
Измењена  Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) 
гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу 

ТЕХНИЧKА СПЕЦИФИKАЦИЈА  

РАДОВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ 

(НАДЗИЂИВАЊЕ) ГАРДЕРОБА ЗА ОТВОРЕНЕ БАЗЕНЕ И ПРЕТВАРАЊЕ У ОБЈЕКАТ КУГЛАНЕ 

И СТРЕЉАНЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У ОКВИРУ СРЦ „ЧАИР“ У НИШУ 
1. 2. 3. 4. 5. 6 = 4*5 

 РЕД.

БР. 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена  

без ПДВ 

Укупна цена  

без ПДВ 

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  

I део објекта: санитарни блок за отворене базене (ознака 3 на основи приземља) 

 СТОЛАРСКИ РАДОВИ: 

1. 

Набавка, транспорт и уградња лаких преграда у санитарним 

чворовима са фиксним и отварајућим деловима. Преграде  су 

од алуминијумске панелне конструкције, са пластификацијом 

у белој боји  и  испуном од PVC панела d=13mm. Предвидети 

графичку ознаку намене на вратима. Преграде су укупне 

висине 200 cm, издигнуте од пода за 20cm преко 

одговарајућих стопа. Отварајућа крила су снабдевена са по 

две шарке и бравом са резом са унутрашње стране. Врата су 

снабдевена самозатварајућим шаркама бравицама од 

нерђајућег челика, имају кључаоницу са унутрашње стране, 

које се закључавају  и сигнализирају (црвеним и зеленим 

знаком) заузетост.  

Преграду урадити према шеми столарије лист 27, 28 и 29, као 

и детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта. 

Обрачун се врши по комаду. 
 

 Монтажне преграде бочна страна, фиксни део димензије 

140/200cm 
kom 11   

 Монтажне преграде предња страна, покретни део - врата 

димензије 60/200cm  
kom 14   

 Монтажне преграде предња страна, фиксни део - врата 

димензије 15/200cm  
kom 7   

 Монтажне преграде предња страна, фиксни део - врата 

димензије 30/200cm  
kom 10   

 Монтажне преграде предња страна, фиксни део - врата 

димензије 105/200cm  
kom 1   
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 Монтажне преграде, фиксни део за писоар димензије 

40/135cm  
kom 1   

 Монтажне преграде предња страна, покретни део - врата 

димензије 60/200cm 
kom 2   

 Монтажне преграде предња страна, фиксни део димензије 

15/200cm  
kom 2   

 Монтажне преграде предња страна, фиксни део димензије 

72/200cm  
kom 1   

 Монтажне преграде предња страна, фиксни део димензије 

85/200cm  
kom 1   

 Монтажне преграде, фиксни део за писоар димензије 

40/135cm  
kom 1   

 

 САНИТАРИЈА И ГАЛАНТЕРИЈА:     

1. 
 

Набавка и уградња писоара са затвореним сифоном и осталим 

прибором потребним за уградњу. Обрачун по комаду. 
kom 7 

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА I  

 СТОЛАРСКИ РАДОВИ: 
 

________________________ ДИНАРА 

 САНИТАРИЈА И ГАЛАНТЕРИЈА: 
 

________________________ ДИНАРА 

  
УKУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А      

 

________________________ ДИНАРА 

 
П.Д.В.                                                                                __________%                                                           

 

________________________ ДИНАРА 

 
УKУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ     ________________________ ДИНАРА 
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1. 2. 3. 4. 5. 6 = 4*5 

 РЕД.

БР. 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена  

без ПДВ 

Укупна цена  

без ПДВ 
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II део: ограда на граници парцеле са тениским теренима 

I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА: 
        

1.  

Демонтажа бетонске ограде тениских терена на граници 

са простором испред улаза у објекат стрељане. Ограда се 

састоји од монтажних елемената: темељних стопа, 

стубова, греда и панела. Висина ограде H=210cm. 

Елементе пажљиво демонтирати, утоварити у камион и 

одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити 

на камион и одвести на депонију.  

Обрачун по m² ограде. 
m² 170,00     

2. 

Демонтажа жичане ограде тениског терена на граници 

парцеле са платоом објекта стрељане. Ограда се састоји 

од челичних стубова и плетене жице висине H=200cm. 

Дрвену ограду пажљиво демонтирати, очистити, 

сложити за поновну уградњу или утоварити у камион и 

одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 

15 km. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на депонију.Обрачун по м² ограде. 
m² 40,00     

  
УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА: 

        

            

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 
        

1. 

Ручни ископ земље III категорије за  тракасти темељ 

парапета ограде са одвозом вишка земље на депонију. 

Ископ извести и нивелисати према пројекту  и датим 

котама. Обрачун по m³ у збијеном стању.  

m³ 34,00 
    

2. 

Набавка и разастирање тампон слоја   шљунка d=10cm 

испод  темеља. Тампонски слој  шљунка насути, сабити 

и фино испланирати. Обрачун‚ по m³ набијеног шљунка. 

m³ 3,40     
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УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 

        

            

III БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ: 
        

1. 

Израда армирано бетонских тракастих темеља ограде 

марке МБ 30. Бетонирање радити преко претходно 

разастртог шљунка дебљине слоја 10cm. Бетон уградити 

и неговати. У цену улазе и оплата, арматура и тампон 

шљунка.Обрачун по m³ темеља. 

m³ 13,60 

    

1. 

Набавка и уградња бетона МБ 30 за израду парапета 

ограде ширине 20cm  у потребној оплати. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 

оплата, арматура и тампон шљунка. 

Обрачун по m³ парапета. m³ 8,50     

2. 

Добетониравање и нега видљивих делова постојећег 

парапета уз  претходно обијање  слабих  делова  и  

чишћење  површина. Обрачун по m³ парапета. m³ 0,80     

  
УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ: 

        

            

IV БРАВАРСКИ РАДОВИ: 
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1. 

Набавка, транспорт и монтажа ограде. Ограда је типски  

производ одабраног произвођача оградних система (нпр. 

тип "LEGI RM" са стубовима LEGI "R-PUR" или 

еквивалент) са по једном капијом на обе стране ("L" 

форма). Ограда је висине H=300cm. 

   

 

 

 

  

2. 

Решеткасти оградни панел је димензија 2030x2540mm, 

израђен од двоструких хоризонталних жица дебљине 

7mm, вертикалних дебљине 5mm и завршне дебљине 8 

mm. Панел је израђен тако да је осовинска димензија 

окца 50x200mm. Панел је у топлоцинкованом стању по 

норми DIN EN ISO 1461 и пластифициран, боја RAL 

6005 - мочварно зелена. 
ком 42,00     

3. 

Решеткасти оградни панел је димензија 1030x2540mm, 

израђен од двоструких хоризонталних жица дебљине 

7mm и вертикалних дебљине 5mm. Завршне дебљине 8 

mm. Панел је израђен тако да је осовинска димензија 

окца 50x200mm. Панел је у топлоцинкованом стању по 

норми DIN EN ISO 1461 и пластифициран, боја RAL 

6005 - мочварно зелена. 
kom 42,00     

4. 

Стубови  за ограду висине 3060 mm. Пресек стубова је 

80x40x3mm,укупне дужине 3800mm. Осовински размак 

између стубова је 2500mm. На стубовима се налазе 

отвори кроз које се учвршћује решеткасти панел ограде 

путем прохромских кука и навртки. Отвор на задњој 

страни стуба се затварају пластичним чепом док се на 

врху стуба ставља се пластична капа. Стубови ограде су 

топлоцинковани по ISO STANDARDU 1461 и 

пластифициран у боји RAL 6005 - мочварно зелена. kom 43,00     
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5. 

Остављене рупе у парапету: 

Монтажа ограде са транспортом - у остављене отворе у 

бетонском парапетном зиду осовински на сваких 

2500mm, врши се постављање стубова и њихово 

нивелисање, затим бетонирање истих ситнозрним 

бетоном. На постављене стубове качење панела, 

притезање истих помоћу прохромских кукица и матица. 

Са задње стане стуба отвори се затварају пластичним 

чепићима, док се са горње стране стуб затвара 

пластичном капом. Обрачун по дужном метру 

испоручене и уграђене ограде. 
m1 

 

105 

(85+20)     

6. 

Pостављање једнокрилне капије, према  упутству 

произвођача. Капија је висине 2030мm, ширине 1000мm, 

пластифициранa у боји РАЛ 6005 - мочварно зелена. 

Саставни део ограде је и брава чији се кључеви по 

извођењу предају инвеститору. Обрачун се врши по 

комаду уграђене једнокрилне капије. kom 2,00     

 УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:   
  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА II 

1. 1 УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА: 
 

________________________ ДИНАРА 

2. 2 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 
________________________ ДИНАРА 

3. 3 УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ: 
________________________ ДИНАРА 

4. 4 УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: 
 

________________________ ДИНАРА 

  
УKУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А      

 

________________________ ДИНАРА 

 
П.Д.В.                                                                                __________%                                                           

 

________________________ ДИНАРА 

 
УKУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ     ________________________ ДИНАРА 
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1. 2. 3. 4. 5. 6 = 4*5 

 РЕД.

БР. 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Јединица 

мере 

Количина Јединична цена  

без ПДВ 

Укупна цена  

без ПДВ 

ПОЗ СП1: Израда и монтажа стаклена ветробранска преграда са двоје  двокрилних стаклених врата 

димензија 735/305цм 
Израда и монтажа стаклене ветробранске преграде са двоје двокрилних стаклених врата у алуминијумском штоку. Конструкција 

преграде је од алуминујумских профила са испуном од стакла отпорног на ломљење, нијанса RAL7024 и вратима нијанса 

RAL7016. Покретни део су двокрилна врата са једноструким застакљењем д=10mm, према детаљу произвођача. По вертикалним 

ивицама на спојевима са зидом поставити алуминијумски профил. Врата су снабдевена подним аутоматом са холд - опен 

функцијом на 90° и алуминијумским цевастим рукохватом. 

Преграду израдити према шеми столарије. Врата дихтовати према упутству произвођача.  

Систем стаклених преграда се састоји од: Окова: угаоне спојнице, шарке, браве, ручице, фиксни стопер из пода и алуминијумских 

профила. Испуна: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм. Преграде урадити према шеми столарије, као и 

детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта Зидарска мера: 735/305цм Обрачун се врши по м2. 

1. 
Носач стаклених преграда од алуминијумских 

профила MГ22 - РАЛ 7024 
метар 29,10   

2. 
Носач стаклеих врата од алуминијумских профила 

(алу шток) MГ22 - РАЛ 7016 
метар 32,40   

3. 
Испуна алуминијумских преграда: Каљено стакло 

отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм. 
м2 22,88   

4. Оков за стаклена врата комад 2   
5. Подни аутомат са холд - опен функцијом на 90° комад 4   
6. Цевасти алуминијумски рукохват комад 4   

 УКУПНО МАТЕРИЈАЛ 
 

________________________ ДИНАРА 

ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ 5% ________________________ ДИНАРА 

 

НОРМАТИВ ОПИС РАДА ГРУПА 
Јединица мере 

– норма сат 
Количина 

Јединична цена  

без ПДВ 

Укупна цена  

без ПДВ 

 ГН-701-701 471703 

Припрема и пренос материјала RV 0.10 

61,50 метара   Сечење материјала RV 0.12 

Састављање рамова RV 0.32 
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Уграђивање окова RVII 0.20 

Монтажа на градилишту RV 0.34 

 ГН-681-202  320411 

Застакљивање алуминијумск. 

преграда стаклом дебљине 8-

10мм, рад на висини до 3м, 

стаклене преграде површине 2-

3м2 у комаду са фолијом. 

RI 2.00 10,67 метара2   

 ГН-681-701  320901 

Монтажа стаклених врата у 

алуминијумс. профилу са свим 

потребним оковом као и 

довратника и аутомата ра холд 

-опен функцијама, са каљеним 

стаклом које се монтира 

помоћу окова, дебљине стакла 

8-14мм. 

RI 0,36 12,20 метара2   

УКУПНО РАД 
 

____________________ ДИНАРА 

 
УКУПНА ЦЕНА  (материјал, транспортни трошкови и рад)  

____________________ ДИНАРА 

Коефицијент предузећа  
Цена по м2 стаклене преграде  

____________________ ДИНАРА 

Укупна количина  22,41 м2 
Укупна цена без ПДВ-а  

____________________ ДИНАРА 

 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6 = 4*5 

 РЕД.

БР. 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Јединица 

мере 

Количина Јединична цена  

без ПДВ 

Укупна цена  

без ПДВ 

ПОЗ СП2: Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним стакленим вратима  

димензија 310+280+210/320цм 



Измењена  Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) 
гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу 

Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним стакленим вратима у алуминијумском штоку. Конструкција преграде 

је од алуминујумских профила са испуном од стакла отпорног на ломљење, нијанса RAL7024 и вратима нијанса RAL7016. 

Покретни део су једнокрилна врата са једноструким застакљењем д=10mm, према детаљу произвођача. По вертикалним ивицама 

на спојевима са зидом поставити алуминијумски профил, а неопренске профиле на вертикалним спојевима стакла. Преграду 

израдити према шеми столарије. Врата дихтовати према упутству произвођача. 

Систем стаклених преграда се састоји од: Окова: угаоне спојнице, шарке, браве, ручице, фиксни стопер из пода и алуминијумских 

профила.  

Испуна: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм са нетранспарентном фолијом у висини 90цм од готовог пода. 

Преграде урадити према шеми столарије, као и детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта.  

Зидарска мера: 310+280+210/320цм. Обрачун се врши по м2. 

1. 
Носач стаклених преграда од алуминијумских 

профила MГ22 - РАЛ 7024 
метар 21,50   

2. 
Носач стаклеих врата од алуминијумских профила 

(алу шток) MГ22 - РАЛ 7016 
метар 5,21   

3. 
Испуна алуминијумских преграда: Каљено стакло 

отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм. 
м2 25,54   

4. Нетранспарентна фолија-имитација пескареног стакла метар 7,20   
5. Неопренски профил за вертикалне спојеве стакла метар 24,60   

6. Угаона алуминијумска кутија на L спојевима стакла метар 6,40   

7. Оков за стаклена врата комад  1   

 УКУПНО МАТЕРИЈАЛ 
 

________________________ ДИНАРА 

ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ 5% ________________________ ДИНАРА 

 

НОРМАТИВ ОПИС РАДА ГРУПА 
Јединица мере 

– норма сат 
Количина 

Јединична цена  

без ПДВ 

Укупна цена  

без ПДВ 

 ГН-701-701 471703 

Припрема и пренос материјала RV 0.10 

26,71 метара   

Сечење материјала RV 0.12 

Састављање рамова RV 0.32 

Уграђивање окова RVII 0.20 

Монтажа на градилишту RV 0.34 

 ГН-681-202  320411 

Застакљивање алуминијумск. 

преграда стаклом дебљине 8-

10мм, рад на висини до 3м, 

RI 2.00 23,62 метара2   



Измењена  Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) 
гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу 

стаклене преграде површине 2-

3м2 у комаду са фолијом. 

 ГН-681-701  320901 

Монтажа стаклених врата у 

алуминијумс. профилу са свим 

потребним оковом као и 

довратника и аутомата ра холд 

-опен функцијама, са каљеним 

стаклом које се монтира 

помоћу окова, дебљине стакла 

8-14мм. 

RI 0,36 1,92 метара2   

УКУПНО РАД 
 

____________________ ДИНАРА 

 
УКУПНА ЦЕНА  (материјал, транспортни трошкови и рад)  

____________________ ДИНАРА 

Коефицијент предузећа  
Цена по м2 стаклене преграде  

____________________ ДИНАРА 

Укупна количина  25,60 м2 
Укупна цена без ПДВ-а  

____________________ ДИНАРА 

1. 2. 3. 4. 5. 6 = 4*5 
 РЕД.БР. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Јединица 

мере 

Количина Јединична цена  

без ПДВ 

Укупна цена  

без ПДВ 

ПОЗ СП3: Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним стакленим вратима 

димензија 370/320цм 
Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним стакленим вратима у алуминијумском штоку. Конструкција преграде 

је од алуминујумских профила са испуном од стакла отпорног на ломљење, нијанса RAL7024 и вратима нијанса RAL7016. 

Покретни део су једнокрилна врата са једноструким застакљењем д=10mm, према детаљу произвођача. По вертикалним ивицама 

на спојевима са зидом поставити алуминијумски профил, а неопренске профиле на вертикалним спојевима стакла. 

Преграду израдити према шеми столарије. Врата дихтовати према упутству произвођача. 

Систем стаклених преграда се састоји од: Окова: угаоне спојнице, шарке, браве, ручице, фиксни стопер из пода и алуминијумских 

профила.  

Испуна: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм са нетранспарентном фолијом у висини 90цм од готовог пода.. 

Преграде урадити према шеми столарије, као и детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта.  

Зидарска мера: 370/320цм. Обрачун се врши по м2. 



Измењена  Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) 
гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу 

1. 
Носач стаклених преграда од алуминијумских 

профила MГ22 - РАЛ 7024 
метар 10,75   

2. 
Носач стаклених врата од алуминијумских профила 

(алу шток) MГ22 - РАЛ 7016 
метар 4,28   

3. 
Испуна алуминијумских преграда: Каљено стакло 

отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм. 
м2 11,80   

4. 
Нетранспарентна фолија - имитација пескареног 

стакла 
метар 3,35   

5. Неопренски профил за вертикалне спојеве стакла метар 10,70   

6. Оков за стаклена врата комад 1   

 УКУПНО МАТЕРИЈАЛ 
 

________________________ ДИНАРА 

ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ 5% ________________________ ДИНАРА 

 

 

НОРМАТИВ ОПИС РАДА ГРУПА 
Јединица мере 

– норма сат 
Количина 

Јединична цена  

без ПДВ 

Укупна цена  

без ПДВ 

 ГН-701-701 471703 

Припрема и пренос материјала RV 0.10 

15,10 метара   

Сечење материјала RV 0.12 

Састављање рамова RV 0.32 

Уграђивање окова RVII 0.20 

Монтажа на градилишту RV 0.34 

 ГН-681-202  320411 

Застакљивање алуминијумск. 

преграда стаклом дебљине 8-

10мм, рад на висини до 3м, 

стаклене преграде површине 2-

3м2 у комаду са фолијом. 

RI 2.00 9,87 метара2   

 ГН-681-701  320901 

Монтажа стаклених врата у 

алуминијумс. профилу са свим 

потребним оковом као и 

довратника и аутомата ра холд 

-опен функцијама, са каљеним 

стаклом које се монтира 

помоћу окова, дебљине стакла 

8-14мм. 

RI 0,36 1,92 метара2   



Измењена  Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) 
гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу 

УКУПНО РАД 
 

____________________ ДИНАРА 

 
УКУПНА ЦЕНА  (материјал, транспортни трошкови и рад)  

____________________ ДИНАРА 

Коефицијент предузећа  
Цена по м2 стаклене преграде  

____________________ ДИНАРА 

Укупна количина  11,85 м2 
Укупна цена без ПДВ-а  

____________________ ДИНАРА 

 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6 = 4*5 

 РЕД.БР. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Јединица 

мере 

Количина Јединична цена  

без ПДВ 

Укупна цена  

без ПДВ 

ПОЗ СП4: Израда и монтажа стаклене фиксне преграде димензија 180/320цм 
Израда и монтажа стаклене фиксне преграде. Конструкција преграде је од алуминујумских профила са испуном од стакла отпорног 

на ломљење, нијанса RAL7024. По вертикалним ивицама на спојевима са зидом поставити алуминијумски профил, а неопренске 

профиле на вертикалним спојевима стакла. Преграду израдити према шеми столарије. 

Систем стаклених преграда се састоји од: Окова: алуминијумских профила.  

Испуна: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм са нетранспарентном фолијом у висини 90цм од готовог пода.. 

Преграде урадити према шеми столарије, као и детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта.  

Зидарска мера: 180/320цм. Обрачун се врши по м2. 

1. 
Носач стаклених преграда од алуминијумских 

профила MГ22 - РАЛ 7024 
метар 10,00   

2. 
Испуна алуминијумских преграда: Каљено стакло 

отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм. 
м2 5,76   

3. 
Нетранспарентна фолија - имитација пескареног 

стакла 
метар 1,62   

4. Неопренски профил за вертикалне спојеве стакла метар 3,20   

 УКУПНО МАТЕРИЈАЛ 
 

________________________ ДИНАРА 

ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ 5% ________________________ ДИНАРА 

 



Измењена  Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) 
гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу 

НОРМАТИВ ОПИС РАДА ГРУПА 
Јединица мере – 

норма сат 
Количина 

Јединична цена  

без ПДВ 

Укупна цена  

без ПДВ 

 ГН-701-701 471703 

Припрема и пренос материјала RV 0.10 

10,00 метара   
Сечење материјала RV 0.12 

Састављање рамова RV 0.32 

Уграђивање окова RVII 0.20 

Монтажа на градилишту RV 0.34 

 ГН-681-202  320411 

Застакљивање алуминијумск. 

преграда стаклом дебљине 8-

10мм, рад на висини до 3м, 

стаклене преграде површине 2-

3м2 у комаду са фолијом. 

RI 2.00 5,76 метара2   

УКУПНО РАД 
 

____________________ ДИНАРА 

 
УКУПНА ЦЕНА  (материјал, транспортни трошкови и рад)  

____________________ ДИНАРА 

Коефицијент предузећа  
Цена по м2 стаклене преграде  

____________________ ДИНАРА 

Укупна количина  8,80 м2 
Укупна цена без ПДВ-а  

____________________ ДИНАРА 

 

 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА III  СТАКЛЕНЕ ПРЕГРАДЕ 

ПОЗ СП1: Израда и монтажа стаклена ветробранска преграда са двоје  

двокрилних стаклених врата димензија 735/305цм 
 

________________________ ДИНАРА 

ПОЗ СП2: Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним 

стакленим вратима димензија 310+280+210/320цм ________________________ ДИНАРА 

ПОЗ СП3: Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним 

стакленим вратима  димензија 370/320цм ________________________ ДИНАРА 

ПОЗ СП4: Израда и монтажа стаклене фиксне преграде димензија 

180/320цм 
 

________________________ ДИНАРА 



Измењена  Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) 
гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу 

УKУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А      

 

________________________ ДИНАРА 

П.Д.В.                                                                                __________%                                                           

 

________________________ ДИНАРА 

УKУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ     ________________________ ДИНАРА 

 

 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА  

РАДОВИ НА ДЕЛУ ОБЈЕКТА: САНИТАРНИ БЛОК ЗА ОТВОРЕНЕ БАЗЕНЕ 

(ОЗНАКА 3 НА ОСНОВИ ПРИЗЕМЉА) 
 

________________________ ДИНАРА 

РАДОВИ НА ОГРАДИ НА ГРАНИЦИ ПАРЦЕЛЕ СА ТЕНИСКИМ ТЕРЕНИМА 
________________________ ДИНАРА 

РАДОВИ  НА СТАКЛЕНИМ  ПРЕГРАДАМА 
________________________ ДИНАРА 

УKУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А      

 

________________________ ДИНАРА 

П.Д.В.                                                                                __________%                                                           

 

________________________ ДИНАРА 

УKУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ     ________________________ ДИНАРА 

 

Дана,____.____.2019. год.                                                                                                        П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                                                        М.П.             _____________________                                              
                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 

НАПОМЕНА: Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама  и свог ситног 

неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уграђивање, како је то наведено у позицијама. Сав употребљени 

материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом. 

Наведени типови и произвођачи инсталационог материјала, нису обавезни. Извођач може уградити и други материјал али под условом 

да има исте карактеристике, а што предходно потврђује и овери надзорни орган, по понуђеној цени. Одвоз шута и вишка материјала 

као и чишћење  просторија и простор око објекта такође урачунати у цену. У цену радова урачунати и уређење градилишта пре 

почетка градње, за време и после завршетка свих радова.  
 


