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Захтев за достављање понуде 

 

Потребно је да нам доставите понуду за израду два тоалета за ученике 

продуженог боравка у старој школској згради  у ОШ „ Анта Богићевић“из 

Лознице. 
 

Понуду дати према спецификацији радова. 
 

  Израда два тоалета за ученике продуженог боравка у старој 

школској згради 

 

  
Позиција јед.мер

е 

количин

а  јед.цена  цена   

      
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

      
1. Пажљива демонтажа постојеће металне ограде. 

Скидање обавити са што мање оштећења. 

ком. 1,00 x  =  
2. Бетонирање подеста и новог дела степеништа 

неармираним бетоном МБ 20. Пре израде убушити 

анкере од бетонског гвожђа фи 10. Бетон завршно 

обрадити као припрему за уградњу керамике. 

Обрачун по м3. 

м3 0,70 x  =  
3. Просецање постојеће подне плоче и ископ ради 

постављања канализационих цеви за одвод из ВЦ-

а. Након постављања цеви засути  и бетонирати -

вратити у првобитно стање. Обрачун по м` 

м` 8,00 x  =   
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: 

       
  

      
II ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА 

      



1. Набавка, транспорт и монтажа пп водоводних цеви 

(Ø 15, 20, 25мм) са свим потребним фазонским 

комадима, пропусним вентилима и спојним 
материјалом. У цену узети све продоре кроз зидове 

и међуспратну конструкцију и поправку истих. 

Радови морају бити изведени по техничким 

прописима. Обрачун по м монтираних цеви 

м 15,00 x  =  
2. Испитивање цевовода после завршене монтаже. м 15,00 x  =   

УКУПНО ВОДОВОД: 
       

  
      

III  ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ       
1. Izraditi kanalizacionu horizontalnu i vertikalnu mrežu 

od PVC cevi  potpuno ispravnih, a u svemu prema 

dimenzijama u projektu  i opštem  opisu. Na svim 

prelomnim mestima dati odgovarajuće fazonske 

delove. Sve spojeve kanalizacionih cevi  izvesti sa 

gumenim   prstenovima. U cenu montaže ulaze 
pripremno-završni radovi, prenos materijala, 

obeležavanje  vodova, priprema cementnog maltera, 

ugradnja  obujmica ili kuka, probijanje međuspratnih 

konstrukcija, štemanje zidova, pregled svake cevi i 

fazonskog komada pre ugrađivanja, postavljanje po 

pravcu i niveleti odnosno pod visak, sklapanje  i 

rasklapanje skele, krojenje i sečenje cevi, krpljenje i 

malterisanje oštećenih površina. Sve komplet po ovom 

opisu plaća se po dužnom metru mereno po osovini 

cevi i fazonski delova.  PVC cevu su cvrstoce SN8 

kN/m², prema standardima EN1401-1, EN13478, 

EN476, EN-ISO 9967, ISPO 1183, ISO 12091. 

       

Ø75 м 15,00 x  =   

Ø110 м` 8,00 x  =   

       
2. Испитивање цевовода после завршене монтаже. 

м` 23,00 x  =    

      
3.  Уколико се на лицу места утврди да није могуће 

прикључити на постојећи канализациони одвод 

испод степеништа или он није у функцији 

потребно је прикључак извести на дворишни 

фекални шахт.          
просецање дела пода у ходнику са проласком кроз 

спољни зид 

м` 3,00 x  =   
демонтажа бетонских плоча-слагалица, ископ за 

постављање цеви, засипање након постављања 

цеви и враћање слагалица у првобитно стање 

м` 15,00 x  =    

       
набавка и постављање ПВЦ канализационих цеви 

фи 160 са засипањем песком.  
м` 18,00 x  =    

       
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА: 

       

        
  

      
ΙV САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР       



1. Набавка, транспорт и монтажа умиваоника од 

санитарне керамике, домаћег произвођача који 

има отвор за одвод и прилив воде. Испод 
умиваоника монтирати  сифон који је спојен са 

канализационом цеви. Обрачун по ком.У 

просторима где се монтирају  предвидети монтажу  

на висини према стандарду за дечије установе. 

Обрачун по комаду са комплет пратећим 

материјалом.        
60x60 ком 1,00 x  =    

      
2.  Набавка, транспорт и монтажа керамичке Wc 

шоље са поклопцем и високомонтажним 

водокотлићем за испирање. Монтажу извести 

постављањем шоље на гумени подметач и 

причвршћивањем завртњима за под са претходним 

продужењем одводне канализационе цеви. 

Водокотлић спојити са шољом пластичном цеви и 

гуменим прстеном. Обрачун по комаду са комплет 

пратећим материјалом. ком 2,00 x  =    

      
3. Набавка, транспорт и монтажа комплет 

једноручних батерија на местима умиваоника. 

Обрачун по комаду. ком 1,00 x  =    

      
4. Набавка транспорт и монтажа држача роло тоалет 

папира. Обрачун по комаду. ком 2,00 x  =    

      
5. Набавка транспорт и монтажа дозатора за сапун. 

Обрачун по комаду. ком 1,00 x  =    

        

       
УКУПНО ОПРЕМА И ПРИБОР: 

       
  

      
V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       
1. Набавка и постављање зидних керамичких 

плочица на лепак преко постојећих плочица. 
Плочице извести до  висине постојећих плочица 

(1,5 тј. 1,8м). Плочице су у првој класи домаће 

производње. Обрачун по м2. 
м2 10,00 x  =  

2.  Набавка и постављање подних керамичких 

плочица на лепак на подлогу након скидања 

постојећих. Плочице извести до  висине 

постојећих плочица (1,5 тј. 1,8м). Плочице су у 

првој класи домаће производње. Обрачун по м2. 
м2 7,00 x  =  

3. Израда пода од керамичких плочица након 

бетонирања подеста и дела степеништа. Плочице 

постављати на лепак. Обрачун по м2. м2 5,00 x  =    

      
  УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ             
                

VI МОНТАЖНИ РАДОВИ       
1. Набавка и постављање панелних преграда од ПВЦ 

профила са испуном и вратима 70/205. Панеле 

уградити према постојећим висинама и фиксирати 

за постојеће зидове и под. Обрачун по м2. 
       

панел ка степеништу м2 10,00 x  =   
панел на коме се налазе врата са вратима ком. 2,00 x  =    

        

      



  УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ             
                
                
  РЕКАПИТУЛАЦИЈА:             
Ι ПРИПРЕМНИ РАДОВИ             
ΙΙ ВОДОВОД             
III КАНАЛИЗАЦИЈА             
ΙV САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР             
V УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ             
VI МОНТАЖНИ РАДОВИ             
  УКУПНО:              

ПДВ 
       

 
УКУПНО СА ПДВ-ом 

       

                

                

  

С ОБЗИРОМ НА СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ МАТЕРИЈАЛА, У 

ЗАВИСНОСТИ ОД ПЕРИОДА КАД СЕ ПЛАНИРА РЕАЛИЗАЦИЈА, 

ВРЕДНОСТ СХВАТИТИ ОРИЈЕНТАЦИОНО И  РАЧУНАТИ НА 

ПОВЕЋАЊЕ ОД 15-20%         

                

                

 
 

Укупно без ПДВ-а: ......................................... 

Укупно са ПДВ-ом:............................................. 
 

 

датум : 

понуђач: 

 

 

ОБРАЗАЦ 1. 

  

 
 

ПОНУДА 

  
 

Назив понуђача ............................................................................................... 

 

Адреса понуђача ............................................................................................... 
 

Матични број понуђача ............................................................................................... 

 
ПИБ ............................................................................................... 

 

Име особе за контакт ............................................................................................... 

 
Телефон ............................................................................................... 

 

Број рачуна понуђача ............................................................................................... 
 

Број понуде ............................................................................................... 

 



-Рок за извођење радова ........................................................................................... 
 

-рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања)................................. 

 
-рок плаћања 45 дана 

 

-гарантни рок .......................................................................................... 
 

 

 

Ваша понуда треба да обухвати: 
Износ за тражене радове по ставкама које су дате у захтеву за достављање понуде.  

Понуду изразите по ставкама без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

Понуде се отварају у понедељак, 17.10.2022. године у  11,30 часова. 

Молимо да Ваше понуде доставите школи најкасније до ПЕТКА, 14.10. 2022. до 10.00 часова. 

Понуде можете послати на адресу школе: Јанка Веселиновића 6, 15 300 Лозница, или предати лично. 

 

Рок за извршење радова је  од 19. ОКТОБРА ПА ДО КРАЈА МЕСЕЦА ОКТОБРА. 
 Како 100 ученика Продуженог боравка треба да изместимо из тог дела зграде, због тога наводимо обавезан 

ПОЧЕТАК И ЗАВРШЕТАК РАДОВА. 

 
                                                                                                                           директор: 

                                                                                                                         _______________ 

 
                                                                                                                         Весна Панић



 

 

 

 

 

 
 

 



 


