
III спрат
Одељење Гастроентерологије, Одељење Имунологије и Метаболизма
Инститиут за заштиту здравља мајке и детета ‚‚Др. Вукан Чупић"

Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

I РУШЕЊЕ  И  ДЕМОНТАЖА

А РУШЕЊЕ

Напомене :

- Све позиције рушења обухватају и изношење шута на
привремену депонију удаљену до 50 м.

- Одвоз шута на градску депонију обухваћено је посебно у
позицији 8.позицији 8.

1. Рушење целих и делова зидова - просецање отвора
адекватним алатом без растресања конструкције, са
привременим осигурањем.
Обрачун по м3 м3 3,00

2. Рушење унутрашњих подних облога, комплетно са свим
слојевима до конструкције (цементна кошуљица, звучна
изолација, хидроизолација ...), укупне дебљине до 70 мм.

Обрачун по м2

2.1 Гранитне керамичке плочице м2 46,00

2.2 Керамичке плочице м2 40,00

2.3 ПВЦ подна облога м2 394,00

3. Рушење унутрашњих зидних облога - керамичких плочица
у цементном малтеру, комплетно до конструкције, са
чишћењем спојница на зиданим зидовима.
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III спрат
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

Обрачун по м2 м2 211,00

4. Рушење спуштених плафона малтер на трсци
болесничким собама, заједничким просторима,

просторима медицинског особља. .

Обрачун по м2 м2 420,00

5. Просецање - шлицовање зидова у ширини шд 100 мм заПросецање - шлицовање зидова у ширини шд 100 мм за
полагамње електроенергетских канала..

Обрачун по м1 м1 100,00

6. Рушење армирано бетонске сокле висине х=100 мм,

ширине              д=100 мм
Обрачун по м3 м3 1,00

7. Рушење армирано-бетонског подпрозорника ширине 500

мм, дебљине 100 мм.
Обрачун по м3 м3 0,20

9. Разни ситни и непредвиђени радови.
Обрачун паушално пауш ---

А   РУШЕЊЕ  УКУПНО : Дин:
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

Б ДЕМОНТАЖА

Напомене :

- Све позиције демонтаже обухватају и изношење
демонтираних елемента и одвоз на место које одреди
инвеститор.

1. Демонтажа унутрашње столарије (врата и преграде),

заједно са штоком.заједно са штоком.

Обрачун по комаду

1.1 Врата м2 10,00

1.2 Санитарне преграде са и без врата м2 26,00

1.3 Преграде са и без врата м2 120,00

2. Демонтажа мермерне подпрозорске даске
димензијаширине 500мм, дебљине 25 мм
Обрачун по м2 м2 1,00

3.

Демонтажа постојећег растер плафона са
подконструкцијом, одлагање на за то предвиђено место.

Демонтирани плафон се мора обезбедити пошто се
поново монтира.

Обрачун по м2 м2 102,00

4. Демонтажа спуштеног плафона Хоунтер Доуглас са
подконструкцијом. м2 25,00
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

5. Демонтажа уградног намештаја, - орамана и висећих
елемената.

Паушално пауш

6. Разни ситни и непредвиђени радови.

Обрачун паушално пауш ---

Б   ДЕМОНТАЖА  УКУПНО : Дин:Б   ДЕМОНТАЖА  УКУПНО : Дин:

9. Утовар шута у камион, одвоз на градску депонију удаљену
до 10 км, истовар и грубо планирање на депонији.

Обрачун по м3 м3 110,00

I   РУШЕЊЕ  И  ДЕМОНТАЖА  УКУПНО : Дин:
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Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

II ЗИДАРСКИ  РАДОВИ

Напомена:
У јединичне цене зидања и малтерисања, урачунати и
коришћење лаке покретне зидарске скеле.

1. Зидање зидова дебљине д=190 мм, гитер блоком у
продужном малтеру размере 1:2:6, са испуном шупљина упродужном малтеру размере 1:2:6, са испуном шупљина у
блоку сувим песком.
Обрачун по м3 м3 1,00

2. Малтерисање унутрашњих површина зидова, продужним
малтером размере 1:3:9, у два слоја укупне просечне
дебљине д=20 мм, са финим пердашењем завршног слоја.

На саставима зиданих и бетонских површина поставити
рабиц мрежу у ширини од 150 мм, што улази у јединичну
цену позиције.

Обрачун по м2 комплетно са рабицом м2 5,00

3. Израда рабицираног цементног естриха од цементног
малтера размере 1:3, дебљине до д=50 мм, са
формирањем пада према сливнику.
Естрих радити у саставу пливајућих подова, као заштиту
подних изолација и уједно као подлогу за даљу обраду
подова.

Обрачун по м2 комплетно са рабицом м2 394,00
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III спрат
Одељење Гастроентерологије, Одељење Имунологије и Метаболизма
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Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

4. Крпљење шлицева након полагања електроинсталација
продужним малтером 1:3:9.

Обрачун по м1 изведене позиције м1 100,00

II   ЗИДАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО: Дин:
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III спрат
Odeljenje Gastroenterologije, Odeljenje Imunologije i Metabolizma

Institiut za zaštitu zdravlja majke i deteta ‚‚Dr. Vukan Čupić"
Radoja Dakića 6-8

Beograd

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

III ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ

Напомена:

Извођач може уместо предложених типова и слојева изолација
применити и друге типове и слојеве изолација - истих
карактеристика, уз обавезну сагласност Надзорног органа.

1. Набавка, транспорт и израда хоризонталне и вертикалне
хидроизолације санитарних чворова, хидроизолационом
мембраном типа AQUAMAT или еквивалент.
Мембрана се наноси преко предходно очишћенеМембрана се наноси преко предходно очишћене
одмшћене и одпрашене површине. По потреби површину 
Пре наношења мембране, површина која се обрађује се
добро накваси али без акумулације воде.

Мембрана се наноси четком у 2-3 премаза. Сваки слој се
појединачно наноси и мора се осушити пре наношења
слеећег. Дебљина слоја не сме бити већа од 1 мм, како би
се избегле пукотине.

Састав пода са зидовима, изводи се флексибилним
цементним премазом (тип-а AQUAMAT ELASTIC), уз
локално армирање хидроизолационе мембране 100 мм
широком траком од стакленог воала или полиестер
тканине. 

Дуж спојева пода и зидова се наноси 12-15 цм широк
премаз (тип-а AQUAMAT ELASTIC) у који се, док је свеж,

утискује арматурни материјал. Следећи слој се наноси
када се претходни осуши.
Извести у свему према упутству произвиђача
Обрачун по м2

1.1 хорионтална хидроизолација м2 31,00

1.2 вертикална хидроизолација до х=2,0 м м2 136,00
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III спрат
Odeljenje Gastroenterologije, Odeljenje Imunologije i Metabolizma

Institiut za zaštitu zdravlja majke i deteta ‚‚Dr. Vukan Čupić"
Radoja Dakića 6-8

Beograd

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

 III  ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО: Дин:
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III спрат
Одељење Гастроентерологије, Одељење Имунологије и Метаболизма
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Радоја Дакића 6-8
Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

IV АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ

Напомена:

Извођач је дужан да све мере из шема провери на лицу места.

1. Ампасовање постојећеих алуминијумских фасадних врата и
прозора на болесничким собама.

Оков на вратима је три шарке по крилу и ручица за
отварање око вертикалне осе лево или десно.

Крила прозора је опремљено механизмом за отварање око
средишње хоризонталне осе и ручицом за отварање и

Заменити дихтунг траке.

Обрачун по м2 ампасованих прозора. м2 95,00

2. Израда, транспорт и уградња унутрашњих преграда са или
без врата, у санитарним чворовима.

Конструкцију преграде и крила врата извести од нерђајућег
челика или рофраја. Преграда и врата су скраћени од пода 

Испуну преграде и крила врата извести од водоотпорног
матријала и материјала отпорног на хемикалије, HPL

панели.

Извођач је дужан да провери све мере на лицу места.

Извести у свему према радионичком цртету овереном од
стране  пројектанта.
Обрачун по м2 изведене позиције м2 14,00
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III спрат
Одељење Гастроентерологије, Одељење Имунологије и Метаболизма
Инститиут за заштиту здравља мајке и детета ‚‚Др. Вукан Чупић"
Радоја Дакића 6-8
Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

3. Израда, транспорт и уградња унутрашњих, алуминијумских
делимично застакљених преграда са или без врата. Врата
могу бити клизна или једнокрилна или двокрилана
заокретна.

Конструкцију преграде извести од нерђајућег челика или

Испуну преграде иизвести у доњем делу до висине од 900

мм, двострано постављеним алуминијумским лимом са
испуном од полиуретана, а у горњој зони застаклити равним
провидним сигурносним стаклом дебљине д=6 мм.

Конструкција и испуна преграде мора бити отпорна на
хемикалије.

Извођач је дужан да провери све мере на лицу места.

Извести у свему према радионичком цртету овереном од
стране  пројектанта.
Обрачун м2 комаду изведене позиције м2 135,00

IV   АЛУМИНИЈУМСКИ  РАДОВИ  УКУПНО: Дин:
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III спрат
Odeljenje Gastroenterologije, Odeljenje Imunologije i Metabolizma

Institiut za zaštitu zdravlja majke i deteta ‚‚Dr. Vukan Čupić"
Radoja Dakića 6-8

Beograd

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

V КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ

1. Облагање подова унутрашњих просторија, подним керамичким
плочицама И класе, димензија, боје, тона и у слогу према избору
Инвеститора и одобреном узорку.
Плочице поставити лепљењем одговарајућим атестираним
лепком, са фуговањем спојница масом за фуговање, што све
улази у јединичну цену позиције.
Обрачун по м2  комплетно изведене позиције.Обрачун по м2  комплетно изведене позиције.

1.1. Санитарни чворови м2 31,00

1.2 Кухиње м2 9,00

2. Облагање подова унутрашњих комуникација, подним
плочицама од противклизне керамике И класе, димензија,

боје, тона и у слогу према избору пројектанта и одобреном 
Плочице поставити у слоју цементног малтера размере
1:3, дебљине д=30 мм, са фуговањем спојница масом за
фуговање, што све улази у јединичну цену позиције.
Обрачун по м2 м2 46,00

3. Облагање зидова унутрашњих просторија, зидним
керамичким плочицама И класе, димензија, боје, тона и у
слогу према избору пројектанта и одобреном узорку.
Висина облагања зидова у мокрим чворовима је до 2200

мм, а у кухињама до 1600 мм.
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Odeljenje Gastroenterologije, Odeljenje Imunologije i Metabolizma

Institiut za zaštitu zdravlja majke i deteta ‚‚Dr. Vukan Čupić"
Radoja Dakića 6-8

Beograd

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

Плочице поставити у слоју цементног малтера размере
1:3, дебљине д=20 мм, са фуговањем спојница масом за
фуговање, што све улази у јединичну цену позиције.

Обрачун по м2 
3.1 Санитарни чворови м2 180,00

3.2 Кухиње м2 31,00

 

V  КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО: Дин:V  КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО: Дин:
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Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

VI ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ 

1. Набавка, транспорт и уградња ПВХ подне облоге са
фабричким полиуретанским површинским третманом,

дебљине 2.0 мм, у ролнама
Подна облога се савија и преко лучних ПВX форматизера
холкера подиже уз зид у висини од х=150 мм, што је обрачунато
у јединичну цену позиције.
Подлогу од керамичких плочица претходно очистити,

отпрашити и одмастити. Затим подлогу глетовати, у
дебљини просечно 3 мм, уз примену одговарајућег
прајмера. Глетовану површину фино брусити.

ПВХ поставити лепљењем одговарајућим атестираним
лепком. 

Боја и дезен се разликују према намени простора, а у
свему према избору пројектанта и одабраном узорку.
На споју ПВХ облоге и друге обраде зида поставити
покривну лајсну, што је посебно обрачунато
Извести у свему према упутству произвођача.

За уграђени материјал потребна гаранција од 3 године као
и атести на отпорност против хабања, отпорнодт на
клизање, отпорност на продирање воде, уља, масти и
санитарних хемикалија, отпорност на температурне
промене од +60 Ц до -20Ц. 

Јединичном ценом позиције обрачуната је израда

самолива.
Обрачун по м2  изведене позиције са уградњом холкера и 

подизањем  облоге уз зид. м2 394,0000
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Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

VI   ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ  УКУПНО: Дин:
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Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

VII ЛАКЕ  ЗИДНЕ  ПРЕГРАДЕ  И  ОБЛОГЕ

1. Набавка материјала и монтажа унутрашњих лаких монтажно-

демонтажних зидних преграда дебљине д=100 мм, од
влагоотпорних гипс картонских плоча дебљине д=12,5 мм, сувом
монтажом, у свему према упутствима произвођача, пројекту и
одобреном узорку.
Преграде израдити са металном потконструкцијом испуњеном
звучном изолацијом таблама мунералне вуне и обостраном илизвучном изолацијом таблама мунералне вуне и обостраном или
једностраном облогом од гипс картонских плоча.
На ивицама поставити типске угаонике, све видне саставе
плоча бандажирати и глетовати, што све улази у јединичну
цену позиције.

Састав зидне преграде: 50/100 мм - двоструке гипс
картонске плоче 12,5 мм обострано постављене + CW-UW

потконструкција + мин. вуна 50 мм.

Крила врата ако их има су посебно обрачуната у
Браварским радовима и не улазе у обрачунату количину.
Обрачун по м2 изведене позиције м2 150,00

2. Набака материјалаи затварање отвора између две
просторије влагоотпорним гипс картонски плочама
дебљине д=12,5 мм, сувом монтажом, у свему према
упутству произвођача, пројекту и одабраном узорку.
Обрачун по м2 изведене позиције м2 5,00

VII   ЛАКЕ  ЗИДНЕ  ПРЕГРАДЕ  И  ОБЛОГЕ  УКУПНО: Дин:
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Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ    

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

VIII СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ

1. Израда спуштених растер плафона 600/600 мм, у свему према
избору пројектанта, упутствима произвођача и одобреном
узорку.Плафон се монтира преко типске носеће металне
подконструкције анкероване у носећу конструкцију помоћу
металних висилица са видним покривним лајснама од
алуминијумских пластифицираних профила.
Уграђене плоче морају бити влагоотпорне.
Јединичном ценом, такође, обухватити формирање свих
каскада и отвора за расвету, вентилацију и сл.

Висине спуштања према пројекту.
Обрачун по м2 спуштеног плафона, комплетно са
потконструкцијом

1.1 болесничке собе, помоћни прострори, простори
медицинског особља.... м2 350,00

1.2 санитарни чворови - влагоотпорне плоче м2 31,00

2. Монтажа демонтираних плоча спуштеног плафона са 30%

замене .

Обрачун по м2 спуштеног плафона који се поново
монтира. м2 88,00

VIII   СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ  УКУПНО: Дин:
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /
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/ Дин /
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/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

IX МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ

1. Глетовање унутрашњих гипсаних преграда, полигит масом, у
потребном броју превлачења до одбијања потпуно глатке и
уједначене површине, са свим потребним предрадњама.

Обрачун по м2 обрађене површине комплетно са покретном
зидарском скелом м2 155,00

2. Бојење унутрашњих изглетованих површина зидова
дисперзивном антибактеријском бојом, са свим потребним
предрадњама.
Обрачун по м2 обрађене површине комплетно са
покретном зидарском скелом м2 1.010,00

3.
Набавка материјала, припрема и фарбање врата на
собама медицинског особља са свим потребним
предрадњама.

Обрачун по м2 обрађене површине са свим потребним
предрадњама. м2 23,00

4. Набавка материјала, припрема и фарбање металних врата
на електо орману и орманима хидрантске мреже мат
лаком.

Обрачун по м2 обрађене површине са свим потребним
предрадњама. м2 1,50
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. 

бр.
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /
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/ Дин /
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/ Дин /

IX  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО: Дин:
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бр.
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Јед. 
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Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /
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/ Дин /
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/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

X   РАЗНИ  РАДОВИ

1. Завршно чишћење и прање просторија, прозора, врата, керамике
и другог.
Чишћење и прање ће се плаћати само једанпут без обзира на
број извршених операција.
Обрачун по м2 нето површине објекта м2 622,00

2. Набавка, транспорт и уградња ПВХ зидне облоге саНабавка, транспорт и уградња ПВХ зидне облоге са
фабричким полиуретанским површинским третманом,

дебљине 2.0 мм, у ролнама
Зидну облогу поставити у зони лавабоа у ширини 1200 мм.

Подлогу припремити уз примену одговарајућег прајмера. 

ПВХ поставити лепљењем одговарајућим атестираним
влагоотпорним  лепком.

Боја и дезен су у свему према избору пројектанта и
одабраном узорку.
На споју ПВХ облоге и друге обраде зида поставити
прелазну лајсну, што је посебно обрачунато
Извести у свему према упутству произвођача.

За уграђени материјал потребна гаранција од 3 године као
и атести на отпорност против хабања, отпорност на
продирање воде, уља, масти и санитарних хемикалија,

отпорност на температурне промене од +60 C до -20C. 
Обрачун по м2 м2 25,00

4. Лака зидарска скела.

Обрачун паушално пауш
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Ред. 

бр.
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Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /
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/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

5. Израда техничке документације за извођење  

архитектонсло грађевинских радова - УРАЧУНАТО У ЦЕНУ 

ИЗВОЂЕНЈА.

Обрачун по м2 м2 622,00

5. Непредвиђени радови 5% од укупне инвестиције.

Обрачун паушално пауш

X  РАЗНИ  РАДОВИ  УКУПНО: Дин:
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ПОЗИЦИЈЕ
Укупно без ПДВ       

/ Дин /

Укупно  са ПДВ       

/ Дин /

I РУШЕНЈЕ  И  ДЕМОНТАЖА

II ЗИДАРСКИ  РАДОВИ

III ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ

IV АЛУМИНИЈУМСКИ  РАДОВИ

V КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ

VI ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ

VII ЛАКЕ  ЗИДНЕ  ПРЕГРАДЕ  И  ОБЛОГЕ

VIII СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ

IX МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ

X РАЗНИ  РАДОВИ

РАДОВА  УКУПНО :

ГРАЂЕВИНСКИХ  И  ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ  РАДОВА

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
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ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Сви радови, набављени и уграђени материјал за унутрашње инсталације водовода и канализације у
зградама морају задовољити важеће техничке и друге прописе за ову врсту радова и у свему бити
изведени према одобреној инвестиционо-техничкој документацији. Измене пројекта могу се вршити
само по одобрењу пројектанта и надзорног органа. 

Пријаву надлежним органима о почетку радова, као и позив за преглед и пријем завршених радова,

обавезан је извођач да изврши благовремено о свом трошку и састави комисијски записник о
испитивању водовода и канализације у присуству надзорног органа, односно представника
Инвеститора.У случају непредвиђених радова, извођач је дужан да претходно поднесе надзорном
органу анализе цена, па тек по одобраној цени да изврши такве радове, у противном нема
рекламације на цену коју на такве радове одреди комисија за пријем радова. Обрачун ће се извршити
према стварно израђеним и измереним количинама у предмеру и предрачуну, уколико није другачије
уговорено. Све водоводне и канализационе цеви измериће се дужиним метрима монтиране цевоводне
мреже. Сви фитинзи и фазонски делови и код водоводне и код канализационе мреже (колена, лукови.

рачве, етажи, редуцири, ревизије и сл.) не обрачунавају се и не плаћају посебно већ се морају
обрачунавати као праве цеви. Код редуцир делова обрачунава се већи пречник. Такође сва потребна
пробијања зидова и таваница и дубљење жљебова за полагање цеви, као и сви помоћни радови да би
се могла извршити успешна монтажа свих цеви и делова као и санитарних објеката, не плаћају се
посебно, већ морају бити обухваћени ценом дужног метра цеви.Сваки рад и материјал који се
обрачунава у појединим позицијама овог предрачуна ценом дотичне позиције обухвата све радове
описане позицијом (ако то није другачије одређено), као и сва остала давање и дажбине, тако се сваки
део и комплетан објекат предаје квалитетно израђен на функционално исправну и сигурну употребу,
са прописима регулисаним гарантним роком и осталим обавезама.

Пре предаје изведених радова на инсталацији водовода, потребно је прибавити доказ о извршеној
дезинфекцији изведене водоводне мреже и доказ да су пробни узорци воде из ове мреже
бактериолошки исправни, тј. да је вода по извршеној дезинфекцији мреже исправна за пиће и људску
употребу.Овај општи опис обавезан је за сваку позицију овог предрачуна.
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

6.1 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА

1. Демонтажа и уклањање постојеће санитарне опреме, прибора, 

славина, старог цевног развода са одвожењем и одлагањем на 

место предвиђено од стране Надзорног органа.Надзорни орган 

уз сагласност Инвеститора одређује локацију где ће се исти 

одложити. пауш. 1

УКУПНО 6.1:

6.2 ИНСТАЛАЦИЈА САНИТАРНОГ ВОДОВОДА 
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

1. Полипропиленске водоводне цеви

Набавка, транспорт и уграђивање водоводних цеви за топлу, 
хладну воду и рециркулацију.Цеви су ПП-Р ПН16, трослојне.

Под монтажом цеви и фазонских комада подразумева се: 

припрема свог потребног материјала за монтажу водоводне 

инсталације, пренос елемената до места уграђивања, спајање 

цеви и сва потребна штемовања и пробијања зидова и плоча.
Спајање цеви врши се према упутствима произво- 

ђача.Приликом монтаже, због температурних издужења 

предвидети лире према препоруци произвођача.
Ценом је обухваћена и употреба скеле неопходне за монтажу 
цевовода.Позицијом су обухваћени и сви спојни елементи.
Ø 25 mm (32x4,4) m' 4

Ø 20 mm (25x3,5) m' 10

Ø 15 mm (20x2,8) m' 160

2. Равни пропусни вентили

Извршити набавку, транспорт и монтажу  равних пропусних 
вентила са точком, ПН10.
Ø 25 mm kom 1

Ø 20 mm kom 2

3. Вентили са капом

Извршити набавку, транспорт и монтажу  пропусних вентила са 

капом, ПН10.
Ø 15 mm kom 52

4. ЕК вентили

Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних ЕК вентила са
капом, ПН10.
Ø 15 mm kom 38
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Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

5. Термичка изолација

Набавка, транспорт и монтажа термоизолационог материјала за
изолацију цеви унутар објекта, које се монтирају ван зидне
површине.Дебљина изолације минимум 13мм.
Коефицијент топлотне проводљивости материјала је л=0,030

w/м°К. Изолација мора задовољавати услове да приликом
горења не развија дим и токсичне гасове.
Ø 25 mm m' 4

Ø 20 mm m' 10

Ø 15 mm m' 80

6. Испитивање на вододрживост

Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на
водоизџивост према датим техничким упутствима. Потребну
количину воде за испитивање обезбеђује извођач. m' 174

7. Дезинфекција водоводне мреже

Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже
у објекту према важећим прописима. m' 174

8. Испитивање квалитета воде

После извршене дезинфекције извшити испитивање узорака
воде из новомонтиране водоводне мреже у градском заводу за
јавно здравље - на исправност за пиће. пауш. 1

УКУПНО 6.2:

6.3 ИНСТАЛАЦИЈЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1. Пластичне канализационе цеви - полипропиленске
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Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /
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/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

Изврштити набавку, транспорт и монтажу пластичних
канализационих цеви за фекалну канализацију.Цеви испод
сваког муфа причврстити гвозденим рам-шелнама. 
Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона
не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра
цеви.
По заврсетку монтаже мрезе изврсити испитивање на
водонепропустљивост.
Цеви WАВИН или друге са истим карактеристикама.

Ø 110 мм м' 18

Ø 75 мм м' 28

Ø 50 мм м' 55

2. Подни сливници

Изврштити набавку, транспорт и монтажу пластичних
канализационих подних сливникана са затварачем
задаха.Сливник треба да садржи квалитетну инокс решетку. 
Ø 100 мм ком 2

Ø 70 мм ком 7

3. Никлована ревизиона вратанца

Извршити набавку и монтажу никлованих вратанаца за уградњу
на местима ревизионих комада на вертикалама.
150x200 мм ком 10

УКУПНО 6.3:

6.4 САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР

1. Имоваоник

Извршити набавку и монтажу комплет умиваоника.Шкољка мора
бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за
затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати
хромирани сифон и спојити га са канализацијом.
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Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /
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/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

У цену улази и батерија за хладну и топлу воду.

  - уградни или са ормарићем ком 5

 - класичан 50 x 36 цм ком 10

2. Туш када

Извршити набавку и монтажу керамичке туш каде.Када је
снабдевена одливним вентилом.Повезати одвод каде на подну
решетку.По завршеној монтажи испитати функци- оналност
прикључка и сливника.
У цену улази и батерија за хладну и топлу воду.
 - туш када са параваном од каљеног стакла 8мм ком 5

3. WЦ-моноблок

Извршити набавку и монтажу WЦ шоље, типа моноблок која
садржи:
- шољу од фајанса беле боје са гуменим уметком изме- ђу шоље
и пода.
- клозетску даску са поклопцем од пуне пластике или сл.

- водокотлић повезан са шољом.

- држач тоалет папира.

- wц четку за одржавање.

Плаћа се по монтираном комплету. ком 8

4. Судопера

Извршити набавку и монтажу судопере од нерђајућег челика са
сифоном.Судопера је уградног типа и уграђује се у "радну плочу"
одговарајућих димензија.Тело судопере је од квалитетног
"плочастог" материјала.
У цену улази и батерија за хладну и топлу воду.
 - једноделна ком 2

 - дводелна ком 1
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Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /
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/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

5. Кадице за купање беба

Извршити набавку и монтажу кадице за купање беба (садржи
косину за леђа бебе) од нерђајућег челика или другу по
упуствима Инвеститора.Кадица је уградног типа и уграђује се у
"радну плочу" одговарајућих димензија.
Кадица мора садржати и силиконски чеп за одводну решетку.

У цену улази и батерија за хладну и топлу воду. ком 7

6. Трокадеро

Извршити набавку и монтажу трокадера који се састоји од:

керамичке шоље са доњим одводом, иноx покретном решетком,

високомонтажног водокотлића и батерије за хладну и топлу воду.
Извршити повезивање на водовод и канализацију. ком 2

7. Држач течног сапуна

Извршити набавку и монтажу држача течног сапуна код
умиваоника у санитарним чворовима ком 10

8. Држач папирних убруса за руке

Извршити набавку и монтажу држача роло папирних убруса код
умиваоника у санитарним чворовима. ком 10

9. Канта за отпатке

Извршити набавку пластичне квалитетне канте за отпатке код
умиваоника у санитарним чвору.Канта је са покретним
поклопцем.
В=20 л ком 10

В=10л ком 5

10. Огледало

Извршити набавку и монтажу огледала вел. 50/70цм изнад
умиваоника у санитарним чворовима. ком 10
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Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      
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/ Дин /

УКУПНО 6.4:

6.5 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Израда пројекта за извођење радова на адаптацији водовода и
канализације посматраног простора. пауш. 1

УКУПНО 6.5:
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РАДОВИ
Укупно без ПДВ       

/ Дин /

Укупно  са ПДВ       

/ Дин /

6.1 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА

6.2 ИНСТАЛАЦИЈА САНИТАРНОГ ВОДОВОДА 

6.3 ИНСТАЛАЦИЈЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

6.4 САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР

6.5 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РАДОВА  УКУПНО :

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ
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Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без 
ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са 

ПДВ            

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

4.1
ДЕМОНТАЖА И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЂЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОПРЕМЕ

Демонтажа и уклањање постојеће електроенергетске
опреме, са одвожењем и одлагањем на место предвиђено
од стране Надзорног органа.

пауш
ал 1

Укупно поз. 4.1 Дин:

4.2 ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
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Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без 
ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са 

ПДВ            

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

1. РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ (видети Прилог бр.1)

- RTIII2 ком 1

Укупно поз. 1 Дин:

2. КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР

2.1 Каблови изведени са жилама од бакра, за полагање по 

перфорираним и решеткастим кабловским регалима или 

по конструкцији објекта, са извођењем веза на оба краја, 

следећих типова и попречних пресека:

N2XH-J, 1 kV

- 4x70mm2 m 100,00

- 5x10mm2 m 100,00

- 3x2.5mm2 m 2.000,00

- 4x1.5mm2 m 30,00

- 3x1.5mm2 m 870,00

2.2 Перфорирани носачи каблова, положени хоризонтално или 

вертикално, дужине по 2 m, цинковани, комплет са правим 

елементима, са угаоним, рачвастим и крстастим 

елементима, са спојницама, са држачима постављеним на 

сваких 1 m, са конзолним носачима и са свим осталим 

потребним елементима за извођење комплетне 

конфигурације регала и следећих ширина:

- 100mm ком 50
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Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без 
ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са 

ПДВ            

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

2.3 Решеткасти носачи каблова, положени хоризонтално или 

вертикално, дужине по 2 m, цинковани, комплет са правим 

елементима, са угаоним, рачвастим и крстастим 

елементима, са спојницама, са држачима постављеним на 

сваких 1 m, са конзолним носачима и са свим осталим 

потребним елементима за извођење комплетне 

конфигурације регала и следећих ширина:

- 300 mm ком 300

2.4 Halogen free цеви, постављене као механичка заштита каблова 

код видног вођења по конструкцији или у преградним панелима, 

парапетима  или поду
Φ 20 mm m 10,00

Φ32  mm m 10,00

2.5 Против пожарни материјал (према JUS J1.160/86)

за затварање отвора за пролаз каблова из једног простора 

у други и за премазивање каблова у дужини од једног 
метра са леве и десне стране пролаза (за укупну површину 
свих отвора) и за дужине регала више од 100m 

непрекидно, премазивање у дужини од 1m на сваких 5m :
kg 20,00

Укупно поз. 2 Дин:

Укупно поз. 4.2 Дин:

128



III спрат
Одељење Гастроентерологије, Одељење Имунологије и Метаболизма
Инститиут за заштиту здравља мајке и детета ‚‚Др. Вукан Чупић"

Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без 
ПДВ                                                                                                      

/ Дин /
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ПДВ            

/ Дин /
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/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

4.3 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА 

ОПШТЕ НАМЕНЕ

1. СВЕТИЉКЕ

1.1 Надградна светиљка сигурносне расвете са локалним 

напајањем у приправном споју, израђена од бризганог, УВ 

стабилисаног, В2 самогасивог, безхалогеног 
поликарбоната са транспарентним дифузором, која 

одговара типу AESTETICA 8SE3-40  Buck 1 x T16 8W, 

230V, G5, IP40, аутономија рада 3 часа, електронски 

предспојни прибор, са батеријом, инвертором, извором 

светлости и одговарајућим натписом на самолепљивој 
фолији (по потреби). ТИП 1 ком 6

1.2 Светиљка, уградна,  Ø50mm, 50Hz, 230V, IP20, са 

халогеним извором светла 20W, комплет са извором 

светлости. ТИП 2 ком 8

1.3 Уградна, кружна светиљка, пречника  Ø230mm, 50Hz, 230V, 

IP43, са белим прстеном и опалним дифузором, са компак 
флуо извором светла 2x26W, комплет са извором 

светлости, која одговара типу G24Q-3, LARA W, Buck. ТИП 

3 ком 93

1.4 Уградна, кружна светиљка, пречника  Ø230mm, 50Hz, 230V, 

IP43, са белим прстеном и опалним дифузором, са компак 
флуо извором светла 2x18W, комплет са извором 

светлости, која одговара типу G24Q-3, LARA W, Buck. ТИП 

4 ком 19
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Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без 
ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са 

ПДВ            

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

1.5 Светиљка флуоресцентна, за уградњу у таваницу са мат 
дифузором,  израђена у заштити ИП20, комплет са 4 флуо 

цеви 14Њ боје светла 4000 К, стартерима и предспојном 

справом у дуо споју. Светиљка је одговарајућа типу  
Comfort  865 T8, CNRL-E  Disano ТИП 5

ком 5

Укупно поз. 1 Дин:

2. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

2.1 Прекидач, обичан, 10A, 230V, 50Hz, IP20, за монтажу у зид, 

састављен од следећих елемената (који одоговара типу 
Вимар, Плана): ком 8

- прекидач (1 ком),  

- дозна (1 ком), 

- маска (1 ком),

- рам (1 ком)

2.2 Сет од два обична прекидача, 10A, 230V, 50Hz, IP20, за 

монтажу у зид, састављен од следећих елемената (који 

одоговара типу Вимар, Плана): ком 25

- prekidač (2 kom),  

- dozna  (1 kom), 

- maska (1 kom),

- ram  (1 kom)
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2.3 Прекидач, наизменични, 10A, 230V, 50Hz, IP20, за монтажу 
у зид, састављен од следећих елемената (који одоговара 

типу Вимар, Плана): ком 2

- прекидач (1 ком),  

- дозна  (1 ком), 

- маска (1 ком),

- рам  (1 ком)

2.4

Сет од три обичних прекидача, 10A, 230V, 50Hz, IP55, за 

монтажу у зид, састављен од следећих елемената (који 

одоговара типу Вимар, Плана): ком 2

- прекидач (3 ком),  

- дозна  (1 ком), 

- маска  (1 ком),

- рам (1 ком)

2.5 Прикључница, монофазна, 16A, 230V, 50Hz, IP55, за 

монтажу у зид, састављена од следећих елемената (који 

одоговара типу Вимар, Плана): ком 24

- шуко прикључница (1 ком),  

- дозна  (1 ком), 

- маска  (1 ком),

- рам (1 ком)

2.6 Прикључница, монофазна, 16A, 230V, 50Hz, IP55, црвене 

боје, за монтажу у зид, састављена од следећих 
елемената (који одоговара типу Вимар, Плана): ком 6

- шуко прикључница (1 ком),  

- дозна  (1 ком), 

- маска  (1 ком),

- рам (1 ком)
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2.7 Прикључница, монофазна, 16A, 230V, 50Hz, IP55, за 

монтажу у зид, састављена од следећих елемената (који 

одоговара типу Вимар, Плана): ком 1

- шуко прикључница (1 ком),   

- дозна (1 ком), 

- поклопац IP55 (1 ком)

2.8 Сет прикључница, 2 енергетске, монофазне, 16A, 230V, 

50Hz, IP20,  за монтажу у зид,  састављен од следећих 
елемената (који одоговара типу Вимар, Плана): ком 6

- шуко прикључница (2 ком),  

- дозна  (1 ком), 

- маска (1 ком),

- рам (1 ком)

2.9 Сет прикључница, 3 енергетске, монофазне, 16A, 230V, 

50Hz, IP20, за монтажу у зид, састављен од следећих 
елемената (који одоговара типу Вимар, Плана): ком 9

- шуко прикључница (3 ком),  

- дозна (1 ком), 

- маска (1 ком),

- рам (1 ком)

2.10 Сет прикључница, 2 енергетске, монофазне, 16A, 230V, 

50Hz, IP20 + 2 RJ45,  за монтажу у зид,   састављен од 

следећих елемената (који одоговара типу Вимар, Плана): ком 14

- шуко прикључница  (2 ком),  

- прикључница RJ45 (2 ком),  

- дозна  (1 ком), 

- маска (1 ком),

- рам  (1 ком)
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2.11 Сет прикључница, 2 енергетске, монофазне, 16A, 230V, 

50Hz, IP20, + 1 антенска, за монтажу у зид, састављен од 

следећих елемената (који одоговара типу Вимар, Плана):
ком 18

- шуко прикључница (2 ком),  

- прикључница антенска (1 ком),  

- дозна (1 ком), 

- маска (1 ком),

- рам (1 ком)

2.12 Сет прикључница, 1 енергетска, монофазна, 16A, 230V, 

50Hz, IP20 + 1 RJ45,  за монтажу у зид, састављен од 

следећих елемената (који одоговара типу Вимар, Плана): ком 7

- шуко прикључница  (1 ком),  

- прикључница RJ45  (1 ком),  

- дозна (1 ком), 

- маска (1 ком),

- рам (1 ком)

2.13 Болнички сет прикључница, 3 енергетске, монофазне, 16A, 

230V, 50Hz, IP20, две беле + 1 црвене боје за монтажу на 

зид. ком 32

2.14 Разводна кутија, Halogen free, шест увода IP54 ком 150

Укупно поз. 2 Дин:

Укупно поз. 4.3 Дин:

4.4 ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
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1 Кабл N2XH-J,1x16mm², као главни сабирнички вод, постављен по 

кабловским регалима. m 20,00

1 Кабл N2XH-J,1x16mm², као главни сабирнички вод, постављен по 

кабловским регалима. m 150,00

2 Кабл N2XH-J,1x16mm², као  веза  између сабирног земљовода и 

кабловских регала и цевовода m 100,00

3 Веза металног оквира врата на систем за изједначење 

потенцијала, каблом N2XH-J,1x16mm², са премошћењем крила 

врата и оквира, помоћу бакарне плетенице 16 mm2 ком 30

4 Месингана спојница са два завртња за спој бакарних  водова 

16/6 ком 50

5 Месингана спојница са два завртња за спој бакарних  водова 6/6
ком 50

6 Спој вода за уземљење на металне цеви и цевоводе употребом 

обујмица (SRPS N:B4.915) одговарајућег пречника или 

прављењем обујмица од поцинковане траке (код већих пречника 

цеви). ком 20

7 Спој металног кућишта електроенергетске и технолошке опреме 

посредством постојећег завртња за уземљење. ком 2

8 Спој вода за уземљење на кабловске регале, носећу 
конструкцију панела и спуштене таванице помоћу кабловске 

папучице и завртња. ком 100
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9 Премошћење, прирубница и вентила, помоћу обујмица 

одговарајућег пречника, проводника N2XH-J 1x6mm папучице 

звездасте подлошке ком 20

10 Испорука и уградња ормарића (GSIP) са сабирницама за 

изједначење потенцијала, комплет са повезивањем. ком 1

11 Испорука и уградња ормарића (SIP) са сабирницама за 

изједначење потенцијала, у купатилима, комплет са 

повезивањем. ком 7

12 Мерење параметара уземљења, прелазног отпора уземљивача, 

напона додира и корака на постројењима у објекту и на 

металним масама изван објекта а које су у галванској вези са 

уземљивачем (водоводна мрежа, плаштеви каблова и сл), 

израда и предаја и  елабората Инвеститору у три примерка. паушал 1

Укупно поз. 4.4 Дин:

4.5
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ РАДОВА

1 Израда пројекта за извођење електроенергетских радова
адаптације посматраног простора. паушал 1
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Укупно поз. 4.5 Дин:
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РАДОВИ
Укупно без 

ПДВ           

/ Дин /

Укупно  са ПДВ  

/ Дин /

1.
ДЕМОНТАЖА И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 

ОПРЕМЕ

2. ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

3. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ

4. ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА

5.
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ РАДОВА

6. СИТАН НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

7. ТРАНСПОРТ И ОСИГУРАЊЕ

8.
ПОТРЕБНА ИСПИТИВАЊА, ИЗДАВАЊЕ АТЕСТА И ГАРАНЦИЈА, 

ПУШТАЊЕ У РАД, ОБУКА И ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ

9.
УНОШЕЊЕ ИЗМЕНА У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ТОКОМ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

РАДОВА  УКУПНО :

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ
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ПДВ                                                                                                      
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Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

1.1 ИНТЕГРИСАНЕ  ТЕЛЕФОНСКЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

1 Плоча са 16 локалних аналогних учесника, за проширење
постојеће KATC типа MD110 Ericsson. ком 1

2 Гигабитни SFP (Small Form-factor Pluggable) етернет
оптички примопредајник-конектор (пријемник и предајник),
ознака GLC-SX-MM ком 2

3 Испорука, монтажа, повезивање, програмирање и пуштање
у рад свича, Cisco Catalyst 2960 24-portni, layer 2, са
модулима 10/100/1000, и 1 uplink прикључком ка другим
комутационим уређајима (SFP/GBIC ili 1000-Base-T) ком 1

4 Демонтажа и поновна монтажа ормана концентрације
структурног каблирања са реком, висине 12U(600x800), са
вратима, бочним страницам које се могу отварати и уводом
за каблове са горње стране, у комплету са вентилаторима
и утичницама за напајање 220 V, 50 Hz. ком 1

5 Испорука, монтажа и повезивање преспојног (Патцх)

панела, са 24 порта - 24xRJ45, FTP, cat. 6, висине
1U,Пандуит или одговарајући. ком 2

6 Испорука, монтажа и повезивање Voice telco Patch панела,

са 25 порта -25xRJ45, FTP, cat. 3, висине 1U, Пандуит или
одговарајући. ком 1
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/ Дин /
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/ Дин /

7 Испорука и монтажа кабла FTP cat 6, halogen free за
прикључнице, Телдор или одговарајући м 1.050

8 Кабл JH(St)H 10x2x0,6mm м 68

9 Испорука и уградња у кутију утичнице RJ 45, cat 6,

ПАНДУИТ или одговарајући, са кутијом за уградњу у зид.

Предвиђено делом електроенергетике. ком 0

10 Испорука и уградња безхалогеих пластичних цеви ø20mm.
м 1.250

11 Испорука и монтажа кабловског перфорираног регала
100x50 mm, са елементима за причвршћење на зид. м 45

13 Испорука, ситан монтажни материјал компл. 1

Укупно под 1.1:
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Јед. 
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ПДВ                                                                                                      

/ Дин /
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/ Дин /

1.2 ИНТЕРФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

1 Испорука, монтажа, повезивање, програмирање и пуштање
у рад позивне интерфонске станице, са два дугмета,

предвиђене за уградњу на зидни панел, тип TCS PAK02-

EN или одговарајући. ком 1

2 Испорука, монтажа, повезивање, програмирање и пуштање
у рад стоне интерфонске телефонске станице, тип TCS

TTI2-WS или одговарајући. ком 2

3 Испорука и монтажа напојне јединице која напаја
интерфонске апарате, тип TCS BVS100-SG или
одговарајућа у комплету са трансформатором тип 

TCS KT2A-SG или одговарајући. ком 1

4 Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,8 , halogen free

за повезивање. м 250

5 Испорука и монтажа инсталационе кутије, предвиђене за
уградњу у зидни панел. ком 3

6 Испорука и монтажа електричне браве типа 

MCM 96EADLJ или одговарајуће. ком 1

7 Испорука и монтажа тастера за отварање врата. ком 1
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без 
ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са 

ПДВ            

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

8 Испорука, ситан монтажни материјал компл. 1

Укупно под 1.2:

1.3 СИСТЕМ ПРИЈЕМА ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА

1 Испорука, монтажа ормана са бравом за смештај до 22 

модула за пријем и дистрибуцију РТВ сигнала и напојне 

јединице, у комплету са елементима за монтажу на зид, 

одговарајући типу Televes 5072. ком 2

2 Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад 

програматора, одговарајућег типу  Televes 7234. ком 1

3 Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад главне 

станице  намењена за обраду дигиталних и аналогних 
телевизијских и радио сигнала, са 3 независна UHF улаза, 

1 FM улазом, 1 ZAS/MATV излазом, одговарајући типу 5328 

Televes Avant HD. ком 1

4 Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад 

атенуатора, одговарајућег типу Televes 4005. ком 1

5 Испорука, монтажа, повезивање пријемне антене за пријем 

аналогног сигнала (PAL) из UHF таласног подручја (21-69 

канал) и дигиталног сигнала DVB-T2, са уграђеним 

појачавачем, одговарајуће типу Televes 1495. компл. 2
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без 
ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са 

ПДВ            

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

6 Испорука, монтажа, повезивање пријемне антене за пријем 

радио канала (FM таласно подручје), одговарајуће типу 
1201 Televes Circular FM. ком 1

7 Испорука, монтажа и повезивање шестограног разделника, 

са пролазним слабљењем 10dB, одговарајућег типу 4534 

Televes. ком 4

8 Испорука и монтажа антенског стуба висине 3m, за 

постављање земаљских антена. компл. 1

9 Испорука и монтажа антенског стуба пречника Ø60mm, за 

постављање сателитске антене, одговарајућег типу 7576 

Televes. компл. 1

10 Испорука, монтажа и повезивање завршног члана, 

одговарајућег типу 4058 Televes. компл. 3

11 Испорука, монтажа и повезивање F конектора 

одговарајућег типу Televes 4171 компл. 50

12 Испорука и полагање коаксијалног безхалогеног кабла  

T100+ PVC - са слабљењем  0.27dB/m нa 2150MHz ref 2141
м 150

13 Испорука, неопходних атеста и сертификата за испоручени 

тип кабла. компл. 1
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без 
ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са 

ПДВ            

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

14 Испорука и полагање коаксијалног безхалогеног кабла 

Т100+ ПВЦ - са слабљењем 0.27дБ/м на 2150МХз реф 

2155 за спољашњу монтажу. м 25

15 Испорука, неопходних атеста и сертификата за испоручени 

тип кабла. компл. 1

16 Испорука и полагање прикључнице LTE одговарајуће типу 
522610 Televes. ком 18

17 Испорука, неопходних атеста и сертификата за испоручени 

тип кабла. компл. 1

18 Испорука безхалогених PVC цеви Ø20mm м 350

19 Испорука, ситан монтажни материјал компл. 1

Укупно под 1.3:
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Београд

ПОЗИЦИЈЕ
Укупно без ПДВ       

/ Дин /

Укупно  са ПДВ       

/ Дин /

1.1 ИНТЕГРИСАНА ТЕЛЕФОНСКО РАЧУНАРСКА МРЕЖА

1.2 ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

1.3 СИСТЕМ ПРИЈЕМА ТВ СИГНАЛА

  УКУПНО : Дин:

ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

A РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ, АРМАТУРА

A.1.1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

1 Демонтирати постојеће ливене радијаторе. Испрати их,
очистити и обојити топлоотпорним лаком у два премаза.

пауш
. 1

A.1.2 ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА

1 Монтажа постојећих ливених радијатора ком 27

2 Радијаторски вентили са претходном регулацијом DN15 ком 27

3 Прави радијаторски навијци DN15 ком 27

УКУПНО А - РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ, АРМАТУРА И 

ЦЕВНА МРЕЖА ВОДЕ 90/70 °C
Дин:

0,00 0,00
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

Б КЛИМАТИЗАЦИЈА

Б.1.1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

1 Демонтирати сплит системе који се налазе у просторијама
и на фасади објекта и изношење из објекта. ком 15

Б.1.2 ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА

1 Монтажа постојећих сплит система на нове позиције у
просторијама, према графичкој документацији. ком 9

2 Зидни сплит систем, типа топлотне пумпе са инвертером,

тип E12EL ECO PLUS, произвођач LG, Јужна Кореја или сл.

Конфигурација је: једна спољна са једном унутрашњом
јединицом. Унутрашња јединица је за монтажу на зид.

Испоручује се комплет са фреонским цевима за
повезивање спољне и унутрашње јединице,

електрокабловима, јединицом за даљинско управљање и
избор температуре и свом осталом потребном
аутоматиком за поуздан и несметан рад, следећих

 каркатеристика:

Qхл =3,5 кW; Qгр =3,8 кW; N=1,12кW; 1x220V, 50 Hz

Напомена: уређај мора да поседује ЕУРОВЕНТ
сертификат. ком 9
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

3 Мулти сплит јединица конфигурације са једном
спољашњом (тип MU5M30.U42) и пет унутрашњих
јединица(типа 4xMS07SQ.NW0 и 1x MS09SQ.NB0), типа
топлотне пумпе са инвертером, произвођач LG, Јужна
Кореја или сл. Унутрашње јединице су капацитета 7.000

Btu/h (4 ком) и 9.000 Btu/h (1ком). Испоручује се комплет са
фреонским цевима за повезивање спољне и унутрашњих
јединица, са одговарајућим рачвама, цевима за одвод
кондезата, електрокабловима, јединицом за даљинско
управљање и избор температуре и свом осталом
потребном аутоматиком за поуздан и несметан рад,

 следећих каркатеристика:

Qхл =10,6 ((4x2,1)+2,6)) кW; Qгр =12,1 ((4x2,3)+2,9)) кW;

 N=3,8 кW; 1x220V, 50Hz
Напомена: уређај мора да поседује ЕУРОВЕНТ
сертификат. ком 1

УКУПНО Б - КЛИМАТИЗАЦИЈА Дин: 0,00 0,00

В РАЗВОД КИСЕОНИКА
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

В.1.1 ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА

1 Уградне, зидне прикључнице за развод кисеоника комплет
са бакарним цевима дужине 20м и одговарајућим
фитингом до централног места. Уграђене бакарне цеви
морају бити атестиране за ову намену, а целу инсталацију
је потребно испитати на притисак од 10 бара, због провере

 на заптивање.
комп
л 7

2 Демонтажа и монтажа постојећих сетова за кисеоник и 

вакум у просторијама Имунологије према новом распореду 
намештаја и преградних зидова.

комп
л 6

УКУПНО В - РАЗВОД КИСЕОНИКА Дин: 0,00
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Радоја Дакића 6-8

Београд

Ред. бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. цена без ПДВ                                                                                                      

/ Дин /

Јед. цена са ПДВ   

/ Дин /

Укупно без ПДВ   

/ Дин /

Укупно  са ПДВ   

/ Дин /

Г ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

1 Ситни зидарски радови потребни за монтажу комплетне
инсталације грејања и климатизације. Плаћа се паушално пауш 0,01

УКУПНО Г - ЗИДАРСКИ РАДОВИ Дин: 0,00 0,00

Д ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

1 Упознавање са пројектом и објектом, унутрашњи
транспорт, монтажа скела, сва испитивања урегулисавање
и пуштање у пробни погон уз обуку особља Инвеститора,

постављање натписа, рашчишћавање градилишта,

квалитетна примопредаја радова са предајом атеста,

шема и писаних упутстава за рад и одржавање. Плаћа се
паушално. пауш 0,04

УКУПНО Д - ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ Дин: 0,00 0,00

Ђ ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1 Израда техничке документације за извођење машинских
радова - УРАЧУНАТО У ЦЕНУ ИЗВОЂЕЊА.

Обрачун по м2 м2
622,00

УКУПНО Ђ Дин: 0,00 0,00
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Радоја Дакића 6-8

Београд

РАДОВИ
Укупно без ПДВ     

/ Дин /

Укупно  са ПДВ     

/ Дин /

A
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ, АРМАТУРА И ЦЕВНА 

МРЕЖА ВОДЕ 90/70 °С

A.1.1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

A.1.2 ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА

Б КЛИМАТИЗАЦИЈА

Б.1.1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

Б.1.2 ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
В РАЗВОД КИСЕОНИКА

В.1.1 ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
Г ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

Д ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Ђ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РАДОВА  УКУПНО :

МАШИНСКИХ  РАДОВА

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

150


