
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
   

ЈАВНУ НАБАВКУ  
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Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај” 
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(Јавна набавка мале вредности 10-11/16) 
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1. Општи подаци о јавној набавци 

 
Предмет јавне набавке: грађевински радови на реконструкцији и доградњи   главног објеката  Дома 

здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2 

 
 

2. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара и 
услуга 

 
 

Реконструкција и доградња главног објекта 
 

Редни 
бр. 

Опис радова Јед. мера Количина 

1. 2 3 4 

А 
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ   

I Радови на рушењу   

1. 

Рушење постојеће вентилације на кровној тераси са одвозом шута 
на депонију (до 5 км)  

-Обрачун по комаду- 

Ком 2,00 

2. 

Скидање постојеће бетонске плоче (20x20 цм)и кровне изолације са 
одвозом шута на депонију (до 5 км) 

-Обрачун по m²- 

м² 84,00 

3. 
Демонтажа окапнице од лима р.ш.18цм 

- Обрачун по м¹- 
м¹ 18,00 

II Зидарски радови   

1 

Набавка материјала и зидање спољашњих зидова ,,YTONG'' 
блоком d꞊25цм лепком 

-Обрачун по м²- 

м² 43,70 

2. 

Набавка материјала и зидање преградних зидова ,,YTONG'' блоком 
d꞊20цм лепком 

-Обрачун по м²- 

м² 12,00 

3. 

Набавка материјала и израда цементне кошуњице d꞊5cm, 
армирање Ø мрежом 139 

Обрачун по м²- 

м² 74,00 

III Бетонско и армирачко бетонски радови   

1. 

Набавка материјала, бетонирање А/Б стубова (20x25 цм) бетоном 
МБ -30 у потребној оплати 

-Обрачун по м³- 

м³ 1,10 

2. 

Набавка материјала и бетонирање хоризонталних серклажа (25x20 
цм) бетоном МБ -30 у потребној оплати 

-Обрачун по м³- 

м³ 2,00 

3. 

Набавка материјала и бетонирање попречних греда (25x25цм) 
бетоном МБ -30 у потребној оплати 

-Обрачун по м³- 

м³ 3,00 

IV Армирачки радови   

1. 

Набавка материјала везивања и уградња РА арматуре према 
статичком прорачуну. 

-Обрачун по кг- 

кг 380,00 

V Челична конструкција   



 

 

1. 

Набавка материјала и израда челичне кровне конструкције од 
кутијастих профила по статичком прорачуну и детаљу, са 

фарбањем масном фарбом у два слоја 

-Обрачун по кг- 

кг 960,00 

VI Кровопокривачки радови   

1. 

Набавка материјала и покривање кровне конструкције кровним 
панелима сендвич d꞊15цм са жљебом 

-Обрачун по м²- 

м² 80,00 

VII Столарски радови   

1. 

Набавка и уградња двокрилних ПВЦ прозора. 

Прозоре израдити од ПВЦ профила са петокоморним системом, 
ојачати нерђајућим челичним профилима. Испуна од стакла, 
двоструко застакљивање пуњено аргоном d꞊4+16+4цм 

Унутрашње стакло је нискоемисионо, дихтовање извести 
епоксираном ЕПД гумом, са потребним механизмом за отварање и 
затварање. 

Димензије: 80x140цм 

Напомена: Димензије узети на лицу места. 

- Обрачун по комаду- 

ком 4,00 

2. 

Набавка и уградња унутрашњих пуних ПВЦ врата са петокоморним 
системом, ојачати нерђајућим челичним профилима. Дихтовање 

извести ЕПД гумом, са потребним механизмом за отварање и 
затварање и потребним бројем кључева. 

Пуна врата, димензије 100x210цм 

- Обрачун по комаду- 

ком 2,00 

VIII Лимарски радови   

1. 

Набавка израда и монтажа лежећих олучних цеви од поцинкованог 

лима д=0,55цм, р.ш. 45цм. 

- Обрачун по м¹- 

м¹ 16,00 

2. 

Набавка израда и монтажа висећих олучних цеви од поцинкованог 

лима д=0,55цм , р.ш. 45цм. 

- Обрачун по м¹- 

м¹ 10,20 

3. 

Набавка и уградња ветарлајсне д=0,55цм , р.ш. 25цм. 

- Обрачун по м¹- 

м¹ 9,30 

IX Гипсарски радови   

1. 

Набака материјала и израда спуштеног плафона од обичнх гипс-

картонских плоча д=12,5цм на металној подконструкцији са 

бандажирањем спојница. 

- Обрачун по м²- 

м² 74,00 

X Термоизолатерски радови   

1. 

Набавка и уградња минералне вуне д=8цм у таванском простору. 

- Обрачун по м²- 

м² 74,00 

XI Изолатерски радови   

1. Набавка и израда хоризонталне хидроизолације од кондор 4"" 

испод зидова на подлози од битулита. Кондор вратити и подићи на 
м² 54,00 



 

 

спољашње зидове, најмање 25цм. 

- Обрачун по м²- 

XII Молерско - фарбарски радови   

1. 

Глетовање унутрашњих зидова и плафона са шмирглањем глет 

масом. 

- Обрачун по м²- 

м² 182,60 

2. 

Кречење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два слоја у 

боји по избору инвеститора. 

- Обрачун по м²- 

м² 182,60 

XIII Подополагачки радови   

1. 

Набавка материјала и уградња ламинат пода д=8мм система 

""клик-клак"" са уградњом угаоних ламинат лајсни. 

- Обрачун по м²- 

м² 74,00 

IVX Фасадерски радови   

1. 

Набавка материјала и израда ""демит"" фасаде д=8цм од тврдо 

пресованог стиропора 18гр на лепку. Преко постављеног стиропора 

навући лепак, мрежицу, лепак као завршни слој фасаде, урадити 

акрил пласт. 

У цену улази и цеваста скела. 

- Обрачун по м²- 

м² 62,00 

Б. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

I Грејање   

1. 

Испорука и уградња панелних радијатора димензија 600 X 1.600цм.  

- Обрачун по комаду- 
ком 4 

2. 

Набавка и монтажа радијаторских вентила са терм.главом-сет. 

- Обрачун по комаду- 
ком 4 

3. 

Набавка и монтажа челичних цеви Ø 1/2"". 

- Обрачун по м¹- 
м¹ 24,0 

4. 

Носач цеви – дупли 

- Обрачун по комаду- 
ком 10,00 

5. 

Набавка и уградња осталог ситног материјала, гас за заваривање, 

електроде, жица..., 50% од цене уграђених цеви  (ставка - 3). 

- Обрачун паушално- 

 0,50 

6. 

Бојење цевовода основном и лак фарбом. 

- Обрачун по м¹- 
м¹ 24 



 

 

II Климатизација   

1. 

Набавка испорука и уградња  клима уређаја , 12.000 БТУ-

"НОРДСТАР". 

- Обрачун по комаду- 

ком 2,00 

III Електроинсталације   

1. 

Набавка и постављање кабла ПП-Y 5x6мм² од главног разводног 

ормана до помоћне разводне табле.  Кабл се једним делом 

поставља у каналице а једним делом штемовањем у зид, испод 

малтера. Просечна дужина кабла је 20м. Кабл се повезује на обе 

стране са употребом ситног инсталационог материјала и ножастим 

осигурачима. У главном разводном орману се постављају 3 

аутоматска осигурача. Све комплет постављено и повезано 

-Обрачун по комаду- 

ком 1,00 

2. 

Набавка и постављање разводне табле У/З 24 са  следећом 

опремом: 

- ком 1   ФИД склопка 40/05 

- ком 3   аутоматски осигурач Б6А 

- ком 10 аутоматски осигурач Б16А 

- остали ситан неспецифичан материјал (ПФ жица, шрафови, 

бретвенице, папучице, стезаљке...) 

Све комплет повезано, постављено и пуштено у рад. 

-Обрачун по комаду- 

ком 1,00 

3. 

Набавка и постављање кабла ПП-Y 3x1,5мм² за напајање расвете. 

Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а једним 

делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна дужина кабла 

је 10м. Све комплет. 

-Обрачун по комаду- 

ком 14,00 

4. 

Набавка и постављање кабла ПП-Y 3x2,5мм² за напајање ШУКО II 

утичница. Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а 

једним делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна 

дужина кабла је 16м. Све комплет. 

-Обрачун по комаду- 

ком 11,00 

5. 

Набавка и постављање кабла ПП-Y 3x1,5мм² за напајање ПАНИК 

расвете. Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а 

једним делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна 

дужина кабла је 12м. Све комплет. 

-Обрачун по комаду- 

ком 3,00 

6. 

Набавка и постављање следеће опреме: 

- ком 12   растер 4x18w   

- ком  3    ПАНИК лампа 8w  

ком 1 



 

 

- ком 11   ШУКО II  

- ком 2     серијски прекидач  

- ком 1     једнополни прекидач  

Све комплет 

-Обрачун по комаду- 

 



 

 

 

5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр.__________ од________  

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   

СЕДИШТЕ:   

УЛИЦА И БРОЈ:   

 

 

Понуду дајемо (заокружити): 

а) самостално 

  

                                                                                  

б) заједничка понуда    (навести називе понуђача учесника у заједничкој   понуди) 

                                                                                                                                                                  Назив 

понуђача___________________________________                            

                                                                                                                                            Назив 

понуђача___________________________________                 

                                                                                                                                            Назив 

понуђача___________________________________    

                      

    ц) понуда са подизвођачем 

Назив подизвођача____________________________________________ 

Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу____________________ 

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач___________________________ 

 

 



 

 

Реконструкција и доградња главног објекта 
 

Редни 
бр. 

Опис радова Јед. мера Количина 
Јед. цена 
без ПДВ-а 

Јед. цена 
са ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1. 2 3 4 5 6 7= (3+4+5) 8=(3+4+6) 

А 
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ       

I Радови на рушењу       

1. 

Рушење постојеће вентилације на кровној тераси са одвозом шута 
на депонију (до 5 км)  

-Обрачун по комаду- 

ком 2,00 

    

2. 

Скидање постојеће бетонске плоче (20x20 цм)и кровне изолације са 
одвозом шута на депонију (до 5 км) 

-Обрачун по m²- 

м² 84,00 

    

3. 
Демонтажа окапнице од лима r.š.18цм 

- Обрачун по м¹- 
м¹ 18,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

II Зидарски радови       

1 

Набавка материјала и зидање спољашњих зидова ,,YTONG'' 
блоком d꞊25цм лепком 

-Обрачун по м²- 

м² 43,70 

    

2. 

Набавка материјала и зидање преградних зидова ,,YTONG'' блоком 
d꞊20цм лепком 

-Обрачун по м²- 

м² 12,00 

    

3. 

Набавка материјала и израда цементне кошуњице d꞊5cm, 
армирање Ø мрежом 139 

Обрачун по м²- 

м² 74,00 

    

 УКУПНО: / / / /   



 

 

 

III Бетонско и армирачко бетонски радови       

1. 

Набавка материјала, бетонирање А/Б стубова (20x25 цм) бетоном 
МБ -30 у потребној оплати 

-Обрачун по м³- 

м³ 1,10 

    

2. 

Набавка материјала и бетонирање хоризонталних серклажа (25x20 
цм) бетоном МБ -30 у потребној оплати 

-Обрачун по м³- 

м³ 2,00 

    

3. 

Набавка материјала и бетонирање попречних греда (25x25цм) 
бетоном МБ -30 у потребној оплати 

-Обрачун по м³- 

м³ 3,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

IV Армирачки радови       

1. 

Набавка материјала везивања и уградња РА арматуре према 
статичком прорачуну. 

-Обрачун по кг- 

кг 380,00 

    

 УКУПНО:   / /   

V Челична конструкција       

     1. 

Набавка материјала и израда челичне кровне конструкције од 
кутијастих профила по статичком прорачуну и детаљу, са 

фарбањем масном фарбом у два слоја 

-Обрачун по кг- 

кг 960,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

VI Кровопокривачки радови       

1. 

Набавка материјала и покривање кровне конструкције кровним 
панелима сендвич d꞊15цм са жљебом 

-Обрачун по м²- 

м² 80,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

VII Столарски радови       



 

 

1. 

Набавка и уградња двокрилних ПВЦ прозора. 

Прозоре израдити од ПВЦ профила са петокоморним системом, 
ојачати нерђајућим челичним профилима. Испуна од стакла, 
двоструко застакљивање пуњено аргоном d꞊4+16+4цм 

Унутрашње стакло је нискоемисионо, дихтовање извести 
епоксираном ЕПД гумом, са потребним механизмом за отварање и 
затварање 

Димензије: 80x140цм 

Напомена: Димензије узети на лицу места. 

- Обрачун по комаду- 

ком 4,00 

    

2. 

Набавка и уградња унутрашњих пуних ПВЦ врата са петокоморним 
системом, ојачати нерђајућим челичним профилима. Дихтовање 

извести ЕПД гумом, са потребним механизмом за отварање и 
затварање и потребним бројем кључева. 

Пуна врата, димензије 100x210цм 

- Обрачун по комаду- 

ком 2,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

VIII Лимарски радови       

1. 

Набавка израда и монтажа лежећих олучних цеви од поцинкованог 

лима д=0,55цм, р.ш. 45цм. 

- Обрачун по м¹- 

м¹ 16,00 

    

2. 

Набавка израда и монтажа висећих олучних цеви од поцинкованог 

лима д=0,55цм , р.ш. 45цм. 

- Обрачун по м¹- 

м¹ 10,20 

    

3. 

Набавка и уградња ветарлајсне д=0,55цм , р.ш. 25цм. 

- Обрачун по м¹- 

м¹ 9,30 

    

 УКУПНО: / / / /   

IX Гипсарски радови       



 

 

1. 

Набака материјала и израда спуштеног плафона од обичнх гипс-

картонских плоча д=12,5цм на металној подконструкцији са 

бандажирањем спојница. 

- Обрачун по м²- 

м² 74,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

X Термоизолатерски радови       

1. 

Набавка и уградња минералне вуне д=8цм у таванском простору. 

- Обрачун по м²- 

м² 74,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

XI Изолатерски радови       

1. 

Набавка и израда хоризонталне хидроизолације од кондор 4 "" 

испод зидова на подлози од битулита. Кондор вратити и подићи на 

спољашње зидове, најмање 25цм. 

- Обрачун по м²- 

м² 54,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

XII Молерско - фарбарски радови       

1. 

Глетовање унутрашњих зидова и плафона са шмирглањем глет 

масом. 

- Обрачун по м²- 

м² 182,60 

    

2. 

Кречење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два слоја у 

боји по избору инвеститора. 

- Обрачун по м²- 

м² 182,60 

    

 УКУПНО: / / / /   



 

 

XIII Подополагачки радови       

1. 

Набавка материјала и уградња ламинат пода д=8мм система 

""клик-клак"" са уградњом угаоних ламинат лајсни. 

- Обрачун по м²- 

м² 74,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

IVX Фасадерски радови       

1. 

Набавка материјала и израда ""демит"" фасаде д=8цм од тврдо 

пресованог стиропора 18гр на лепку. Преко постављеног стиропора 

навући лепак, мрежицу, лепак као завршни слој фасаде, урадити 

акрил пласт. 

У цену улази и цеваста скела. 

- Обрачун по м²- 

м² 62,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

 

А 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Грађевинско- зидарски 

радови) 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. Радови на рушењу   

2. Зидарски радови   

3. Бетонско и армирачко бетонски радови   

4. Армирачки радови   

5. Челична конструкција   

6. Кровопокривачки радови   

7. Столарски радови   

8. Лимарски радови   

9. Гипсарски радови   



 

 

10. Термоизолатерски радови   

11. Изолатерски радови   

12. Молерско - фарбарски радови   

13. Подополагачки радови   

14. Фасадерски радови   

 Укупна збирна цена за ставке од 1 до 14   

Б. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ Јед. мера Количина 
Јед. цена 
без ПДВ-а 

Јед. цена 
са ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7= (3+4+5) 8=(3+4+6) 

I Грејање       

1. 

Испорука и уградња панелних радијатора димензија 600 X 1.600цм.  

- Обрачун по комаду- 
ком 4 

    

2. 

Набавка и монтажа радијаторских вентила са терм.главом-сет. 

- Обрачун по комаду- 
ком 4 

    

3. 

Набавка и монтажа челичних цеви Ø 1/2"". 

- Обрачун по м¹- 
м¹ 24,0 

    

4. 

Носач цеви – дупли 

- Обрачун по комаду- 
ком 10,00 

    

5. 

Набавка и уградња осталог ситног материјала, гас за заваривање, 

електроде, жица..., 50% од цене уграђених цеви  (ставка - 3). 

- Обрачун паушално- 

 0,50 

    

6. Бојење цевовода основном и лак фарбом. м¹ 24     



 

 

- Обрачун по м¹- 

 УКУПНО: / / / /   

II Климатизација       

1. 

Набавка испорука и уградња  клима уређаја , 12.000 БТУ-

"НОРДСТАР". 

- Обрачун по комаду- 

ком 2,00 

    

 УКУПНО: / / / /   

III Електроинсталације       

1. 

Набавка и постављање кабла ПП-Y 5x6мм² од главног разводног 

ормана до помоћне разводне табле.  Кабл се једним делом 

поставља у каналице а једним делом штемовањем у зид, испод 

малтера. Просечна дужина кабла је 20м. Кабл се повезује на обе 

стране са употребом ситног инсталационог материјала и ножастим 

осигурачима. У главном разводном орману се постављају 3 

аутоматска осигурача. Све комплет постављено и повезано 

-Обрачун по комаду- 

ком 1,00 

    

2. 

Набавка и постављање разводне табле У/З 24 са  следећом 

опремом: 

- ком 1   ФИД склопка 40/05 

- ком 3   аутоматски осигурач Б6А 

- ком 10 аутоматски осигурач Б16А 

- остали ситан неспецифичан материјал (ПФ жица, шрафови, 

бретвенице, папучице, стезаљке...) 

Све комплет повезано, постављено и пуштено у рад. 

ком 1,00 

    



 

 

-Обрачун по комаду- 

3. 

Набавка и постављање кабла ПП-Y 3x1,5мм² за напајање расвете. 

Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а једним 

делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна дужина кабла 

је 10м. Све комплет. 

-Обрачун по комаду- 

ком 14,00 

    

4. 

Набавка и постављање кабла ПП-Y 3x2,5мм² за напајање ШУКО II 

утичница. Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а 

једним делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна 

дужина кабла је 16м. Све комплет. 

-Обрачун по комаду- 

ком 11,00 

    

5. 

Набавка и постављање кабла ПП-Y 3x1,5мм² за напајање ПАНИК 

расвете. Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а 

једним делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна 

дужина кабла је 12м. Све комплет. 

-Обрачун по комаду- 

ком 3,00 

    

6. 

Набавка и постављање следеће опреме: 

- ком 12   растер 4x18w   

- ком  3    ПАНИК лампа 8w  

- ком 11   ШУКО II  

- ком 2     серијски прекидач  

- ком 1     једнополни прекидач  

Све комплет 

-Обрачун по комаду- 

ком 1 

    



 

 

 Укупно: / / / /   

 

             
Б 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Инсталатерски радови) 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. Грејање   

2. Климатизација   

3. Електроинсталације   

 Укупна збирна цена за ставке од 1 до 3   

  

Б 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Грађевинско- зидарски 

радови и инсталатерски радови) 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

А. Грађевинско- зидарски радови   

Б. Инсталатерски радови   

 Укупна збирна цена за ставке А и Б   

 

              РОК ПЛАЋАЊА:  

1. Аванс _______  (максимално 10%)                   

               2. Остатак __________ дана од дана пријема фактуре и записника о извршеним радовима потписаног од стране овлашћеног лица наручиоца  
 

              РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА: ___________ дана од дана уплате аванса 

              ГАРАНЦИЈА: _____________________ (минимум 2 година)                         

              РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _______________ (не краћи од 30 дана)    

           М.П.                                     Потпис понуђача                                                            

_____________________     



 

 

 


