
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

ПРЕДМЕР РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 404-1/Р-1/2021-11 

Радови на замени улазне капије на археолошком локалитету "Медиана" у Нишу и замени олучних вертикала и 

прозорских окапница на објекту галерије "Синагога" у Нишу 

Ред. 

бр. 

 

Опис радова 

 

Јед. 

мере 
Количина 

Цена по једин. 

мере без ПДВ у 

динарима 

Укупна цена без 

ПДВ  (4x5)  у 

динарима 

ПДВ у 

динарима 

Укупна цена са 

ПДВ  (6+7)  у 

динарима 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ "МЕДИАНА" У НИШУ 

1. 

Рушење постојеће ограде од кутијастих 

профила и жичаног плетива на стубовима 

од челичних кутијастих профила и цеви, са 

одвозом шута. 

      

Извршити уклањање постојеће ограде 

израђене у више сегмената од разноврсних 

челичних елемената, жичаног плетива и 

арматурне челичне мреже, у дужини од око 

1400 цм и просечне  висине око150 цм. У цену 

улази све комплет, уклањање стубова и 

испуна и одвоз шута. 

паушално     

2. 

Ручни ископ земље III категорије за 

темељење челичних стубова ограде и 

капија. 

      

Формирати темељне јаме димензија 40х40 цм, 

са дубином од 70 цм. Извршити ископ земље 

ручним алатом. У случају наиласка на 

археолошке садржаје ископ наставити 

археолошком методологијом у складу са 

карактером налаза. Ископану земљу 

утоварити у камион и извести на градску 

депонију. У цену улази све комплет ископ и 

одвоз материјала. 

      

 Обрачун по м3 земље мерено урасло. m3 0,60     

3. 

Израда темеља самаца за фундирање 

челичних стубова ограде од армираног 

бетона МБ 20. Са израдом тампон слоја од 

шљунка. 

      



 

Тампонски слој шљунка насути у слоју од 10 

цм, набити и фино толеранцијом +/-2цм. 

Бетонира се у темељним јамама бетоном МБ 

20, без оплате, преко предходно разастртог 

шљунчаног тампона. Бетон уградити и 

неговати по прпоисима. Стопе армирати 

радионички израђеним „корпама“ од 

арматурне жице Ø 6. У цену улази све 

комплет набавка материјала, израда тампона, 

уградња арматуре, справљање бетона, уградња 

и неговање. 

      

 Обрачун по м3 темеља. m3 0,55     

4. 

Израда и монтажа ограде са капијама од 

челичних кутијастих профила и флахова. 
      

Платна ограде и капије се монтирају на 

челичне стубове израђене од кутијастих 

профила квадратног пресека према детању. 

Стубове израдити од кутијастих челичних 

профила 150.150.5, уградити у свеже изливене 

бетонске темеље и додатно осигурати 

наваривањем котви од армираног челика Ø 

8мм. Стубови су са горње стране затворени 

завареним челичним поклопцима. Све 

површине стубова очистити од корозије и 

прљавштине, брусити и опајати, нанети 

импрегнацију и обојити основном бојом. 

Након заваривања испуне ограде и шарки, 

поправити основну боју и обојити два пута 

мат бојом за метал у тону по узору на већ 

израђену ограду и капију уз објекат Центра за 

посетиоце (антрацит RAL 7016). Испуну 

ограде израдити и уградити према детаљима. 

Спојеве и варове идеално израдити, очистити 

и обрусити. Све кутијасте профиле са горње 

стране затворити завареним челичним 

поклопцима. Пре уградње све елементе 

испуне ограде очистити од корозије и 

прљавштине, брусити и опајати, нанети 

импрегнацију и обојити основном бојом. 

      



Заварити фиксна платна – испуну за 

предходно убетониране стубове, поправити 

основну боју и обојити два пута мат бојом за 

метал у тону као код стубова. Капију израдити 

и уградити по детаљима, шеми и упутствима 

пројектанта. Капије су колске, двокрилне и 

постављене између стубова од челичних 

кутијастих профила. Вратнице капија су од 

кутијастих челичних профила и флахова. 

Спојеве и варове идеално израдити, очистити 

обрусити. На крила поставити по 3 

шарке.Оков, шарке и цилиндар браве са три 

кључа по избору пројектанта. Пре уградње све 

очистити од корозије и прљавштине, нанети 

импрегнацију и обојити основном бојом. 

Поставити капију, поправити основну боју и 

обојити два пута мат бојом за метал у тону као 

код ограде и стубова. У цену улази све 

комплет набавка материјала, транспорт и 

монтажа ограде и вратница 

Обрачун по кг уграђеног материјала стубова, 

ограде и капија 
кг 950     
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II ГАЛЕРИЈА  „СИНАГОГА“ У НИШУ 

5. 

Израда и монтажа прозорских окапница од 

лима РШ=33цм од пластифицираног лима 

браон боје д=0,6мм, дужине 50цм. 

      

Обрачун по комаду са свим потребним ситним 

материјалом 

      

 Обрачун по м3 земље мерено урасло. комад 18,00     

6. 

Израда и монтажа олучних вертикала од 

пластифицираног лима д=0,6 мм, димензија 

12/12цм у браон боји. Јединична цена 

садржи сву потребну скелу за израду ове 

позиције.Обрачун по м1 олука са свим 

      



потребним ситним материјалом. 

  m 30,00     

7. 

Израда и монтажа окапница од 

пластифицираног лима браон боје д=0,6 мм, 

РШ=33цм. Обрачун по м1  са свим 

потребним ситним материјалом. 

      

 m 4,00     

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  ЗА ПОЗИЦИЈЕ ОД  1  ДО  7 У ДИНАРИМА  

ПДВ  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  ЗА ПОЗИЦИЈЕ ОД  1  ДО  7  У ДИНАРИМА  

 

Дана: ____.____.2021. године                 

           П О Н У Ђ А Ч 

 

  

                                                                                                     _______________________ 

                                                                              (потпис овлашћеног лица) 

 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- У колони 5. уписати колико износе јединичне цене без ПДВ-а, за сваки тражени oпис радова у динарима; 

- У колони 6. уписати колико износе укупне цене без ПДВ-а, за сваки тражени oпис радова у динарима и то тако што ће се помножити 

јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4); 

- У колони 7. уписати колико износи ПДВ у динарима, за сваки тражени oпис радова. 

- У колони 8 уписати колико износе укупне цене са ПДВ-ом,  за сваки тражени oпис радова у динарима и то тако што ће се сабрати 

износи укупних цена без ПДВ-а за сваки тражени oпис радова у динарима (које су наведене у колони 6)  и износи ПДВ у динарима 

(који су наведене у колони 7).   

Понуђач треба да попуни рекапитулацију радова на следећи начин: 

- Уписати укупну понуђену цену радова без урачунатог ПДВ-а,  збирно за позиције од 1 до 7, у динарима; 

- Уписати износ ПДВ-а у динарима за износ уписан у  претходној ставки рекапитулације и   

- Уписати укупну понуђену цену радова са урачунатим ПДВ-ом у динарима збирно за позиције од 1 до 7, у динарима (збир две 

претходне ставке ракапитулације. 

 


