорској сали, њихово
чишћење, фарбање у два слоја
(први сив, други крем) и поновна
монтажа на потпуно исту позицију. На
местима где је оштећена постојећа
фарба, извршити скидање старе
фарбе, припрему и  фарбање.
Обрачун по кг офарбане конструкције.
клупа тип 1: 2х4х1.60+ 4х3,65х2

клупа тип 1а:1х4х1.60+ 4х3,65

клупа тип 2: 1х8х1.60 +4х7,25
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клупа тип 3: 3х9х1.60+4х8,0х3

клупа тип 4: 2х3х1.60+4х2,40х2

клупа тип 5: 2х2х1.60+4х1,85х2

клупа тип 6: 2х1.60х4х1,25х2

61х1.60 + 134,29=231,80х кг 1.050,00 x

40x40x4=4,52 kg/m1x231,80=

УКУПНО VI

VII ЗИДАРСКИ РАДОВИ

бр. позиција јед.
мере

количина јед.
цена
без
пдв-а

укупно
без
пдв-а

1. Зазиђивање отвора између оставе и
кафетерије YTONG преградним
блоком са танкослојним малтером.
Обрачун по м2 изведене позиције.
Уместо ове позиције је могуће урадити
и поставити отворену  полицу од
универа у ниши од демонтираних
врата.
0.8х2.10 м² 1,68 x

2. Малтерисање зазиданог отвора са
стране оставе са глетовањем гипс-
кречним малтером. Подлогу поквасити
и нанети слој продужног малтера
дебљине 0,5-1,5 цм и извући летвама.
Нанети малтер глетовати равно и
глатко, без видљивих трагова
глетелице. Обрачун по м2
малтерисане површине.

м² 2,00 x

3 Набавка материјала, припрема
постављање хидроизолације по
потреби (одлучује надзорни орган) у
кухињи SikaTop® Seal-107 (на
цементној бази) преко са подизањем
10цм уз зидове.  Обрачун по м2

изведене позиције.
м² 5,00 x
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4 Набавка материјала и потенцијална
израда продужетка првог степеника
на улазу у клуб салу из кафетерије од
сеченог YTONG преградног блока и
малтера. Димензије степеника ~14х14
х50цм. Обрачун по комплетно
изведеној позицији.

компл 1 x

5 Крпљење шлицева у зидовима
малтером након провлачење
инсталација. Површине морају бити
равне, без прелома и таласа, састави
не смеју бити видљиви. Обрачун по м1
квалитетно обрађених шлицева.

м1 150,00 x

УКУПНО VII

VIII СТОЛАРСКИ И И ДРУГИ ЗАНАТСКИ
РАДОВИ

бр. позиција ј. мере количина јед.
цена
без
пдв-а

укупно
без
пдв-а

1. Набавка нових радних фотеља са
руконаслоном, хромираном (или
алуминијумском) базом, ширине
седишта 50цм  слично типу ″Престон″ -
″Antares Stolice d.o.o.″, или
одговарајуће . Фотеље се постављају
иза катедре у професорској сали.
Обрачун по комаду. Избор потврђује
инвеститор. Приликом подношења
понуде доставити фотографију са
ознаком и техничким описом
производа.

ком 5 x

2. Набавка клуб фотеља слично типу B
5001 или UD203 (произвођач ″Union
Drvo″) или одговарајуће у боји по
избору Пројектаната - Штоф по избору
Пројектанта,  антибактеријски,
заштићен против флекања,одбија
течности, лако се чисти и одржава.
Обрачун по комаду.
штоф у плавој боји (кафетерија) -
елемент 9. Приликом подношења

ком 4 x
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понуде доставити фотографију са
ознаком и техничким описом
производа.

3 Набавка фотеља за клуб салу
слично типу ″Elit″ произвођача ″Dallas
nameštaj″ у боји по избору
Пројектаната или одговарајуће.
Обрачун по комаду. Штоф по избору
Пројектанта, антибактеријски,
заштићен против флекања, одбија
течности, лако се чисти и одржава.
Приликом подношења понуде
доставити фотографију са ознаком
и техничким описом производа.
штоф у сивој боји - елемент 2 ком 9 x
штоф у плавој боји - елемент 2а ком 3 x

4 Набавка троседа за клуб салу слично
типу ″Elit″ произвођача ″Dallas
nameštaj″ или одговарајуће, у боји по
избору Пројектаната, без механизма
за расклапање. Обрачун по комаду.
Штоф по избору Пројектанта,
антибактеријски, заштићен против
флекања, одбија течности, лако се
чисти и одржава. Приликом
подношења понуде доставити
фотографију са ознаком и
техничким описом производа.
штоф у сивој боји - елемент 1 ком 2 x
штоф у плавој боји - елемент 1а ком 1 x

5 Набавка - израда сепаре клупа за
кафетерију (елемент 10) на ногицама.
Укупна дужина клупе ″П″ облика је
685цм, висина 120цм, дубина са
наслоном 65цм. Обрачун по комплетно
намонтираној позицији. Штоф по
избору Пројектанта,  антибактеријски,
заштићен против флекања,одбија
течности, лако се чисти и одржава.
Обрачун по комаду.

ком 1 x

6 Набавка или израда клуб сточића
(елемент 4) за клуб салу димензија
120х80х35цм  слично типу ″Тоскана
произвођача ″Dallas nameštaj″ или
одговарајуће - видети технички опис.
Обрачун по комаду. Приликом
подношења понуде доставити
фотографију са ознаком и
техничким описом производа.
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ком 3 x

7 Набавка или округлог стола за
кафетерију (елемент 8). Плоча
ø80цм, д=3цм од фурнираног
медијапана (храст), постоље од
хромираног челика х=72цм (слично
типу BZ148 произвођач ″Union Drvo″)
или одговарајуће. Обрачун по комаду.
Приликом подношења понуде
доставити фотографију са ознаком
и техничким описом производа.

ком 2 x

8 Израда намештаја од Egger универа и
Egger радних плоча у свему према
цртежима. Обрачун по камаду
монтираног елемента намештаја.
Описе елемената видети на цртежима!
елемент 5 -додатак гипсане полице -
рам 6цм од мдф -а, са стакленим
крилима и стакленим облогама
гипсаних полица

ком 1 x

елемент 7 - витрина за излагање
књига.

ком 1 x

елемент 11 - орман изнад радијатор
маске у кухињи

ком 1 x

елемент 13 - пулт ком 1 x
елемент 14 - доњи кухињски елементи
од универа

ком 1 x

елемент 15 - горњи кухињски
елементи од универа (15, 15.а, 15.б,
15.ц)

ком 1 x

елемент 16 - огласне табле (16, 16.а,
16.б) пластифицирани челични лим

ком 1 x

елемент 17 - облога зида ком 1 x
елемент 18 - облога стуба ком 2 x
елемент 19 - облога полустуба ком 2 x

9 Израда плоча од универа и монтажа
на претходно офарбане конструкције
клупе у професорској сали. Клупе
извести из више делова, односно у
свему према постојећим.  Обрачун по
комаду постављене плоче (комплет
горња и чеона плоча).
клупа тип 1: 30х365 + 15х365 ком 2 x

клупа тип 1а: 30х365 + 40х365 ком 1 x

клупа тип 2: 30х725+ 15х725 ком 1 x

клупа тип 3: 30х800+ 15х800 ком 3 x
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клупа тип 4: 30х240+ 40х240 ком 2 x

клупа тип 5: 30х185+ 15х185 ком 2 x

клупа тип 6: 30х125+ 15х125 ком 2 x

10 Набавка материјала и тапацирање
постојећих седишта у професорској
сали квалитетним мебл штофом са
сертификатом издржљивости и трења
(велике чврстине, отпоран на хабање,
истезање) у плавој боји, слично типу
са описом "DOESN’T STAIN 14891-25,
100% POLIESTER STAIN
PROTECTION - CLEAN ACTIVE,
100.000 чворова, TEZINA 630 gr/mtl.
Израђен по стандардима OKOTEX-
STANDARD 100 I GUTEGEMEIN-
SCHAFT MOBEL e. Материјал треба да
је  антибактеријски, заштићен против
флекања, одбија воду и уље, лако се
чисти и одржава" или одговарајући.
Позиција обухвата демонтажу, комплет
тапацирање новим сунђером,
пресвлачење оба дела новим меблом
и  поновну монтажу. Обрачун по
комаду комплет тапацираног седишта.
Приликом подношења понуде
доставити фотографију са ознаком
и техничким описом производа-
штофа.

ком 108 x

11 Прерада постојеће катедре са
додавањем облоге од  универа,
урезивањем плоче за мониторе,  у
свему према цртежу . Прерада
челичне конструкције је посебна
позиција. Обрачун по комплетно
изведеној позицији.

ком 1 x

12 Прерада постојеће говорнице
скраћивањем висине за око 10 цм и
облагањем истом врстом универа као
и катедре. Инокс лајсне поставити на
ивице. Плочица са називом факултета
је посебна позиција. Обрачун по
комплетно изведеној позицији.

ком 1 x
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13 Набавка материјала, израда и
монтажа  облоге од универа у клубу
и кафетерији преко постављених
поцинкованих профила (дате у
посебној позиција) од  универа
д=18мм. Углове кантовати. Плоче
поставити из три једнака дела са
хоризонталним смером текстуре.
Између делова облоге поставити
алуминијумске лајсне - листеле (или
дилатационе лајсне), хромиране,
обрачунате у цену позиције. Облога се
поставља до сокле. Обрачун по м²
обложене подконструкције, све у
договору са надзорним органом и
пројектантом.
1.2x3.67+0.5x2.10+1.13х3.3 м² 9,18 x

14 Набавка материјала, израда и
монтажа дрвених храстових  лајсни
2/7цм офарбан  према елементима
намештаја. Обрачун по метру
постављене лајсне. (видети цртеж 03).
0.93+1.87+2х0.55+2х0.40+2х1.16= м1 14,00 x

15 Набавка и уградња хромираних
квака са шилдовима на местима
демонтираних, након фарбања свих
врата.  Обрачун по комаду уграђеног
комплета.

ком 4 x

16 Набавка и уградња тракастих завеса
ширине траке 127мм са механизмом
беле боје са свим потребним
елементима за уградњу, дужине до
радијатора. Дезен по избору
пројектанта. Завесе се постављају на
месту постојећих у професорској сали.
Обрачун по комаду постављене
завесе. Мере проверити на лицу
места. Усагласити узорак са
Инвеститором.
6ком х 2,00х2.30м ком 6 x

17 Набавка и уградња  тракастих
завеса ширине траке 127мм са
механизмом беле боје са свим
потребним елементима за уградњу,
дужине до радијатора. Дезен по избору
Пројектанта. Завесе се постављају на
месту постојећих у клуб сали, на
спуштени плафон. Обрачун по
комплетно изведеној позицији.



РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ПРОФЕСОРСКЕ САЛЕ, САЛОНА И БИФЕА
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

59

9.20х2.40м м² 22,00 x

18 Израда и постављање застакљених
ПВЦ прозора у кухињи и остави.
Прозоре израдити од високоотпорног
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним
системом профила, са ојачаним
челичним нерђајућим профилима, по
шеми столарије и детаљима. Прозоре
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ
гумом, вулканизованом на угловима.
Оков и боја прозора, по избору
пројектанта. Крила прозора застаклити
термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и
дихтовати. Обрачун по комаду
постављеног прозора. Мере проверити
на лицу места. Позиција обухвата и
обраду шпалетне после уградње.
двокрилни 101х81цм ком 1 x
једнокрилни 70х125цм ком 2 x

19 Израда и монтажа инокс плочице за
катедру и говорницу са
угравираним логом и називом
факултета . Обрачун покомаду
постављене плочице.
60х40цм ком 1 x
20х13цм ком 1 x

20 Набавка и монтажа покривног П или
L профила за каблове, уз кухињске
елементе до зида и сл.опшивке .
Обрачун по метру постављене лајсне.

м1 14,00 x

21 Израда маске надсветла са
натписом. Маска димензија 2.7х0.8 се
поставља са стране ходника, изнад
врата за дегажман. На
нетранспарентну плочу дебљине до
8мм се кашира фолија и качи на зид,са
скривеним носачима. На плочу се
кашира дигитално штампана фолија са
логом факултета и натписима
:"професорска сала ▲", "кафетерија
◄" и "клуб сала ◄" са стрелицама.
Обрачун по комплет постављеном
елементу.

ком 1 x

УКУПНО VIII
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IX ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Ова група радова обухвата :

а) Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама
и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за
квалитетну израду инсталација.

б) Уградња у свему како је наведено у појединим позицијама а у
складу са важећим прописима и стандардима.

ц) Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене
инсталације.

д) Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених
места на већ изведеним радовима.

е) Сав употребљен материјал мора одговарати важећим
стандардима и бити високог квалитета.

ф) Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и
у потпуности према важећим прописима за предметне врсте
радова.

г) У цену се урачунава поред вредности свог потребног
материјала и потребне радне снаге и порези на рад и
материјал.

х) Цена обухвата и израду све евентуално потребне
радионичке документације.

ј. мере количина јед.
цена
без
пдв-а

укупно
без
пдв-а

1. РАЗВОДНИ ОРМАР
1 Испорука разводног ормана од тврде

незапаљиве пластике са опремом:
ком 1 x

Врсте и количине опреме које се
уграђују у разводни орман, са
наведеним вредностима за In и Ik
приказане су табеларно у оквиру
спецификације у овом поглављу.
У ормане уградити основни материјал
и опрему према описима који следе:
Трополни гребенасти прекидач 63А,
(0-1), за уградњу на шину у орману.

ком 1 x

Аутоматски заштитни прекидач 6А, 230
V, 50 hz, трополни, Б - карактеристике,
предвиђен за струју кратког споја од
10кА

ком 5 x

Аутоматски заштитни прекидач 10А,
230 V, 50 hz, трополни, Б -
карактеристике, предвиђен за струју
кратког споја од 10кА

ком 5 x

Аутоматски заштитни прекидач 16А,
230 V, 50 hz, једнополни, Б -
карактеристике, предвиђен за струју
кратког споја од 10кА

ком 25 x
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Све комплет са натписним плочицама
за обележавање свих сигнално
командних елемената на вратима
ормана, намонтирано, повезано
испитено и пуштено под напон.

пауш. x

2. СВЕТИЉКЕ И ИНСТАЛАЦИОНИ
ПРИБОР

1. Плафонска уградна светиљка тип 1.1,
LED panel 16W димензије 173x173 mm
слична типу 50116FA/W/C ONE LIGHT

ком 4 x

2. Плафонска уградна светиљка тип 1.2,
Уградна led светиљка бела покретна,
6W , слична типу 11105W, ONE LIGHT

ком 10 x

3. Уградна светиљка тип  1.3, Уградни led
профил димензије 25x25 mm, слична
типу KLUS LIPOD PROFFILE - , sa led
траком 15w/m,са свим потребним
прибором и монтажним материјалом

m. 7 x

4. Светиљка тип 2.1,  led трака у скривачу
15W/m1 2835 - 1400 lumena /m1 - 24V,
sa L профилом 15x15mm и свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 67 x

5. Уградна светиљка тип  2.2, Уградни led
профил димензије 25x25 mm, слична
типу KLUS LIPOD PROFFILE - , sa led
траком 15w/m,са свим потребним
прибором и монтажним материјалом

m. 14 x

6. Плафонска надградна светиљка  тип
3.1, LED panel 22W димензије 220x220
mm слична типу 62122F/W/W ONE
LIGHT

ком 5 x

7. Плафонска надградна  светиљка-
висилица   тип 3.2, 60W, слична типу
SLV ENOLA 149381

ком 3 x

8. Плафонска надградна светиљка-
рефлектор  тип 3.3, 10W, слична типу
ROLO 1037 11, FORMALIGHTING

ком 2 x

9. Плафонска уградна светиљка тип 3.4,
Уградна led светиљка бела покретна,
6W , слична типу 11105W, ONE LIGHT

ком 8 x

10. Надградна зидна светиљка тип  3.5 ,
LED, 3W, слична типу Cubetto G2,
1168-K30 - 11, FORMALIGHTING

ком 3 x

11. Светиљка тип 3.7,  led трака 400lm/m,
3000 K,sa led профилом  слично  типu
KLUS ,  и свим потребним прибором и
монтажним материјалом

m. 9 x
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12. Светиљка тип 3.9,  led traka u
skrivačima, ≥ 500 lm/m, 3000k, sa
Lпрофилом 15x15mm и свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 13 x

13. Плафонска уградна светиљка тип 4.1,
LED panel 16W димензије 173x173 mm
слична типу 50116FA/W/C ONE LIGHT

ком 3 x

14. Плафонска уградна светиљка тип 4.2,
Уградна led светиљка бела, 6W ,
слична типу 11105W, ONE LIGHT

ком 24 x

15. Плафонска уградна светиљка тип 4.3,
Уградна led светиљка бела, 6W ,
покретна, слична типу 11105W, ONE
LIGHT

ком 5 x

16. Уграднасветиљка za nameštaj тип 4.4,
Уградна led светиљка бела, 2W ,
покретна, слична типу GiroLED RD39-
K30D14 - 11, FORMALIGHTING

ком 6 x

17. Плафонска надградна светиљка-
рефлектор тип 4.5, слична типу Mini
Mondo Due 1252-K30D24 -11
FORMALIGHTING

ком 4 x

18. Плафонска надградна  светиљка -
дупли рефлектортип 4.6, LED, слична
типу ENOLA_B WALL AND CEILING
SPOT - 152021, SLV

ком 3 x

19. Надградна зидна светиљка тип  4.7 ,
LED, 3W, слична типу Cubetto G2,
1168-K30 - 11, FORMALIGHTING

ком 6 x

20. Светиљка тип 4.8,   led traka u
skrivačima oko stuba, ≥ 400 lm/m, 3000k,
sa Lпрофилом 15x15mm и свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 6 x

21. Светиљка тип 4.9,  led трака u
skrivačima - okvir, ≥ 400 lm/m, 3000k, sa
Lпрофилом 15x15mm и свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 25 x

22. Светиљка тип 4.10,  led трака у
скривачу, ≥ 400 lm/m, 3000k, sa
Lпрофилом 15x15mm и свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 10 x

23. Светиљка тип 5,  led паник
светиљка1,2w, аутономија 3h, слична
типу  Modus PLEXI LED

ком 4 x

24. Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградног обичног
инсталационог прекидача 230V,10А,
IP20,слично  типу Mosaic , "Legrand",
бела боја. Комплет са дозном 2М,
носачем 2М,1 прекидач и маском 2М .

ком 1 x
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25. Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградног обичног
инсталационог прекидача, 230V, 10А,
IP20, слично  типу Mosaic , "Legrand",
бела боја. Комплет са дозном 2М,
носачем 2М, 2 прекидача 1М и маском
2М.

ком 4 x

26. Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградног обичног
инсталационог прекидача, 230V, 10А,
IP20, слично  типу Mosaic , "Legrand",
бела боја. Комплет са дозном 5М,
носачем 5М, 5 прекидача 1М и маском
5М.

ком 2 x

3. ПРИКЉУЧНИЦЕ

3.1 Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградне монофазне
прикључнице са заштитним контактом
(Л+Н+ПЕ) за 230V, 16А, IP20, бела
слично  типу Mosaic, "Legrand".
Комплет 2а дозном 2М, носачем М,
1утичница 2М и маском 6М, све за
уградњу у зид

ком 5 x

3.2 Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградне монофазне
прикључнице са заштитним контактом
(Л+Н+ПЕ) за 230V, 16А, IP20, бела
слично  типу Mosaic, "Legrand".
Комплет са дозном 4М, носачем 4М, 2
утичнице 2М и маском 4М, све за
уградњу у зид

ком 23 x

3.3 Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградне монофазне
прикључнице са заштитним контактом
(Л+Н+ПЕ) за 230V, 16А, IP20, бела
слично  типу Mosaic, "Legrand".
Комплет са дозном 6М, носачем 6М, 3
утичнице 2М и маском 6М, све за
уградњу у зид

ком 5 x

3.4 Набавка, испорука и монтажа подне
кутије 18М, са монтажом 6
прикључница 2М

ком 1 x

3.5 Парапетни канал за вођење каблова
димензија 150 x 50мм и монтажу
прикључница у професорској сали.

m 4 x

4. КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР
4.1 Испорука и полагање каблови за

инсталацију осветљења, прикључница
и извода термотехничких инсталација
следећих типова и пресека:
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- Н2XХ-Y 3x1.5 мм2 m 450 x
- Н2XХ-Y 3x2.5 мм2 m 280 x

4.2 Испорука и монтажа ХФ цеви 16мм, за
вођење каблова у простору шупљих
зидова, за енергетске инсталације, као
и за будуће инсталације дојаве пожара

m. 150 x

5. РАЧУНАРСКА МРЕЖА
Испорука  монтажа и повезивање

5.1 Бакарни парични кабл, FTP LSHF-FР,
категорије 6, 4x2x0,5 мм.

m 300 x

5.2 Прикључница RJ45 cat 6, за монтажу у
зид

ком 10 x

6. ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
Испорука  полагање кабла

6.1 Кабл JH(St)H  2X2X0,8 mm. m 80 x
6.2 Кабл NHXHX FE180/E90 2 X 1,5mm2 m 10 x

7. ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И
ЗАВРШНИ РАДОВИ
Испитивања након завршетка радова
са издавањем атеста :
- отпорности петље,
- отпорности уземљења,
- отпорности изолације напојних
каблова,
- непрекидност заштитног проводника,
- уграђене опреме у склопу електричне
инсталације.
Израда пројекта изведеног објекта

пауш 1 x

УКУПНО IX
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У цену урачунати (неће се посебно плаћати):
1. Набавку, транспорт и уградњу материјала
2. Потребне скеле
3. Заштиту места рада од прашине и оштећења (по потреби направити заштиту са
подконструкцијом и дебљом ПВЦ фолијом), због посебног значаја објекта, сви радови се
морају радити са неопходном заштитом осталих елемената ентеријера, опреме...( да се
прашина не простире са места рада у околину).
4. Чишћење места извођења радова - свакодневно чишћење - завршно чишћење свих
површина.
5. Заштиту простора за време трајања радова од евентуалних временских непогода (настале
штете сноси Извођач)
6. Свакодневно одвожење шута на депонију ван круга Факултета (одређује извођач) - сав шут
са места рада се мора износити у врећама које обезбеђује извођач радова, депоновати на
место које одреди извођач, до даљег одвоза (што се неће посебно плаћати)
7. Све потребне Атесте, упутства, обуку за руковање.
8. Потребна осигурања:

а. осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима,
б. осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и
в. осигурања радова.

Понуђачи могу да понуде одговарајућа добра, односно добра која потпуно испуњавају
техничке спецификације дефинисане у конкурсној документацији тј. техничке захтеве у
којима су предвиђене карактеристике материјала, радова и сл. а које одговарају потребама
наручиоца.

Пре уградње и/или испоруке опреме и материјала потребна је писана сагласност
Надзорног органа о испуњености захтеваних техничких карактеристика.

За одређене позиције (наведено у образцу понуде) потребно је приликом достављања
понуде приложити и фотографију са јасном ознаком и карактеристикама производа (
VIII Столарски и други занатски радови, позиција 1, 2 , 3 , 4 , 6 , 7 и 10).
Цена достављена у обрасцу понуде, обухвата све потребне припремне и завршне радове који
обезбеђују квалитетан и завршен посао, као и све трошкове за рад, материјал, алат,..
Сва оштећења делова подова, зидова, плафона, инсталација, инвентара и осталог извођач
доводи у првобитно функционално стање о свом трошку.
Извођач је дужан да свакодневно након завршеног посла очисти простор који је користио и
који му је дат на коришћење у току радова (ходници, степениште, мокри чвор, итд. ).
Динамику извођења радова одређује наручилац.
Набавку, транспорт и уградњу материјала извршити након одобрења наручиоца и узимања
мера непосредно пре почетка радова.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према техничком опису, техничким условима,
предмеру радова и овим напоменама. Количине у овом предмеру су оквирне. Наручилац
задржава право да на основу своје процене, током извођења радова, одустане од неке
позиције из предмера као и да мења количине из предмера. У случају повећања, смањења,
или сторнирања појединих позиција из предмера, настале вишкове, мањкове или сторнирања
Извођач је обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету.
Обавезно по завршетку сваке позиције (а пре почетка нове) позвати представника наручиоца
да изврши преглед радова и количина.
Плаћање је по стварно изведеним количинама.
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Пре давања понуде обавезан је обилазак места рада у циљу упознавања  са  врстом  и
обимом посла.
Пре почетка извођења радова проверити мере на лицу места.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

УСЛОВА

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

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
Доказ за правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике 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).
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ:
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона,
и то:
1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно

да:
а) није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре

објављивања позива на Порталу јавних набавки;
Доказ: Понуђач доставља потврду Народне банке Србије - одељење за
принудну наплату у Крагујевцу, да у последњих дванаест месеци од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није
био неликвидан.
б) да је понуђач у претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015.
години) остварио укупан пословни приход у минималном износу од
10.000.000,00 динара, без ПДВ-а;
Доказ: Понуђач доставља Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и
података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети
биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2013, 2014 и 2015.
годину .
* Понуђач који је регистрован као предузетник, а пословне књиге не
води по систему двојног књиговодства, дужан је да достави копије
финансијских извештаја за 2013, 2014 и 2015. годину .

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да:
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- да је у предходној години (2015. години), извео радове који су предмет јавне
набавке у укупном износу од минимум 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а;
Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова
(Поглавље XII) и потврде наручилаца о изведеним радовима које морају бити
попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца (Поглавље
XIII).

3) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да:
а)  поседује једно доставно возило носивости до 5т.

Доказ: Понуђач доставља фотокопију саобраћајне дозволе за возило и
прочитану саобраћајну дозволу, а уколико није уписан као власник возила у
саобраћајној дозволи, понуђач је дужан да достави и доказ о правном основу
коришћења возила (уговор о купопродаји, или уговор о лизингу, или уговор о
закупу и слично);

4) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да:
а) има у радном односу најмање 8 запослених на позицијама које су у
непосредној вези са предметом јавне набавке, на неодређено или одређено
време;
Доказ: фотокопије М обрасца за тражени кадровски капацитет;
б) има најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну

лиценцу ИКС 400 или 401 или 410 или 411 и најмање једног извршиоца који
поседује важећу и одговарајућу личну лиценцу ИКС 450 за одговорног
извођача радова;
Доказ: копија  личне  лиценце са потврдом о важењу издате  од  Инжењерске
коморе Србије заједно са доказима о радном статусу - копија радне књижице
или уговора о ангажовању;

1.3. Посебан захтев:
Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде а најкасније пет
дана пре отварања понуда, посете локацију која је предмет јавне набавке како
би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.
Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се
попуњава, потписује одговорно лице понуђача и оверава печатом (Поглавље
XVIII ).
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да
понуђач изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник
заједничке понуде изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави
доказ.

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, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

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.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

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 о стручној оцени понуде 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.

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о
садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију
понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача
нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним
набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери
да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди
јасно навести да се налази у Регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на
страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног
тумача.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

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/кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Економски факултет у Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, соба 139, са назнаком

„Понуда за јавну набавку радова - реконструкција професорске сале, салона и бифеа
Економског факултета,

број 13/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
02.12.2016. године, до 11,00 часова.
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. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену
понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Јавно отварање понуда одржаће се 02.12.2016. године, у 11,30 часова, у радним
просторијама Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда.

5.2.1.Понуда мора да садржи:
Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ДОКАЗЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане
конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки образац потписан и
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оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном
документацијом. (уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава,
то ће за понуђаче који наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за
групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача).
Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац
трошкова припреме понуде, потписан и оверен печатом (поглавље IX у конкурсној
документацији).
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
оверава печатом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попуњавати, потписивати и оверавати печатом обрасце дате у конкурсној документацији.
То се не односи на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу (поглавље X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној
понуди, поглавље XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75.
став 2. Закона о јавним набавкама).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље X у конкурсној документацији -
Образац изјаве о независној понуди, поглавље XI у конкурсној документацији – Образац
изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и
печатом оверава образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

5.3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.5. 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 Економски факултет у
Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, са назнаком
„Измена понуде за јавну набавку радова - реконструкција професорске сале, салона и бифеа
Економског факултета у Београду, број 13/2016 - НЕ ОТВАРАТИ" или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција професорске сале, салона и бифеа
Економског факултета у Београду, број 13/2016 - НЕ ОТВАРАТИ " или
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„Опозив понуде за јавну набавку радова - реконструкција професорске сале, салона и бифеа
Економског факултета у Београду, број 13/2016 - НЕ ОТВАРАТИ " или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција професорске сале,
салона и бифеа Економског факултета у Београду, број 13/2016 - 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 нити да мења своју понуду.

5.6. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
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.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити
организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача.

5.8. 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) и 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,



73

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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.

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

5.9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши на следећи начин:
Наручилац ће авансно уплатити износ од 25% од укупно уговорене цене, а преостали део
уговорене цене биће исплаћен у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45
дана, од дана пријема исправног рачуна који испоставља понуђач, а на основу окончане
ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних
цена из усвојене понуде, и потписаних од стране стручног надзора, уз важећа средства
финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално
плаћање уговорне казне.
Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

5.9.2. Захтеви у погледу вршења контроле и надзора
Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да свакодневно
врши оцену квалитета истих.
Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди да исти
нису прописаног квалитета, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати Извођачу радова,
са захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима.
Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и стандардима
за ову врсту посла, исто представља основ за раскид Уговора и евентуалну накнаду
причињене штете.

5.9.3. Захтев у погледу временa извођења радова
Понуђач је дужан да радове на реконструкцији професорске сале, салона и бифеа заврши у
року који не може бити дужи од 20 календарских дана, од дана отпочињања радова, и то
највећи део у време зимског распуста на Факултету, а према тачној динамици која ће се
утврдити са наручиоцем.
Извођач радова је у обавези да одмах након потписивања уговора о јавној набавци предузме
неопходне радње на изради потребног намештаја и елемената који су саставни део радова
реконструкције. Почетак реконструкције биће договорен накнадно у зависности од
активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис...), а радови ће отпочети најкасније
15 календарских дана од дана потписивања уговора. Извођач радова се обавезује да
предметне радове обавља ажурно и квалитетно са довољним бројем својих запослених, у
свему према важећим законским прописима, професионалним стандардима, нормативима
струке за ту врсту радова и добрим пословним обичајима.
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5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5.9.5. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од од 3 године, а на уграђени материјал
према декларацији произвођача.

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима
без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке, и за оцену понуде узимаће се у обзир цена без пореза
на додату вредност.
Понуђена цена је фиксна, односно иста се не може мењати од дана подношења понуде до
дана закључења уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Образац структуре цене (поглавље VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у
складу са упутством датим у конкурсној документацији.

5.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОК5АЛНЕ 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 и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

5.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

5.12.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
Наручилац захтева да уз понуду понуђач достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за
попуну у висини од 10% од вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по
виђењу“, као и картон депонованих потписа, на име финансијске гаранције којом понуђач
обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци
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(финансијска гаранција за озбиљност понуде).
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од вредности понуде, без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница за озбиљност понуде мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр.
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).
Уколико понуђач уз понуду не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће се одбити
због битних недостатака, као неприхватљива.
Понуђачима који не буду изабрани, менице ће бити враћене одмах по потписивању уговора
са изабраним понуђачем.

5.12.2. Средство финансијског обезбеђењa за повраћај авансног плаћања
С обзиром да је предвиђено авансно плаћање, понуђач којем буде додељен уговор, дужан је
да у року од пет радних дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, на
име средства финансијског обезбеђења повраћаја авансног плаћања, наручиоцу достави
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини уговореног аванса, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом уговореног аванса, без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму.
Меница за повраћај авансног плаћања мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр.
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

5.12.3. Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да у року од пет радних дана од дана
обостраног потписивања уговора о јавној набавци, на име средства финансијског обезбеђења
уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене
вредности набавке, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг
извршења посла, као и картон депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
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платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр.
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

5.12.4. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом примопредаје радова, на име
средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави уредно
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке, без
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужем од
дана истека гарантног рока, као и картон депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр.
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која
би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну
имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим
понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега
мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути
начин.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560)
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
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писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 13/2016”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.

5.15. 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.

5.16. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

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. Закона о јавним набавкама;
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 набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке

или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року:
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,

односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин
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и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.

5.17. 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“.

5.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити
уговор оном понуђачу који понуди краћи рок извођења предметних радова.
У случају истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку понуђену цену,
исти рок испоруке и исти рок плаћања.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача који имају исту понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок испоруке
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. Комисија ће сачинити записник који ће
потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача. Сви
представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање. Уколико
позвани понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

5.19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

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.
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5.21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде

или није могуће упоредити је са другим понудама.

5.22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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 овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно предајом у
писарници наручиоца, електронском поштом на e-mail nabavka@ekof.bg.ac.rs, факсом на број
011/2639-560 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом
63. став 2. овог закона 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 или одлуке о обустави поступка јавне набавке, 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 захтева, 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.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
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(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;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(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.
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.
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);
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 Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

5.23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОФЕСОРСКЕ САЛЕ,

САЛОНА И БИФЕА ЕКОНМСКОГ ФАКУЛТЕТА
ЈН БРОЈ 13/2016

Понуда за јавну набавку радова – реконструкција професорске сале, салона и бифеа
Еконoмског факултета , број ЈН 13/2016

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
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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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка радова – реконструкција професорске
сале, салона и бифеа Еконмског факултета, број 13/2016

ПРЕДМЕР РАДОВА - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕР РАДОВА ЕНТЕРИЈЕРА ПРОФЕСОРСКЕ САЛЕ, САЛОНА И
БИФЕА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА

Инвеститор:  Економски факултет Универзитета у Београду
Каменичка 6, 11000 Београд

Напомена: за формирање цена Понуђачу је неопходно доставити
комплетну пројектну документацију са цртежима и описима!

I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

Напомена: позиције подразумевају све припреме, коришћење алата и
помоћних скела.

бр
.

позиција јед.
мере

количин
а

јед.
цена
без
пдв-
а

укупн
о без
пдв-а

1 Пажљива демонтажа плоча са
клупа у професорској сали
димензија 30х120цм (горње плоче),
15х120цм и 40х120цм (чеоне плоче)
и депоновање на место које одреди
Инвеститор у оквиру објекта.
Обрачун по комаду демонтиране
плоче.

82 x

2 Пажљива демонтажа прозора, у
кухињи и остави. Демонтиране
прозоре склопити, утоварити на
камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор. Обрачун по
комаду прозора.

ком 3 x

3 Демонтажа врата заједно са
штоком у зиду између оставе и
кафетерије. Демонтирана врата
утоварити на камион и одвести на
депонију или на место које одреди
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Инвеститор. Обрачун по комаду
врата.

ком 1 x

4 Демонтажа уградних витрина и
полица у кухињи и кафетерији, и
маске радијатора у кухињи.
Демонтиране елементе, утоварити
на камион и одвести на депонију
коју одреди Инвеститор. Обрачун
паушално.

пауша
л.

1 x

5 Пажљива демонтажа ламперије
са лајснама са зидова кафетерије
висине 160цм. Ламперију
демонтирати, утоварити у камион и
одвести на депонију. Са зидова
обити евентуални  вишак малтера,
лепка и сл. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на
градску депонију. Обрачун по м2
ламперије.
(0.82+0.34+1.00+0.34+1.49+0.90+0.8
0+3.13+4.32+0.81+0.40) х 1.60 =
14.38 х 1.60=

м² 23,00 x

6 Пажљива демонтажа дрвене
облоге са подконструкцијом и
лајснама у професорској сали и
дегажману. Позиција подразумева и
демонтажу радијатор маски у
професорској сали. Висина облоге
је неједнака (од 100-220цм). Облогу
и подконструкцију демонтирати,
утоварити у камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 15 км. или на место
које одреди инвеститор. Са зидова
обити евентуални  вишак малтера,
лепка и сл. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на
градску депонију. Обрачун по м2
облоге.
(0.36+9.54+5.03+5.83+1.18+1.52+1.4
0+1.23+5.82+5.16+ 5.33) х 1.60=

м² 67,84 x
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42.4х1.60

7 Пажљива демонтажа дрвене
облоге стубова и полустубова са
подконструкцијом у проф. сали.
Облогу и подконструкцију
демонтирати, утоварити у камион и
одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 15 км.  Са
стубова обити евентуални  вишак
малтера, лепка и сл. Шут
прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску
депонију. Обрачун по м2 облоге.
2 х (0.45х4х2.30) + 2 х (0.45х2.30) =
2х4.14+2.07=

м² 10,35 x

8 Пажљива демонтажа дрвене
облоге стубова и дела зида у
клуб сали (салону). Висина облоге
је 80цм. Облогу демонтирати,
утоварити у камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 15 км.Са стубова обити
евентуални  вишак малтера, лепка
и сл.  Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на
градску депонију. Обрачун по м2
облоге.
(1.12+2х0.30+0.37 + 8х0.30 + 3х0.3)
х0.80 = (2.09 + 2.4+0.9) х 0.80= 5.39
х 0.8=

м² 4,31 x

9 Пажљива демонтажа итисона са
подеста катедре у професорској
сали. Конструкцију сачувати ради
поновне монтаже. Са подеста
скинути евентуални  вишак , лепка
и сл.  Итисон одвести на градску
депонију. Обрачун по м2 површине.
4.05 х 1.81 м² 7,33 x
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10 Демонтажа пода у кафетерији и
кухињи обложеног линолеумом
(комплет са подконструкцијом).
Подконструкцију (керамичке
плочице?)  скинути до бетонске
плоче или цементне кошуљице или
сл., према ситуацији на лицу места
и одлуке надзорног органа. Сав шут
утоварити у камион и одвести на
депонију  удаљену до 15 км.
Обрачун по м² демонтираног пода.
22.19 + 19.18 м² 41,37 x

11 Пажљива демонтажа подних
керамичких плочица,
постављених у остави. Плочице и
подлогу скинути до бетонске
конструкције, према ситуацији на
лицу места  и одлуке надзорног
органа. Шут изнети, утоварити у
камион и одвести на градску
депонију. Обрачун по м2
демонтираног пода.

м² 7,00 x

12 Пажљива демонтажа паркета
постављеног у клуб сали заједно
са лајснама. Паркет је лепљен
битуменом у шах поља растеру.
Паркет и лајсне утоварити у камион
и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 15 км. Шут
прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску
депонију. Обрачун по м2
демонтираног пода са комплет
скидањем битумена до чисте
кошуљице.

м² 69,65 x
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13 Пажљива демонтажа класичног
паркета (слог ″рибља кост″
постављеног у дегажману
заједно са лајснама. Паркет и
лајсне утоварити у камион и
одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 15 км.
Позиција обухвата и демонтажу
дрвених прагова. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 демонтираног подa
са комплет скидањем битумена до
чисте кошуљице.
17.21 м² 17,21 x

14 Пажљива демонтажа дрвене
облоге пар степеника (за улаз у
клуб салу из кафетерије). Облогу
демонтирати и  утоварити у камион
и одвести на депонију удаљену до
15 км. Обрачун паушално.

пауша
л.

1,00 x

15 Пажљива демонтажа зидних
керамичких плочица,
постављених у цементном малтеру
у остави и кухињи. Димензије, тип и
висина постављања се разликују.
Шут изнети, утоварити у камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 демонтираних
плочица са потпуно очишћеном
подлогом од цементног малтера
или лепка.
2..15х1.00 +
(0.65+0.49+2.21+2.69+0.5+2.18+0.84
) х 1.60 +
(0.27+0.69+2.86+0.83)х2.10 = 2.15 +
9.56х1.60 + 4.65 х 2.10=
2.15+15.30+9.77 =

м² 27,22 x
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16 Пажљиво рушење преградног
зида дебљине 15цм између
кухиње и кафетерије. Рушење
зида извести заједно са
серклажима, надвратницима и свим
облогама на зиду. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију. У цену
улази и помоћна скела. Обрачун по
м2 зида,
(0.27+0.38)х2.20 + 2.86х1.47=
1.43+4.20

м² 5,63 x

17 Пажљива демонтажа прекидача,
утичница и слично. Демонтирати
прекидаче и одложити за бацање
на депонију . Обрачун по комаду.

ком 30,00 x

18 Пажљива демонтажа плафонских
светиљки и депоновање на место
које одреди Инвеститор у оквиру
објекта. Обрачун по комаду
демонтиране светиљке. Светиљка
у остави се задржава!
надградне светиљке ком 9 x
флуо цеви у професорској сали ком 36 x

19 Пажљиво шлицовање зидова од
опеке за пролаз инсталација.
Кроз зид пажљиво извести шлицеве
за полагање електро каблова и сл.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију. Обрачун по м1 шлица.
Напомена: С обзиром да се у
простору изводе спуштени
плафони није потребно
шлицевање за све постојеће
инсталације.

м1 150 x

20 Пажљиво чишћење зидова
шпахтлама од наслага старе боје,
технике. Обрачун по м2 очишћене
површине. Напомена: зидови који
се облажу гипс-картонским
плочама се не чисте.



90

дег.9.60х3.45+4.2х2.3 + проф. Сала:
46.91х3.70+кафе.:1.89х3.67+3.00+2
х3.00 +кух. 11.85х3.57 +
ост.11.23х3.57 + клуб:23.89х3.59 -
5.00 - = 42.78 + 173.57 + 15.94 +
42.30+40.09+80.77= 395.45 + 5%

м² 415,22 x

греда изнад стубова у
професорској сали :
10.94х(1.00+0.40+1.00)

м² 26,26 x

21 Пажљиво чишћење плафона
шпахтлама од наслага старе боје
у клуб сали и кафетерији   Чисте се
само они делови које не покрива
спуштени плафон. Скела је
обухваћена ценом позиције.
Обрачун по м2 очишћене
површине.
4.32х2.39 + 2.90х9.29 +12.43м2
(Аcad) =

м² 49,70 x

22 Демонтажа квака и шилдова са
врата 1, 2, 3 и 4 и депоновање на
место које одреди Инвеститор у
оквиру објекта. Обрачун по комаду
демонтираног комплета.

ком 4 x

23 Чишћење комплетног простора
од грађевинског шута са одвозом
на депонију удаљену до 15 км.
Обрачун по м2 очишћење
површине, по свим претходно
набројаним позицијама. Чишћење
извршити фазно, по потреби како
се шта демонтира, како се шут неби
нагомилавао и ометао остале
радове.

пауша
л

1 x

УКУПНО I

II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Напомена: радове не започињати док се не заврше сви инсталатерски
радови.  Надзорни орган одобрава почетак после прегледа очишћене
подне плоче/цементне кошуљице и давања упутсва и изравњавању
подлоге.
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бр
.

позиција јед.
мере

количин
а

јед.
цена
без
пдв-
а

укупн
о без
пдв-а

1 Набавка  материјала и израда
цементне кошуљице дебљине
3цм као подлоге (ову пос
одобрава Надзорни орган по
потреби, после обијања постојеће
облоге и чишћења подлоге).
Обрачун по м² изведене површине.

м² 130,00 x

2 Набавка  гранитне  керамике I
класе димензија 60x60цм,
матиране, по одобрењу узорка од
стране надзорног органа. Обрачун
по м² потребне керамике за
облагање пода, зида у кухињи и
сокле.
(3.6+60.83+9.77)х1.05 м² 78,00 x

3 Постављање подне гранитне
керамике на лепак у ортогоналном
слогу са почетком према цртежу и у
договору са надзорним
органом.Фуга 1,5мм. Постављене
плочице фуговати равно (без
упуштања фуге) и добро очистити.
Позиција обухвата и постављање
плочица развијено на пар
степеника на улазу у клуб салу и
једног степеника ка кухињи, као и
подпрозорских даски у кухињи и
остави. Позиција подразумева све
потребне припреме, лепак и фуг
масу. Обрачун по м² постављене
керамике.
17,09 + 22.19 + 12.96 + 7.00 +
(1.50х0.45 + 1.00х0.45) + 3.00х0.15=
59.24+ 1.13+0.45=

м² 60,83 x
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4 Постављање зидне гранитне
керамике на лепак у ортогоналном
слогу од пода до висине врата.Фуга
1,5мм. Постављене плочице
фуговати равно (без упуштања
фуге) и добро очистити. Позиција
подразумева све потребне
припреме, лепак и фуг масу.
Обрачун по м² постављене
керамике. Напомена: Плочице се
могу постављати и само изнад
доњих кух. ел.
(0.83+2.86+0.69+0.27) х 2.10 = 4.65

х 2.10=
м² 9,77 x

5 Постављање сокле од гранитне
керамике висине 8цм.  Плочице
лепити лепком за плочице. Подлога
мора бити равна и припремљена.
Позиција подразумева све потребне
припреме, лепак и фуг масу.
Постављене плочице фуговати и
соклу очистити. Обрачун по м1
сокле.
2.61+0.84+1.00+3.13+2.90+5.97+0.4
+0.89+0.99+2.47+0.46+2.15+0.33+0.
49+0.25+2.18+1.94+4.28+1.94+1.2+0
.53+10.23

м1 47,18 x

6 Набавка ивичних и прелазне
лајсне противклизне Алу лајсне
са гуменим уметком и њихово
постављање на ивици степеника
између кафетерије и кухиње и на
степеницима ка клуб сали. Обрачун
по м1 постављене лајсне.
2 х 3.00м + 1.5+ 1.00 м1 8,50 x

7 Набавка ивичнe завршне угаоне
Алу лајсне  и њено постављање
на ивицицама приликом
постављања зидне керамике у
кухињи. Обрачун по м1 постављене
лајсне.
2.1х2+1.00 м1 5,20 x

УКУПНО II
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III ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

Напомена: радове не започињати док се не заврше сви инсталатерски радови.
Надзорни орган одобрава почетак после прегледа суве и очишћене подне
плоче/цементне кошуљице и давања упутсва и изравњавању подлоге.

бр
.

позиција јед.
мере

количин
а

јед.
цена
без
пдв-
а

укупн
о без
пдв-а

1 Поправка, хобловање и
лакирање постојећег  паркета у
професорској сали. . Паркет
хобловати машинским путем са три
врсте папира, од којих је последњи
финоће најмање 120. Ваљак на
паркет машини подесити да
остругана површина буде потпуно
равна, без удубљења или других
трагова.Евентуалне отворене фуге
паркета китовати смесом фине
струготине и лака. Обрусити и све
сокле. Паркет прво бајцовати на
"бељено", а затим лакирати три
пута квалитетним лаком отпорним
на хабање.  По сушењу прећи
фином шмирглом, опајати под и
лакирати први пут. После 24 часа
паркет китовати, прећи фином
шмирглом, опајати под и лакирати
други пут. Потпуно осушени други
слој лака фино брусити, опајати
под и лакирати трећи пут.Обрачун
по м2 пода.
професорска сала м² 132,00 x
Сокла 8цм м1 47,00 x
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2 Набавка, постављање,
хобловање и лакирање
храстовог паркета, већег формата
нпр 70/600 или сл.по избору
пројектанта преко цементне
кошуљице. Поставити паркет I
класе, дебљине 22 мм, у слогу
равно у низу смакнуто за 1/3 или по
избору пројектанта, а преко
претходно очишћене и
припремљене подлоге.  Паркет
поставити лепљењем преко
цементне подлоге, одговарајућим
лепком, на хладно. Лепак нанети по
целој површини подлоге. Све
додирне спојнице дашчица морају
бити затворене. Између паркета и
зида оставити дилатационе
разделнице. Поред зидова
поставити храстове сокле х=8цм I
класе и на сваких 80 цм
причврстити их за зид.
Сучељавања геровати. Паркет
хобловати машинским путем са три
врсте папира, од којих је последњи
финоће најмање 120. Ваљак на
паркет машини подесити да
остругана површина буде потпуно
равна, без удубљења или других
трагова.Евентуалне отворене фуге
паркета китовати смесом фине
струготине и лака. Обрусити и све
сокле. Паркет прво бајцовати на
"бељено", а затим лакирати три
пута квалитетним лаком отпорним
на хабање.  По сушењу прећи
фином шмирглом, опајати под и
лакирати први пут. После 24 часа
паркет китовати, прећи фином
шмирглом, опајати под и лакирати
други пут. Потпуно осушени други
слој лака фино брусити, опајати
под и лакирати трећи пут.  Сокле
х=8цм  улазе у цену позиције.
Сучељавања геровати. Обрачун по
м2 пода.
професорска сала - подест 2,0 х
4,05

м² 8,10 x
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3 Набавка и постављање подне
облоге ламинат, клик, дебљине 12
мм, за најтежа оптерећења (класа
33), по избору пројектанта.
Ламинатна подна облога поставља
се као пливајући под. Ламинат мора
да буде јак, трајан и
високопресован, а носач плоча
високе густине, ХДФ, ивице
импрегниране и са нутом и
федером. Подну облогу унети,
распаковати и оставити 24 часа да
се аклиматизује у атмосфери
просторије. Преко припремљене
подлоге поставити филц и фолију.
Поред зидова оставити
дилатационе спојнице ширине 10
мм. Систем затварања је на суво.
Подну облогу пажљиво поставити и
саставити на "клик". Поред зидова
поставити лајсне и на сваких 80 цм
лајсне причврстити за зид.
Сучељавања геровати. Обрачун по
м2 пода.
клуб сала м² 70,00 x

4 Израда и постављање храстових
прагова, лепљењем. Дрво за
прагове мора бити суво без чворова
и првокласно. Прагове поставити
лепљењем одговарајућим лепком.
Обрачун по комаду прага.
90/12/2 цм ком 1 x
180/20/2 цм ком 1 x

5 Израда и постављање лакираних
храстових обимних ивичних
дасака - прагова 150/22 мм  око
подеста катедре, лепљењем. Дрво
за ове прагове мора бити суво без
чворова и првокласно, са
рундованом препуштеном ивицом.
Прагове поставити лепљењем
одговарајућим лепком. Обрачун
пом1 постављеног обимног прага.
150/22   200+420+200 м1 8,20 x
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6 Набавка и монтажа поклопне
лајсне у нивоу подеста за
ревизију каблова. Храстова даска,
ширине 8цм је монтажно
демотажна (има на себи обострано
рупе фи 2цм за подизање) и
омогућава приступ кабловским
инсталацијама. Лајсна се са једне
стане ослања на подест (који се за
њену ширину одмиче ид зида), а са
друге на зид.  Обострано поставити
ослањајући L профил целом
дужиином. Обрачун по м1
постављене лајсне са профилима
обострано.
8/2 цм м1 4,00 x

УКУПНО III

IV СУВОМОНТАЖНИ (ГИПСАРСКИ)
РАДОВИ

бр
.

позиција јед.
мере

количин
а

јед.
цена
без
пдв-
а

укупн
о без
пдв-а

1 Набавка материјала, транспорт и
облагање постојеће застакљене
преграде у салону гипс
картонским плочама "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм. Металну
подконструкцију зидне облоге
израдити од поцинкованих профила
UD и CD на плићем делу (око 4до 6
цм), a UW и CW на старијем -
вишљем делу (око 11цм), а по
пројекту и упутству произвођача за
облогу висине 3,6м. На
денивелацију по чеоном профилу
фиксирати шлајфну гипс картон
траке. Саставе обрадити лепком и
бандаж траком, а све ивице ојачати
молерским Ал ојачањем. У цену
улази и радна скела. Обрачун по м2
обложене зидне површине.
Плићи део: 1.35х0.80 +
3.20х3.06=1.08+11.52=

м² 13,00 x
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Старији део:
(1.30+0.70+0.70+0.19)х3.6

м² 10,50 x

2 Набавка материјала, транспорт и
облагање постојећих зидова
(затварање нишица) гипс
картонским плочама "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће.
Металну потконструкцију израдити
од поцинкованих профила CD
60x27 мм, а по пројекту, стању на
лицу места и упутству произвођача.
Саставе обрадити лепком и бандаж
траком. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2 постављене
површине.
дегажман: (0.84+0.29)х2.30+ кухиња
0,70х2,00 =2.60+1,40

м² 4,00 x

3 Набавка материјала, транспорт и
облагање дела постојећег зида у
салону гипс картонским плочама
"KNAUF" или "Rigips" д=12,5мм или
одговарајуће. Укупна дебљина
облоге је  4 до 6цм. На овај зид (ка
кухињи) се поставља телевизор, па
оставити одговарајућу
подконструкцију за носач. Ова
маска крије постојећу инсталацију
за ТВ. Металну потконструкцију
израдити од одговарајућих
поцинкованих профила, а по
пројекту и упутству произвођача.
Оба канта обложити гипс
шлајфном. Саставе обрадити
лепком и бандаж траком, а обе
ивице ојачати молерским ивичним
Ал ојачањем. У цену улази и радна
скела. Обрачун по м2 постављене
површине.
иза ТВ-а у салону 2.10х3.30 м² 7,00 x
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4 Израда самостојеће зидне
металне потконструкције и
облагање цеви грејања у
дегажману гипс картонским
плочама "KNAUF" или "Rigips"
д=12,5мм или одговарајуће, у свему
према цртежима и  и упутству
произвођача. Саставе обрадити
лепком и бандаж траком а  ивицу
ојачати молерским ивичним Ал
ојачањем. У цену улази и радна
скела. Обрачун по м2 постављене
површине. Ревизије изнад вентила
су посебна позиција.
5.14х1.30 м² 6,68 x

5 Израда самостојеће зидне
металне потконструкције и
облагање нише у ходнику гипс
картонским плочама "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће
у свему према цртежима и  и
упутству произвођача. Саставе
обрадити лепком и бандаж траком.
У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2 постављене
површине.
1.3х2.40 м² 3,12 x

6 Набавка материјала, транспорт и
облагање постојећих зидова
"KNAUF" или "Rigips" или
одговарајуће у виду ужих платана
са одговарајућом
подконструкцијом. Укупна
дебљина облоге је: 10цм
подконструкције +1,25
плоче=11,25цм, у свему према
цртежима и упутству произвођача.
Саставе обрадити лепком и бандаж
траком, по упутству произвођача. У
цену улази и радна скела. Обрачун
по м2 постављене површине.
каф.:2х(0.64х3.44)+ 1.30х3.00=
4,40+3,9=

м² 8,30 x

хоризонталне "полице :кафе: 3х3,00
+ клуб: 2х2,70 = 9,00 + 5,4

м1 14,40 x

полустубови: клуб: (стуб уз зид-
витрину 7) 0.30х0,30: 3,30м +угао уз

м1 6,60 x
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прозор 0.37х0,12) х3.30

7 Набавка материјала, транспорт и
израда зидног платна (око media
wаll-a у салону и за полице у
кафетерији) преко постојећег зида
гипс картонским плочама
"KNAUF" или "Rigips" д=12,5мм или
одговарајуће. Укупна дебљина
облоге је 10+1,25 цм, у свему према
цртежима и упутству пројектанта.
Саставе обрадити лепком, ивичним
ојачањем и бандаж траком, по
упутству произвођача. У цену улази
и радна скела. Обрачун комплет по
м2 постављене површине
изузимајући отвор 176х125цм за
media wаll.Кант 11,25цм  око отвора
и бочне вертикале обложити
гипсом.
салон:2,24х3,30-1,76х1,25=7,40-
2,20=5,20

м² 5,20 x

кафетерија:4,24х3,44-
3,00х2,00=14,00-6,00=8,00

м² 8,00 x

8 Набавка материјала, транспорт и
облагање постојећих зидова и
цеви грејања у кафетерији гипс
картонским плочама "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће.
Укупна дебљина облоге се
разликује, у свему премастању на
лицу места, цртежима и упутству
произвођача. Саставе обрадити
лепком, ивичним ојачањем и
бандаж траком, по упутству
пројектанта. У цену улази и радна
скела. Обрачун по м2 постављене
површине.
(0.99+2.46)х3.44+1.50х0.34+2.17х0.
98=

м² 14,50 x



100

9 Набавка материјала, транспорт и
израда "полица" од
подконструкције и  гипс
картонских плоча "KNAUF" или
"Rigips" д=12,5мм или одговарајуће.
Укупна висина полице је 10+2х1,25
је 12,5цм. Целом дужином
причврстити у леђни зид од опеке,
а чела у подужне профиле
суседних бочних гипсаних зидова.
Саставе обрадити лепком и бандаж
траком, а све ивице ојачати ал
молерским ивичним профилом, све
по упутству пројектанта и надзорног
органа. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м1 изведене позиције.
у кафетерији 2х3.00+у салону
2х2.70

м1 11,40 x

10 Набавка материјала, транспорт и
израда елемента намештаја бр. 5
- полице од UW и CW профила
50мм -комплет роштиљ фиксиран у
постојећу нишу у  зиду и обложен
изнутра гипс картонским плочама
"KNAUF" или "Rigips" д=12,5мм или
одговарајуће,од  у свему према
цртежима и упутству произвођача.
Саставе обрадити лепком и бандаж
траком, а обе ивице ојачати
молерским ивичним Ал ојачањем
по упутству пројектанта. Одвојити
лајсном полицу ид молерске
технике на додирном зиду-стубу. У
цену улази и радна скела. Обрачун
паушално комплет елемент дим
103,5х330х33цм, с тим да су полице
плиће за 6цм. Радити
синхронизовано са електричарем
због увођења напајања за светиљку
у сваку полицу.

пауша
л

1 x
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11 Набавка материјала, транспорт и
израда подконструкције од
поцинкованих "KNAUF" или "Rigips"
профила UW 100 i CW 100 за
накнадно облагање Универ
плочама или одговарајуће. Укупна
дебљина са финалном облогом је
10+1,8 ~12цм. Универ  плоче су
посебна позиција. У цену улази и
радна скела. Обрачун по м2
постављене површине..
кафетерија 1.08х3.67 + салон
1.01х3.3=

м² 7,36 x

12 Набавка материјала, транспорт и
облагање  постојећег зида у
кафетерији ка остави лепљењем
гипс картонских плоча "KNAUF"
или "Rigips" д=12,5мм или
одговарајуће на постојећи зид. У
свему према стању на лицу места,
цртежима и упутству пројектанта и
надзора. Саставе обрадити лепком,
ивичним ојачањем и бандаж
траком. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2 постављене
површине залепљене облоге.
2,10х3,44 м² 7,30 x

13 Набавка материјала, транспорт и
постављање спуштеног плафона
од  гипс картонских плоча
"KNAUF" или "Rigips" д=12,5мм или
одговарајуће. Плоче поставити на
одговарајућој металној
подконструкцији комплет са
бандажирањем спојница.Ови
монолитни плафони нису сви на
истим висинама.  У цену улази и
радна скела. Обрачун по м2

изведене позиције.
дегажман: 2.91х5.97+1.44х5.97+
кафетерија:
2.3х4.32+0.75х0.40+5.07х0.54+
кухиња: 1.49х3.13 + клуб сала:
1.36х4.25 +2.3х9.73 +0.37х9.73
+2х0.37х2.7= дегажман: 25.97+
кафетерија: 2.97 + кухиња: 4.66 +
клуб сала: 32.93 =

м² 66,53 x
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изједначавање нивоа постојећег
плафона у кухињи и кафетерији:
0.75х3.13

м² 2,35 x

14 Набавка материјала, транспорт и
израда вертикалних
денивелација од  гипс картонских
плоча "Rigips" д=12,5мм или
одговарајуће. Вертикалне плоче
поставити на одговарајућој
подконструкцији комплет са
бандажирањем спојница. У цену
улази и радна скела. Обрачун по м1

изведене позиције.
висине 15цм: 2х 5.97= м1 11,94 x
висине 22цм: 5.07+ 4.94 м1 10,01 x
висине 29(30)цм: 9.73 +
2х8.99+2х2.70 + 4.25 + 2х4х0.54

м1 41,68 x

висине 46(48)цм: 3.13х2 м1 6,26 x

15 Набавка материјала, транспорт и
израда  сулфитног венца (за
дифузно светло) 10цм од
вертикалних гипс картонских плоча
"KNAUF" или "Rigips" д=12,5мм или
одговарајуће. Ивицу поставити на
одговарајућој подконструкцији
комплет са ојачавањем ивица и
бандажирањем спојница у свему
према цртежима и упутству
произвођача. У цену улази и радна
скела. Обрачун по м1 изведене
позиције.
5.07+ 4.94+3.13+ 9.73 +
2х8.99+2х2.70+2х4х0.54=

м1 41,00 x

16 Исецање отвора за уградне
плафонске светиљке у гипс-
картонским плочама. Димензије
отвора према упутству ѕа уградњу
набављене светиљке.  Обрачун по
комаду отвора.
12+4+9+6+6+24 ком 61,00 x



103

17 Набавка и уградња стиропор
профилисаних лајсни ширине 5-
6цм. Узорак мора бити одобрен од
стране пројектанта. Лајснама
формирати 4 правоугаона рама
димензија 120х220цм на зиду иза
катедре у професорској сали. На
угловима и саставима извршити
пажљиво геровање свих профила.
Герови морају бити правих и
оштрих ивица и да се сучељавају
под правим углом. Израда герова
улази у цену по дужном метру, без
додатака. Обрачун по м1 изведене
позиције.
4 х (2х1.20+2х2.20) м1 27,20 x

18 Уградња ревизионих отвора ARO
30 у облогу од гипса на местима
вентила обложених цеви грејања.
Обрачун по комаду постављеног
отвора.

ком 5,00 x

19 Набавка и уградња стиропор
лајсне  7х7цм на ивицу
спуштеног плафона у дегажману.
Узорак мора бити одобрен од
стране пројектанта.  Обрачун по м1
изведене позиције.
6.00х2 м1 12,00 x

УКУПНО IV

V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

бр
.

позиција јед.
мере

количин
а

јед.
цена
без
пдв-
а

укупн
о без
пдв-а

Ове позиције подразумевају израду помоћних скела и коришћење
квалитетних материјала. За зидове користити висококвалитетне периве
боје.
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1 Глетовање 2х и кречење старих
оструганих зидова и плафона.
Све површине обрусити, очистити и
извршити импрегнацију. Прегледати
и китовати мања оштећења и
пукотине. Поставити ојачања на
ивице.Китовати и глетовати
емулзионим китом први пут. Све
површине фино пребрусити па
китовати и глетовати емулзионим
китом други пут. Кречење  са два
премаза, односно до постизања
равномерног и чистог тона.
Обрачун по м2 свих површина без
издвајања линијских.
плафони и греда у проф. сали,
бојење белом полудисперзивном
бојом

м² 75,96 x

зидови, бојење белом
дисперзивном бојом: пр.
сала:46.91х3.70 + дег.:2х2.9х3.45
+ост.каф. кух:
11.25х3.47+2.07х3.22+1.89х3.59+0.4
9х3.50+4.65х1.32+
(2.15+0.66)х1.00+ 3х(0.6+0.64+0.6)+
клуб:
1.76х1.25+1.36х3.3+1х0.80+0.6х3.6+
1.0х3.3+0.98х3.3+9.61х1.10+2.20х2.
50 = п.с: 173.57 + д:
20.01+о.,каф.,кух.: 68.67 + кл.:32.25
=

м² 294,50 x

зидови, бојење тонираном
(капућино боја) дисперзивном
бојом: дег: 2.3х(1.05+3.13) +
0.95х0.20 + каф: 3.00 + клуб:
(0.99+1.07)х3.3 = 9.8+ 3.00+ 6.8=

м² 19,60 x

зидови, бојење тонираном (плава
боја) дисперзивном бојом:
1.24х3.37 + 2.7х3.30=

м² 13,09 x

2 Бојење старих плафона преко
постојеће боје белом
полудисперзивном бојом 2х.
Подлогу претходно припремити и
очистити. Санирати претходно све
пукотине и оштећења. Обрачун по
м2 изведене позиције.
7.00 + 3.13х1.84 + 72.00м²= м² 84,76
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3 Бојење касетног плафона у
професорској сали белом
полудисперзивном бојом преко
старе боје.  Позиција подразумева
све потребне припреме и опрему за
специфичност овог плафона.
Обрачун по м2 пројекције изведене
позиције.

м² 59,60 x

4 Глетовање 2х и бојење
гипскартонских зидова
дисперзивном бојом. Главе
холшрафова или ексера
минизирати, и китовати као и  фуге
дисперзионим китом. Бојење са два
премаза, односно до постизања
равномерног и чистог тона.
Позиција подразумева све потребне
припреме и опрему. Обрачун по м2
изведене позиције.
бела дисперзивна боја: 1.16х0.5 +
3.79х3.6+ 2.39х1.70 +2.64х1.7 +
1,08х4,15=

м² 32,48 x

тонирана дисперзивна боја:
(0.37+0.12)х3.3+(2х0.32)х2.7+
1.04х3.3+11х0.92х0.3=

м² 9,82 x

уместо мол. технике:клуб:
(0.92+0.76+0.76+0.19) х3.6+ +
дег.:(0.84+0.29)х2.3 + каф.
(0.12+1.94)х3,37 = =9.47+2.60+6,94=

м² 19,01 x

5 Израда и постављање "media
wall"-а. Дигитална штампа са логом
факултета врши се на photo-matte
фолији. Постављање тапета преко
постојећег преглетованог  зида или
гипс-картонске облоге. У цену улази
припрема за штампу знака ЕФ.
Обрачун по м2 изведене позиције.
1.76х1.25= м² 2,20 x
3.80х1.25= м² 4,75 x
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6 Глетовање 2х и бојење
гипскартонских плафона
полудисперзивним бојама у тону
по избору Пројектанта. Главе
холшрфова или ексера минизирати,
и китовати као и  фуге
дисперзионим китом. Бојење са два
премаза, односно до постизања
равномерног и чистог тона.
Позиција подразумева све потребне
припреме и опрему. Обрачун по м2
изведене позиције.
бела полудисперзивна боја:
5.97х1.44+0.75х3.13

м² 10,94 x

тонирана полудисперзивна боја:
дегажман: 2х0.55х5.97+ кафетерија:
12.97 + кухиња: 4.66 + клуб сала:
32.93

м² 56,34 x

денивелације - бела
полудисперзивна боја:
10.01+41.68+6.26+11.94

м1 59,89 x

сулфид - тонирана
полудисперзивна боја:  50.57

м1 50,37 x

7 Обрада унутрашњих зидова
декоративним молерском
техником "травертино" или сл. по
избору Инвеститора. Подлога мора
да буде чврста, без трошних
делова, чиста без прашине и
масноћа. Материјал нанети на зид
тек када се подлога добро
припреми по упутству произвођача.
Обрачун по м2 припремљене (нове
или старе-одвојене позиције) и
обрађене површине.
преко нових гипскартонских зидова:
клуб: 2.24х3.3-1.76х1.25+
(2х3.3+2х1.76+2х1.25) х 0.12
+0,9х3,3 +2,22х3,3
=5,19+1,51+2,97+7,33= 17,00м2
каф.: 4,95х3,37-
1,5х3,00+(0,14+0,46+0,14)х3,00
+2х0,64х2,3+(0,32+0,32+0,15+0,15)х
3,0 = 16,68-
4,5+2,22+2,94+2,82=20,36м2

м² 37,36 x

преко постојећих зидова и
стубова:5.97х3.45 + 5х0.3х3.3 +
8х0.3х3.6=

м² 34,19 x
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8 Фарбање постојећих врата 1, 2 и
3, преко постојеће фарбе,
обострано. Пре бојења све
површине брусити, очистити и
китовати оштећења и пукотине.
Превући уљаним китом, брусити и
надкитовати. Бојити уљаном бојом,
по сушењу брусити и надкитовати
уљаним китом. Фино брусити и
бојити емајл лаком. Обрачун по
отвору. У цену улази и шток.
двокрилна дегажман: 1.81х2.31  и
1.54х2.21

ком 2 x

једнокрилна кафе: 0.95х2.11 ком 1 x

9 Лакирање (фарбање) постојећих
врата 4 и врата 5 у тону по избору
пројектанта - благо млечно бело по
узорку, обострано, са штоком и
испуном изнад врата. Пре бојења
све површине прећи благо финим
брусним папиром и очистити од
прашине.  Лакирати 2 пута мат
лаком. Обрачун по комаду комплет
врата. У цену улази и шток.
клуб :дим 1.01х2.81 ком 2 x

10 Фарбање постојећих радијатора
и цеви које се не облажу, бојом за
метал у професорској сали, клуб
сали и кухињи. Пре бојења са
метала скинути корозију хемијским
и физичким средствима, а затим
све површине детаљно  очистити.
На радијаторе нанети 2х заштитну
основну боју само по потреби, а
затим бојити два пута : прво крем, а
затим белом бојом за метал.
Обрачун по м2 обојених радијатора
и цеви, развијена површина по
доказници ГК.
кух.: 2х0.70х2.00 + клуб: 3х2 х
0.9х2.4 + п.сала: 6х2х0.8х1.9 =
34,00 хф2=64,00

м² 70,00 x

64х 1,4=

УКУПНО V
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VI БРАВАРСКИ РАДОВИ

бр
.

позиција јед.
мере

количин
а

јед.
цена
без
пдв-
а

укупн
о без
пдв-а

1. Набавка материјала, за
проширење постојеће челичне
конструкције катедре - (позиција
10) од кутија □40x40/2.  Обрачун по
кг утрошеног материјала.
продужетак конструкције катедре кг 15 x
линијски носач -кутија са
плочицама за фиксирање на
крајевима,  ел.11 у кухињи

кг 10 x

2. Набавка материјала, израда и
монтажа радијатор маске у
кухињи 220х88цм ( видети цртеж
елемент 12). Фронт од
перфорираног по мери а са
маргином 7цм и пластифицираног
лима . Узорак перфорације и боје
одобрава пројектант. Носећи рам
од од кутија □40x40/2, такође
пластифициран. Обрачун по комаду
комплетно.

компл 1 x

3 Демонтажа браварских носача
клупа у професорској сали,
њихово чишћење, фарбање у
два слоја (први сив, други крем) и
поновна монтажа на потпуно исту
позицију. На местима где је
оштећена постојећа фарба,
извршити скидање старе фарбе,
припрему и  фарбање.  Обрачун по
кг офарбане конструкције.
клупа тип 1: 2х4х1.60+ 4х3,65х2
клупа тип 1а:1х4х1.60+ 4х3,65
клупа тип 2: 1х8х1.60 +4х7,25
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клупа тип 3: 3х9х1.60+4х8,0х3
клупа тип 4: 2х3х1.60+4х2,40х2
клупа тип 5: 2х2х1.60+4х1,85х2
клупа тип 6: 2х1.60х4х1,25х2
61х1.60 + 134,29=231,80х кг 1.050,00 x
40x40x4=4,52 kg/m1x231,80=

УКУПНО VI

VII ЗИДАРСКИ РАДОВИ

бр
.

позиција јед.
мере

количин
а

јед.
цена
без
пдв-
а

укупн
о без
пдв-а

1. Зазиђивање отвора између
оставе и кафетерије YTONG
преградним блоком са
танкослојним малтером. Обрачун
по м2 изведене позиције. Уместо
ове позиције је могуће урадити и
поставити отворену  полицу од
универа у ниши од демонтираних
врата.
0.8х2.10 м² 1,68 x

2. Малтерисање зазиданог отвора
са стране оставе са глетовањем
гипс-кречним малтером. Подлогу
поквасити и нанети слој продужног
малтера дебљине 0,5-1,5 цм и
извући летвама. Нанети малтер
глетовати равно и глатко, без
видљивих трагова глетелице.
Обрачун по м2 малтерисане
површине.

м² 2,00 x

3 Набавка материјала, припрема
постављање хидроизолације по
потреби (одлучује надзорни
орган) у кухињи SikaTop® Seal-107
(на цементној бази) преко са
подизањем 10цм уз зидове.
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Обрачун по м2 изведене позиције.

м² 5,00 x

4 Набавка материјала и потенцијална
израда продужетка првог
степеника на улазу у клуб салу из
кафетерије од сеченог YTONG
преградног блока и малтера.
Димензије степеника ~14х14 х50цм.
Обрачун по комплетно изведеној
позицији.

компл 1 x

5 Крпљење шлицева у зидовима
малтером након провлачење
инсталација. Површине морају бити
равне, без прелома и таласа,
састави не смеју бити видљиви.
Обрачун по м1 квалитетно
обрађених шлицева.

м1 150,00 x

УКУПНО VII

VII
I

СТОЛАРСКИ И И ДРУГИ
ЗАНАТСКИ РАДОВИ

бр
.

позиција ј. мере количин
а

јед.
цена
без
пдв-
а

укупн
о без
пдв-а

1. Набавка нових радних фотеља са
руконаслоном, хромираном (или
алуминијумском) базом, ширине
седишта 50цм  слично типу
″Престон″ - ″Antares Stolice d.o.o.″,
или одговарајуће . Фотеље се
постављају иза катедре у
професорској сали. Обрачун по
комаду. Избор потврђује
инвеститор. Приликом
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подношења понуде доставити
фотографију са ознаком и
техничким описом производа.

ком 5 x

2. Набавка клуб фотеља слично типу
B 5001 или UD203 (произвођач
″Union Drvo″) или одговарајуће у
боји по избору Пројектаната - Штоф
по избору Пројектанта,
антибактеријски, заштићен против
флекања,одбија течности, лако се
чисти и одржава. Обрачун по
комаду.
штоф у плавој боји (кафетерија) -
елемент 9. Приликом подношења
понуде доставити фотографију
са ознаком и техничким описом
производа.

ком 4 x

3 Набавка фотеља за клуб салу
слично типу ″Elit″ произвођача
″Dallas nameštaj″ у боји по избору
Пројектаната или одговарајуће.
Обрачун по комаду. Штоф по
избору Пројектанта,
антибактеријски, заштићен против
флекања, одбија течности, лако се
чисти и одржава. Приликом
подношења понуде доставити
фотографију са ознаком и
техничким описом производа.
штоф у сивој боји - елемент 2 ком 9 x
штоф у плавој боји - елемент 2а ком 3 x

4 Набавка троседа за клуб салу
слично типу ″Elit″ произвођача
″Dallas nameštaj″ или одговарајуће,
у боји по избору Пројектаната, без
механизма за расклапање. Обрачун
по комаду. Штоф по избору
Пројектанта,  антибактеријски,
заштићен против флекања, одбија
течности, лако се чисти и одржава.
Приликом подношења понуде
доставити фотографију са
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ознаком и техничким описом
производа.

штоф у сивој боји - елемент 1 ком 2 x
штоф у плавој боји - елемент 1а ком 1 x

5 Набавка - израда сепаре клупа за
кафетерију (елемент 10) на
ногицама. Укупна дужина клупе ″П″
облика је 685цм, висина 120цм,
дубина са наслоном 65цм. Обрачун
по комплетно намонтираној
позицији. Штоф по избору
Пројектанта,  антибактеријски,
заштићен против флекања,одбија
течности, лако се чисти и одржава.
Обрачун по комаду.

ком 1 x

6 Набавка или израда клуб сточића
(елемент 4) за клуб салу димензија
120х80х35цм  слично типу ″Тоскана
произвођача ″Dallas nameštaj″ или
одговарајуће - видети технички
опис. Обрачун по комаду.
Приликом подношења понуде
доставити фотографију са
ознаком и техничким описом
производа.

ком 3 x

7 Набавка или округлог стола за
кафетерију (елемент 8). Плоча
ø80цм, д=3цм од фурнираног
медијапана (храст), постоље од
хромираног челика х=72цм (слично
типу BZ148 произвођач ″Union
Drvo″) или одговарајуће. Обрачун
по комаду. Приликом подношења
понуде доставити фотографију
са ознаком и техничким описом
производа.

ком 2 x
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8 Израда намештаја од Egger
универа и Egger радних плоча у
свему према цртежима. Обрачун по
камаду монтираног елемента
намештаја. Описе елемената
видети на цртежима!
елемент 5 -додатак гипсане полице
- рам 6цм од мдф -а, са стакленим
крилима и стакленим облогама
гипсаних полица

ком 1 x

елемент 7 - витрина за излагање
књига.

ком 1 x

елемент 11 - орман изнад
радијатор маске у кухињи

ком 1 x

елемент 13 - пулт ком 1 x
елемент 14 - доњи кухињски
елементи од универа

ком 1 x

елемент 15 - горњи кухињски
елементи од универа (15, 15.а,
15.б, 15.ц)

ком 1 x

елемент 16 - огласне табле (16,
16.а, 16.б) пластифицирани
челични лим

ком 1 x

елемент 17 - облога зида ком 1 x
елемент 18 - облога стуба ком 2 x
елемент 19 - облога полустуба ком 2 x

9 Израда плоча од универа и
монтажа на претходно офарбане
конструкције клупе у професорској
сали. Клупе извести из више
делова, односно у свему према
постојећим.  Обрачун по комаду
постављене плоче (комплет горња
и чеона плоча).
клупа тип 1: 30х365 + 15х365 ком 2 x
клупа тип 1а: 30х365 + 40х365 ком 1 x
клупа тип 2: 30х725+ 15х725 ком 1 x
клупа тип 3: 30х800+ 15х800 ком 3 x
клупа тип 4: 30х240+ 40х240 ком 2 x
клупа тип 5: 30х185+ 15х185 ком 2 x
клупа тип 6: 30х125+ 15х125 ком 2 x
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10 Набавка материјала и тапацирање
постојећих седишта у
професорској сали квалитетним
мебл штофом са сертификатом
издржљивости и трења (велике
чврстине, отпоран на хабање,
истезање) у плавој боји, слично
типу са описом "DOESN’T STAIN
14891-25, 100% POLIESTER STAIN
PROTECTION - CLEAN ACTIVE,
100.000 чворова, TEZINA 630 gr/mtl.
Израђен по стандардима OKOTEX-
STANDARD 100 I GUTEGEMEIN-
SCHAFT MOBEL e. Материјал треба
да је  антибактеријски, заштићен
против флекања, одбија воду и
уље, лако се чисти и одржава" или
одговарајући. Позиција обухвата
демонтажу, комплет тапацирање
новим сунђером, пресвлачење оба
дела новим меблом и  поновну
монтажу. Обрачун по комаду
комплет тапацираног седишта.
Приликом подношења понуде
доставити фотографију са
ознаком и техничким описом
производа-штофа.

ком 108 x

11 Прерада постојеће катедре са
додавањем облоге од  универа,
урезивањем плоче за мониторе,  у
свему према цртежу . Прерада
челичне конструкције је посебна
позиција. Обрачун по комплетно
изведеној позицији.

ком 1 x

12 Прерада постојеће говорнице
скраћивањем висине за око 10 цм и
облагањем истом врстом универа
као и катедре. Инокс лајсне
поставити на ивице. Плочица са
називом факултета је посебна
позиција. Обрачун по комплетно
изведеној позицији.

ком 1 x
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13 Набавка материјала, израда и
монтажа  облоге од универа у
клубу и кафетерији преко
постављених поцинкованих
профила (дате у посебној позиција)
од  универа  д=18мм. Углове
кантовати. Плоче поставити из три
једнака дела са хоризонталним
смером текстуре. Између делова
облоге поставити алуминијумске
лајсне - листеле (или дилатационе
лајсне), хромиране, обрачунате у
цену позиције. Облога се поставља
до сокле. Обрачун по м² обложене
подконструкције, све у договору са
надзорним органом и пројектантом.
1.2x3.67+0.5x2.10+1.13х3.3 м² 9,18 x

14 Набавка материјала, израда и
монтажа дрвених храстових
лајсни 2/7цм офарбан  према
елементима намештаја. Обрачун по
метру постављене лајсне. (видети
цртеж 03).
0.93+1.87+2х0.55+2х0.40+2х1.16= м1 14,00 x

15 Набавка и уградња хромираних
квака са шилдовима на местима
демонтираних, након фарбања
свих врата.  Обрачун по комаду
уграђеног комплета.

ком 4 x

16 Набавка и уградња тракастих
завеса ширине траке 127мм са
механизмом беле боје са свим
потребним елементима за уградњу,
дужине до радијатора. Дезен по
избору пројектанта. Завесе се
постављају на месту постојећих у
професорској сали. Обрачун по
комаду постављене завесе. Мере
проверити на лицу места.
Усагласити узорак са
Инвеститором.
6ком х 2,00х2.30м ком 6 x
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17 Набавка и уградња  тракастих
завеса ширине траке 127мм са
механизмом беле боје са свим
потребним елементима за уградњу,
дужине до радијатора. Дезен по
избору Пројектанта. Завесе се
постављају на месту постојећих у
клуб сали, на спуштени плафон.
Обрачун по комплетно изведеној
позицији.
9.20х2.40м м² 22,00 x

18 Израда и постављање
застакљених ПВЦ прозора у
кухињи и остави. Прозоре
израдити од високоотпорног тврдог
ПВЦ-а са вишекоморним системом
профила, са ојачаним челичним
нерђајућим профилима, по шеми
столарије и детаљима. Прозоре
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ
гумом, вулканизованом на
угловима. Оков и боја прозора, по
избору пројектанта. Крила прозора
застаклити термо Флот стаклом
д=4+16+4 мм и дихтовати. Обрачун
по комаду постављеног прозора.
Мере проверити на лицу места.
Позиција обухвата и обраду
шпалетне после уградње.
двокрилни 101х81цм ком 1 x
једнокрилни 70х125цм ком 2 x

19 Израда и монтажа инокс плочице
за катедру и говорницу са
угравираним логом и називом
факултета . Обрачун покомаду
постављене плочице.
60х40цм ком 1 x
20х13цм ком 1 x

20 Набавка и монтажа покривног П
или L профила за каблове, уз
кухињске елементе до зида и
сл.опшивке . Обрачун по метру
постављене лајсне.

м1 14,00 x
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21 Израда маске надсветла са
натписом. Маска димензија 2.7х0.8
се поставља са стране ходника,
изнад врата за дегажман. На
нетранспарентну плочу дебљине до
8мм се кашира фолија и качи на
зид,са скривеним носачима. На
плочу се кашира дигитално
штампана фолија са логом
факултета и натписима
:"професорска сала ▲",
"кафетерија ◄" и "клуб сала ◄" са
стрелицама. Обрачун по комплет
постављеном елементу.

ком 1 x

УКУПНО VIII

IX ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Ова група радова обухвата :

а) Испорука свог материјала наведеног у појединим
позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала
потребног за квалитетну израду инсталација.

б) Уградња у свему како је наведено у појединим
позицијама а у складу са важећим прописима и
стандардима.

ц) Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене
инсталације.

д) Довођење у исправно стање свих евентуално
оштећених места на већ изведеним радовима.

е) Сав употребљен материјал мора одговарати важећим
стандардима и бити високог квалитета.

ф) Сви радови морају бити изведени стручном радном
снагом и у потпуности према важећим прописима за
предметне врсте радова.

г) У цену се урачунава поред вредности свог потребног
материјала и потребне радне снаге и порези на рад и
материјал.

х) Цена обухвата и израду све евентуално потребне
радионичке документације.

ј. мере количин
а

јед.
цена
без
пдв-
а

укупн
о без
пдв-а

1. РАЗВОДНИ ОРМАР
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1 Испорука разводног ормана од
тврде незапаљиве пластике са
опремом:

ком 1 x

Врсте и количине опреме које се
уграђују у разводни орман, са
наведеним вредностима за In и Ik
приказане су табеларно у оквиру
спецификације у овом поглављу.
У ормане уградити основни
материјал и опрему према описима
који следе:
Трополни гребенасти прекидач 63А,
(0-1), за уградњу на шину у орману.

ком 1 x

Аутоматски заштитни прекидач 6А,
230 V, 50 hz, трополни, Б -
карактеристике, предвиђен за
струју кратког споја од 10кА

ком 5 x

Аутоматски заштитни прекидач 10А,
230 V, 50 hz, трополни, Б -
карактеристике, предвиђен за
струју кратког споја од 10кА

ком 5 x

Аутоматски заштитни прекидач 16А,
230 V, 50 hz, једнополни, Б -
карактеристике, предвиђен за
струју кратког споја од 10кА

ком 25 x

Све комплет са натписним
плочицама за обележавање свих
сигнално командних елемената на
вратима ормана, намонтирано,
повезано испитено и пуштено под
напон.

пауш. x

2. СВЕТИЉКЕ И ИНСТАЛАЦИОНИ
ПРИБОР

1. Плафонска уградна светиљка тип
1.1, LED panel 16W димензије
173x173 mm слична типу
50116FA/W/C ONE LIGHT

ком 4 x

2. Плафонска уградна светиљка тип
1.2, Уградна led светиљка бела
покретна, 6W , слична типу 11105W,
ONE LIGHT

ком 10 x

3. Уградна светиљка тип  1.3, Уградни
led профил димензије 25x25 mm,
слична типу KLUS LIPOD PROFFILE
- , sa led траком 15w/m,са свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 7 x
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4. Светиљка тип 2.1,  led трака у
скривачу 15W/m1 2835 - 1400
lumena /m1 - 24V, sa L профилом
15x15mm и свим потребним
прибором и монтажним
материјалом

m. 67 x

5. Уградна светиљка тип  2.2, Уградни
led профил димензије 25x25 mm,
слична типу KLUS LIPOD PROFFILE
- , sa led траком 15w/m,са свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 14 x

6. Плафонска надградна светиљка
тип 3.1, LED panel 22W димензије
220x220 mm слична типу
62122F/W/W ONE LIGHT

ком 5 x

7. Плафонска надградна  светиљка-
висилица   тип 3.2, 60W, слична
типу SLV ENOLA 149381

ком 3 x

8. Плафонска надградна светиљка-
рефлектор  тип 3.3, 10W, слична
типу ROLO 1037 11,
FORMALIGHTING

ком 2 x

9. Плафонска уградна светиљка тип
3.4, Уградна led светиљка бела
покретна, 6W , слична типу 11105W,
ONE LIGHT

ком 8 x

10
.

Надградна зидна светиљка тип  3.5
, LED, 3W, слична типу Cubetto G2,
1168-K30 - 11, FORMALIGHTING

ком 3 x

11
.

Светиљка тип 3.7,  led трака
400lm/m, 3000 K,sa led профилом
слично  типu KLUS ,  и свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 9 x

12
.

Светиљка тип 3.9,  led traka u
skrivačima, ≥ 500 lm/m, 3000k, sa
Lпрофилом 15x15mm и свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 13 x

13
.

Плафонска уградна светиљка тип
4.1, LED panel 16W димензије
173x173 mm слична типу
50116FA/W/C ONE LIGHT

ком 3 x

14
.

Плафонска уградна светиљка тип
4.2, Уградна led светиљка бела, 6W
, слична типу 11105W, ONE LIGHT

ком 24 x
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15
.

Плафонска уградна светиљка тип
4.3, Уградна led светиљка бела, 6W
, покретна, слична типу 11105W,
ONE LIGHT

ком 5 x

16
.

Уграднасветиљка za nameštaj тип
4.4, Уградна led светиљка бела, 2W
, покретна, слична типу GiroLED
RD39-K30D14 - 11,
FORMALIGHTING

ком 6 x

17
.

Плафонска надградна светиљка-
рефлектор тип 4.5, слична типу Mini
Mondo Due 1252-K30D24 -11
FORMALIGHTING

ком 4 x

18
.

Плафонска надградна  светиљка -
дупли рефлектортип 4.6, LED,
слична типу ENOLA_B WALL AND
CEILING SPOT - 152021, SLV

ком 3 x

19
.

Надградна зидна светиљка тип  4.7
, LED, 3W, слична типу Cubetto G2,
1168-K30 - 11, FORMALIGHTING

ком 6 x

20
.

Светиљка тип 4.8,   led traka u
skrivačima oko stuba, ≥ 400 lm/m,
3000k, sa Lпрофилом 15x15mm и
свим потребним прибором и
монтажним материјалом

m. 6 x

21
.

Светиљка тип 4.9,  led трака u
skrivačima - okvir, ≥ 400 lm/m, 3000k,
sa Lпрофилом 15x15mm и свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 25 x

22
.

Светиљка тип 4.10,  led трака у
скривачу, ≥ 400 lm/m, 3000k, sa
Lпрофилом 15x15mm и свим
потребним прибором и монтажним
материјалом

m. 10 x

23
.

Светиљка тип 5,  led паник
светиљка1,2w, аутономија 3h,
слична типу  Modus PLEXI LED

ком 4 x

24
.

Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградног обичног
инсталационог прекидача 230V,10А,
IP20,слично  типу Mosaic ,
"Legrand", бела боја. Комплет са
дозном 2М, носачем 2М,1 прекидач
и маском 2М .

ком 1 x
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25
.

Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградног обичног
инсталационог прекидача, 230V,
10А, IP20, слично  типу Mosaic ,
"Legrand", бела боја. Комплет са
дозном 2М, носачем 2М, 2
прекидача 1М и маском 2М.

ком 4 x

26
.

Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградног обичног
инсталационог прекидача, 230V,
10А, IP20, слично  типу Mosaic ,
"Legrand", бела боја. Комплет са
дозном 5М, носачем 5М, 5
прекидача 1М и маском 5М.

ком 2 x

3. ПРИКЉУЧНИЦЕ

3.
1

Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградне монофазне
прикључнице са заштитним
контактом (Л+Н+ПЕ) за 230V, 16А,
IP20, бела слично  типу Mosaic,
"Legrand". Комплет 2а дозном 2М,
носачем М, 1утичница 2М и маском
6М, све за уградњу у зид

ком 5 x

3.
2

Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградне монофазне
прикључнице са заштитним
контактом (Л+Н+ПЕ) за 230V, 16А,
IP20, бела слично  типу Mosaic,
"Legrand". Комплет са дозном 4М,
носачем 4М, 2 утичнице 2М и
маском 4М, све за уградњу у зид

ком 23 x

3.
3

Набавка, испорука и монтажа са
повезивањем уградне монофазне
прикључнице са заштитним
контактом (Л+Н+ПЕ) за 230V, 16А,
IP20, бела слично  типу Mosaic,
"Legrand". Комплет са дозном 6М,
носачем 6М, 3 утичнице 2М и
маском 6М, све за уградњу у зид

ком 5 x

3.
4

Набавка, испорука и монтажа подне
кутије 18М, са монтажом 6
прикључница 2М

ком 1 x

3.
5

Парапетни канал за вођење
каблова димензија 150 x 50мм и
монтажу прикључница у
професорској сали.

m 4 x
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4. КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ
ПРИБОР

4.
1

Испорука и полагање каблови за
инсталацију осветљења,
прикључница и извода
термотехничких инсталација
следећих типова и пресека:
- Н2XХ-Y 3x1.5 мм2 m 450 x
- Н2XХ-Y 3x2.5 мм2 m 280 x

4.
2

Испорука и монтажа ХФ цеви 16мм,
за вођење каблова у простору
шупљих зидова, за енергетске
инсталације, као и за будуће
инсталације дојаве пожара

m. 150 x

5. РАЧУНАРСКА МРЕЖА
Испорука  монтажа и повезивање

5.
1

Бакарни парични кабл, FTP LSHF-
FР, категорије 6, 4x2x0,5 мм.

m 300 x

5.
2

Прикључница RJ45 cat 6, за
монтажу у зид

ком 10 x

6. ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
Испорука  полагање кабла

6.
1

Кабл JH(St)H  2X2X0,8 mm. m 80 x

6.
2

Кабл NHXHX FE180/E90 2 X
1,5mm2

m 10 x

7. ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И
ЗАВРШНИ РАДОВИ
Испитивања након завршетка
радова са издавањем атеста :
- отпорности петље,
- отпорности уземљења,
- отпорности изолације напојних
каблова,
- непрекидност заштитног
проводника,
- уграђене опреме у склопу
електричне инсталације.
Израда пројекта изведеног објекта

пауш 1 x
УКУПНО IX
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Ред.
бр. Врста радова УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ

БЕЗ ПДВ-а
I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
II КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
III ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ
IV СУВОМОНТАЖНИ (ГИПСАРСКИ) РАДОВИ
V МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
VI БРАВАРСКИ РАДОВИ
VII ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VIII СТОЛАРСКИ И ДРУГИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ
IX ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

УКУПНО (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) =

Начин и рок плаћања: Наручилац ће уплатити аванс од 25% од
укупно уговорене цене, а преостали део
уговорене цене биће исплаћен у року од
_____дана од дана испостављања уредног
рачуна и одговарајућег документа којим се
доказује да су радови извршени (не може
краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана)

Рок за извођење радова (максимално 20
календарских дана)

_____ дана (уписати број дана)

Рок важења понуде (минимум 30 дана) _____ дана (уписати број дана)

Гарантни рок (Гарантни рок на изведене
радове не може бити краћи од 3 године, а на
уграђени материјал према декларацији
произвођача)

Гарантни рок на изведене радове ________
(уписати број година)
Гаранти рок на материјал према
декларацији произвођача

Место извођења радова: Економски факултет, Каменичка 6, Београд

У _________________ Потпис овлашћеног лица
Дана: _____________ М.П. _________________________

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

УГОВОР
О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА

ПРОФЕСОРСКЕ САЛЕ, САЛОНА И БИФЕА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА

Закључен између:

1. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, Београд, ул. Каменичка бр. 6,
матични број 07001983 и ПИБ 100223295, кога заступа декан проф. др Бранислав
Боричић (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. „___________________________“ из________________, ул._________________
,бр.___ , матични број_____________________ и ПИБ________________________ (у
даљем тексту: Извођач), кога заступа директор ____________________________
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
а)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

б)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/
подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из

групе понуђача" и попунити податке)

Предмет  Уговора

Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као

најповољнијег понуђача за извођење радова по спроведеном отвореном поступку јавне
набавке бр. 13/2016.

Члан 2.
Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији професорске сале,

салона и бифеа Економског факултета у Београду и ближе је одређен усвојеном
понудом Извођача број ____ од  ____2016. године, која је дата у прилогу и чини
саставни део Уговора.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за
реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим
прописима и стандардима.
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Вредност радова - цена
Члан 3.

Уговорне  стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
_________________________________ динара без ПДВ-а, а добијена је на основу
јединичних цена из усвојене понуде Извођача број __________________
од________ _ 2016. године.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената
на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, и све остале зависне трошкове
Извођача.

Услови и начин плаћања
Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати изведене радове, на рачун број
_______________________________ ___код _____________________ ___________банке,
следећом динамиком: 25% (процената) на име аванса, у износу од _________________________
динара (словима:___________________________________________________ ______), без
урачунатог пореза на додату вредност, по закључењу уговора, односно након што Извођач, у
року од пет дана од дана потписивања уговора, преда Наручиоцу авансну ситуацију и достави
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини уговореног аванса, без ПДВ-
а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа.
Аванс се мора оправдати са последњом привременом ситуацијом.
- Преостали део, по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу

оверене грађевинске књиге и јединичних цена из предмера, потписаним од стране Надзорног
органа Наручиоца, у року од ______  дана од дана пријема оверене ситуације за неспорни део
ситуације, с тим да окончана ситуација мора износити најмање 10% (процената) од уговорене
вредности.
Привремене и окончана ситуација морају бити оверене од стране Надзорног органа Наручиоца.
Коначан обрачун ће се извршити на бази стварно изведених количина радова, оверених од стране
Надзорног органа, путем грађевинске књиге.

Рок за завршетак радова
Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ___  дана.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а

сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је Извођач доставио финансијску гаранцију за повраћај авансног

плаћања и финансијску гаранцију за добро извршење посла,
- да је Извођач Наручиоцу доставио полисе тражених осигурања

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 5-ог дана од кумулативног
стицања горе наведених услова, сматраће се да је 5-ог дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају
и технички преглед, а што Комисија за примопредају констатује у Записнику о
примопредаји.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
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Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене техничких захтева по налогу Наручиоца под условом да обим радова
по измењеним захтевима знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року
од два дана од сазнања за околност.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о
томе постигну писмени споразум.

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.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна
Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10 % од вредности
укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање
и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача
Члан 8.

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким
прописима, и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и:
o да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова;
o да се строго придржава мера заштите на раду;
o да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је

спреман за њихову примопредају;
o да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима

за ту врсту посла и у уговореном року;
o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
o да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и 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;
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o да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије;

o да омогући вршење стручног надзора на објекту;
o да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу

извршеног 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 убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења
радова;

o да уведе у рад више смена, ноћни рад, продужи смену или уведе у рад више
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не
испуњава предвиђену динамику;

o да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се
утврде неправилности и недостаци;

o да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да
приступи у року од 5 дана.

Обавезе Наручиоца
Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чланом 4. Уговора и да од Извођача, по завршетку радова прими
наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење надзора над извршењем уговорних обавеза
Извођача.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан
прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду Комисије за надзор и примопредају
и коначни обрачун изведених радова са Извођачем.

Осигурање и финансијско обезбеђење
Члан 10.

Извођач се обавезује да у року од пет радних дана од дана обостраног
потписивања уговора о јавној набавци, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у
висини уговореног аванса, без ПДВ - а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на
име финансијског обезбеђења повраћаја авансног плаћања, која ће трајати 10 (десет)
дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Извођач се обавезује да у року од пет радних дана од дана обостраног
потписивања уговора о јавној набавци достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у
висини од 10% од уговорене вредности набавке, без ПДВ - а, са клаузулом „без
протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет)
дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје радова достави уредно
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке, без ПДВ - а,
са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име отклањања грешака у гарантном
року, и роком важења 5 (пет) дана дужем од дана истека гарантног рока. Финансијском
гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року, наручилац се обезбеђује у случају
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да понуђач не изврши обавезу отклањања квара, који би могао да умањи могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном
року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем
недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима
Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке
отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг
привредника.

Члан 11.
Извођач је дужан да у року од пет радних дана од дана обострано потписаног

уговора осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове
пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису
осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова
тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

Извођач је такође дужан да у року од пет радних дана од обострано потписаног
уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену
трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, 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 става 1. и 2. овог члана, са новим
периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и
противпожарне заштите.

Гарантни рок

Члан 12.
Гарантни рок на изведене радове је___________ године, а за уграђени материјал

је према декларацији произвођача.

Извођење уговорених радова
Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са
пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима
и техничким прописима, и његовим захтевима, он га одбија и забрањује његову
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу
квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 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
ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
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Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о
планирању и изградњи.

Члан 14.
Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Привредног

друштва ________________________, са седиштем ___________________ ПИБ
_______, матични број ___________  односно у групи понуђача коју чине Привредно
друштво _________________ са седиштем ___________________ ПИБ _______,
матични број ___________ .

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те
и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 15.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем

вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести
Комисију за надзор и примопредају радова и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак
радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача
бр. ________ од _________ 2016. године за које се утврди постојање вишка радова
остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 16.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Комисије

за надзор и примопредају радова извести хитне непредвиђене 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 предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из
става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и
исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 17.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење

овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно
уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су
правно неважећи.

Примопредаја изведених радова
Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и Комисију за
надзор и примопредају радова, а дан завршетка радова уписује се у грађевински
дневник.
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Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од
завршетка радова.

Комисију за надзор и примопредају радова чине 2 (два) представника
Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или

приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не
отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу
на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на
коришћење изведене радове.

Коначни обрачун
Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија
за надзор и примопредају на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској
књизи и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са

Записником о примопредаји (чији је саставни део Записник о коначном обрачуну
изведених радова).

Раскид Уговора
Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу
грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15
календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-
техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка
средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је
било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада
стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и
сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Остале одредбе
Члан 21.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона
о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.
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Члан 22.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- понуда Извођача бр. ______ од_________ 2016. године
- Динамички план извођења радова

Члан 23.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 24.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 25.
Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

За Извођача радова За Наручиоца

______________________ ________________________
Декан

Проф. др Бранислав Боричић



132

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

Назив понуђача: ____________________________________________________

Датум: _________________

Сачињена: _____________________2016. године у _______________________

На основу понуде, број:______________________________________________

Укупна цена (без ПДВ) _______________________________________________

Стопа ПДВ _________________________________________________________

Износ ПДВ на укупну цену ___________________________________________

Укупна цена (са ПДВ) ________________________________________________

- Понуђена цене изражене су у динарима
- Упутство за попуњавање: Уписати тражене податке у понуђене просторе у табели.

У _________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _________________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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.

У _________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _________________________
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова – реконструкција професорске сале, салона и бифеа
Економског факултета у Београду, број 13/2016, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _________________________

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

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

ИЗЈАВУ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Р.Б. Назив наручиоца Опис (врста) радова
Период

извођења
радова
(од –до)

Вредност
извршених

радова
(у динарима, без

ПДВ-а)

УКУПНО:

Напомена: У случају потребе, образац фотокопирати.

У _________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _________________________
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XIII ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА

Назив
референтног
Наручиоца:

Седиште:

Улица и број:

Телефон:

Матични број:

ПИБ:

П О Т В Р Д А

Којом потврђујемо да је Извођач радова
______________________________________________________, из
_________________________________, у периоду од ____________ до ___________
године извео радове
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
у укупној вредности од _____________________ (словима:
___________________________________________________________________________
_______) динара, без обрачунатог  ПДВ-а, а по основу Уговора бр. __________________
од ___________.

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________ ради
учешћа у поступку јавне набавке радова – реконструкција професорске сале, салона и
бифеа Економског факултета у Београду (јавна набавка број 13/2016) и у друге сврхе
се не може користити.

Место:___________________

Датум:___________________

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује:

Наручилац

____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне
листе.
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XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОВРАЋАЈА АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

За јавну набавку радова – реконструкција професорске сале, салона и бифеа
Економског факултета у Београду , број 13/2016 дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________ , из _____________________________,
изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор:

- у року од пет радних дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци,
на име средства финансијског обезбеђења повраћаја авансног плаћања, доставити
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини уговореног аванса, без ПДВ-
а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _________________________

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом образац.
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XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ
ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

За јавну набавку радова – реконструкција професорске сале, салона и бифеа
Економског факултета у Београду , број 13/2016 дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________ , из _____________________________,
изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор:

- у року од пет радних дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци,
на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке,
без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла,
као и картон депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _________________________

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом образац.
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XVI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

За јавну набавку радова – реконструкција професорске сале, салона и бифеа
Економског факултета у Београду , број 13/2016 дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________ , из _____________________________,
изјављујем да сам сагласан, да ћу у тренутку примопредаје радова, доставити
Наручиоцу

- уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене
вредности набавке, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име
отклањања грешака у гарантном року, као и картон депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.
Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи још 5 (пет) дана од дана
истека гарантног рока.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неотклањања грешака у  гарантном року и
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _________________________

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом образац.
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XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОСИГУРАЊУ РАДОВА, ОСИГУРАЊУ
ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА ИЛИ СТВАРИМА ТРЕЋИХ ЛИЦА И ОСИГУРАЊУ
РАДНО АНГАЖОВАМИХ ЛИЦА

За јавну набавку радова – реконструкција професорске сале, салона и бифеа
Економског факултета у Београду , број 13/2016 дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

 изјављујемо да ћемо у року од пет радних дана од дана обострано
потписаног уговора осигурати  радове који су предмет овог уговора од
уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у
изградњи) и доставити Наручиоцу полису осигурања, оригинал или
оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

 доставити Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену
копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према
важећим законским прописима.

 доставити Наручиоцу полису осигурања радно ангажованих лица на
објекту.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави,
пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

У _________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _________________________

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом образац.
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XVIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ
ИЗВОДЕ РАДОВИ

Изјављујем да је дана ____. ____. 2016. године, представник
понуђача_____________________________________________________ извршио
обилазак локације и објекта, на којој се извршавају радови који су предмет јавне
набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за
припрему понуде.

Такође, изјављујем да је понуђач у потпуности упознат и са свим условима извођења
радова и да они сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у
понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених
јединичних цена.

У _________________ Потпис овлашћеног лица Понуђача

Дана: _____________ М.П. _________________________

У _________________ Потпис овлашћеног лица Наручиоца

Дана: _____________ М.П. _________________________

НАПОМЕНА:
- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и

оверава само понуђач.

- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.
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IXX ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ



РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ПРОФЕСОРСКЕ САЛЕ, КАФЕТЕРИЈЕ И КЛУБА 
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 
          alfabirotim  

 

I/3   ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                                                      

 
 Постојеће стање                                                                                       цртеж 01 
 Основа - намештај                                                                                    цртеж 02 
 Основа – обрада зидова и плафона                                                       цртеж 03 
 Основа – обрада зидова и плафона                                                       цртеж 03.а 
 Основа плафона                                                                                       цртеж 04 
 Основа - расвета (типови светиљки)                                                      цртеж 05 
 Основа - расвета                                                                                       цртеж 05.а 
 Пресеци - салон                                                                                        цртеж 06 
 Пресеци - салон                                                                                        цртеж 06.а 
 Пресеци - дегажман                                                                                  цртеж 07 
 Пресеци – кафетерија, кухиња и остава                                                 цртеж 08 
 Пресеци – кафетерија, кухиња и остава                                                 цртеж 08.а 
 Елемент намештаја 5                                                                                цртеж 09 
 Елемент намештаја 7                                                                                цртеж 11 
 Елемент намештаја 11                                                                              цртеж 12 
 Елемент намештаја 13                                                                              цртеж 13 
 Елемент намештаја 14 и 15                                                                      цртеж 14 
 Елемент намештаја 16                                                                              цртеж 15 
 Елемент намештаја 17                                                                              цртеж 16 
 Елемент намештаја 18                                                                              цртеж 17 
 Елемент намештаја 19                                                                              цртеж 18 
 Елемент намештаја 12                                                                              цртеж 19 
 Постојећи елементи 1 и 2                                                                          цртеж 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



















































РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ПРОФЕСОРСКЕ САЛЕ, КАФЕТЕРИЈЕ И КЛУБА 
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 
          alfabirotim  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/3   ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  -  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ                                    
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