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На основу чл. 35. став 1, тачка 1 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

Р2853/19 од 05.07.2019. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број Р2853/19 

од 05.07.2019. припремљена је 
 

 

ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 

РЕСТАУРАЦИЈИ СПОМЕНИКА ''ПОБЕДНИК'' НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ 

ЈН БРОЈ 09/2019 
 

 

 

Позив за допуну понуде у Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 

понудa у складу са чл. 35 став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама, за понуђача који је 

учествовао у отвореном постуку – Групи  понуђача - Привредно друштво за изградњу, 

обнављање и реконструкцију грађевинских објеката ''KOTO'' д.о.о. и Зоран  

Кузмановић ПР уметничкој радионици Кузман Смедерево 

 

 

На основу чл. 35. став 1, тачка 1 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и претходно спроведеног отвореног 

поступка јавне набавке за извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика 

''Победник'' на Београдској тврђави  ЈН 05/2019, Одлуке о обустави поступка Р1174/19 од 

19.06.2019. године и Одлуке о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива 

за подношење понуда бр. Р2853/19 од 05.07.2019. године, Наручилац позива групу 

понуђача - Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских 

објеката ''KOTO'' д.о.о. и Зоран Кузмановић ПР уметничка радионица Кузман Смедерево, 

која је учествовала у отвореном поступку и која је доставила неприхватљиву понуду, да 

допуни своју понуду тако да је учини прихватљивом у преговарачком поступку ЈН 09/2019. 

Понуда мора бити припремљена у складу са упуством за припремање понуде и 

мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке 

Наручилац спроводи преговарачки позив без измене првобитно одређених услова за 

учешће у поступку, техничке спецификације и критеријума за доделу уговора, како је 

предвиђено у члану 35. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама 

 

 
Позив за допуну понуде садржи: 

 

Поглавље 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3-4 

II 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина, гаранција и опис радова 
4-29 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
30-35 

IV Критеријуми за доделу уговора 35 
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V 
Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин 

преговарања 
35-36 

VI Обрасци  36-53 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 54-63 

Документација садржи 63 стране. 

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА  

Завод за заштиту споменика културе града Београда (у даљем тексту: Наручилац) 

Адреса: Београд, Калемегдан Горњи град 14 

Интернет страница: http://beogradskonasledje.rs   

Врста Наручиоца: Култура. 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА  

Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива, сходно члану 35. став 1 тачка 1, 

ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке. 

Поступак јавне набавке спроводи се у циљу закључења уговора. 

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке je извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика 

''Победник'' на Београдској тврђави,  

Предметна јавна набавка није обликована у партије. 

Шифра из Општег речника набавкe: 454541000-радови на обнови; IA41-рестаурација; IA13 

– реконструкција; IA19 – конзервација; IA27-обнављање. 

Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је 

чланом 3. ЗЈН. 

 

4. КОНТАКТ  

Особа за контакт: Јелена Бован 

Електронска пошта: jelena.cerovic@beogradskonasledje.rs 

Радно време Наручиоца (рад са странкама), је од 08:30 до 14:30 часова, од понедељка до 

петка. 

 

Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, 

радним данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране 

Наручиоца (члан 20. ЗЈН). 

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван 

радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана. 

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране 

захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да 

учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

http://beogradskonasledje.rs/
mailto:jelena.cerovic@beogradskonasledje.rs
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5. ПРЕУЗИМАЊЕ ПОЗИВА ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ  

Позив за допуну понуде се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет 

странице Наручиоца -http://beogradskonasledje.rs. 

 

6. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Рок за достављање понуда је до 19.07.2019. године до 9.00 часова. 

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Наручиоца у Београду, 

Калемегдан Горњи град 14. 

 

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Јавно отварање понуда обавиће се дана 19.07.2019. године са почетком у 9.30 часова, у 

просторијама Наручиоца у Београду, Калемегдан Горњи град 14. 

 

 

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА, ГАРАНЦИЈА И ОПИС РАДОВА 

 

1. Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији и рестаурацији 

споменика ''Победник'' на Београдској тврђави . 

 

 Споменик ''Победник'' налази се на платоу Горњег града Београдске тврђаве. 

Утврђен је за културно добро 1992. године (Службени лист града Београда бр. 26/92 ). 

Такође споменик ''Победник'' се налази у оквиру споменика културе Београдска тврђава 

које ужива статус културног добра од изузетног значаја за Републику Србију (Одлука о 

утврђивању „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79).  

Подигнут је 1928. године поводом прославе десетогодишњице пробоја Солунског 

фронта. Споменик чине мушка бронзана фигура, рад вајара Ивана Мештровића и 

постамент који је конципиран у виду дорског стуба са канелурама на високој коцкастој 

бази, дело Петра Бајаловића.   

 

2. Врста радова/Количина и опис радова/Квалитет 

У складу са захтевима из Техничке спецификације. 

 

4. Рок/Место извођења радова 

Рок за извођење радова је до 6 (шест) месеци од дана увођења у посао 

Место извођења је Београдска тврђава, Београд и радни простор извођача (радионица). 

 

5. Гаранција: 
За изведене радове и уграђени материјал износи минимум 5 (пет) година од дана 

примопредаје радова. 

 

 

 

 

 

http://beogradskonasledje.rs/
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

  

I  КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ 

 

Постојеће стање 

Укупна висина споменика је 17,25м. Споменик се састоји од бронзане фигуре 

висине 4,25м, каменог кружног стуба са бетонским језгром и каменим капителом висине 

8,45м и зиданог постамента висине 4,35м.  

Споменик „Победник“ одступа од вертикале и нагнут је ка северозападу. У ком 

тренутку је дошло до нагињања споменика није познато. Према подацима Завода стање 

нагнутости споменика ''Победник'' се прати од 1980-те године. Ранијим геомеханичким 

испитивањима тла, закључено је да је споменик већим делом основе ослоњен на зид 

средњевековног бедема, док је мањим делом постављен на насип. То је довело до 

неравномерног слегања а тиме и до нагињања споменика ка северозападу и вертикалном 

одступању од 30цм. Одступање од вертикале се може приметити голим оком. Није могуће 

утврдити у ком се тренутку јавило померање и да ли је споменик одступао од пројектоване 

вертикале одмах по реализацији, пошто не постоје подаци о изведеном стању споменика.  

Статичка санација темеља је извршена 1996. утискивањем „мега“ шипова који нису 

дали резултате у виду заустављања додатног слегања дела темеља и нагињања споменика. 

То је показало последње геодетско мерење које је извршено 2015. у оквиру експертског 

мишљења датог од стране Грађевински факултет Универзитета у Београду. Анализа 

геодетских мерења је показала да се у временском периоду од 1980 – 1996. године јавило 

одступање од вертикалности за додатних 1 цм, што је у датом тренутку износило укупно 

24цм, а од 1996 – 2015. за додатних 6цм, односно укупно одступање од 30цм. Најновије 3Д 

мерење је додатно потврдило нагињање споменика ка северозападу од 31цм али и 

нагињање у другој равни од 33цм. Закључак грађевинског факултета је да се ради о 

релативно спором процесу који не показује знаке смиривања и заустављања, а у периоду 

од 35 година, за који постоје подаци, хоризонтално померање на висини постоља фигуре 

се повећало за 30%. 

 

Темељи  

Споменик је фундиран на бетонској темељној плочи, димензија 4,8x4,8м са 

препустом на најнижем делу темеља од 60 цм са свих страна чиме је формирана темељна 

стопа укупних димензија 6x6м. Висина темеља је 2,3м.  

1996. године покушано је ојачавање темеља утискивањем 5 „мега“ шипова. 

 

Постамент  

Постамент је израђен од бетона, обложен каменим плочама дебљине од 27 до 29 цм, 

што су показали узорци (кернови) који су вађени приликом истраживачких радова 1989. 

године. Облика је квадратне призме која се постепено сужава ка врху прелазећи у стуб.  

Највећа димензија постамента при тлу у основи је 3,35 x3,35м, а најужи део квадратне 

основе постамента је 2x2м. Камена облога постамента као и спојнице на око делују 

солидно, међутим 3Д ласерско скенирање је показало испуцалост камена уз већи део 

спојница, што је вероватно последица утицај материјала на бази портланд цемента који је 
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коришћен за попуњавање спојница прилоком претходних конзерваторских радова. Везивни 

материјал у спојницама је присутан, није испран и на већину спојница делимично прелази 

преко камених блокова. На горњим површинама постамента је присутна деградација 

камена у виду љуспања, ерозије, алвеолизације, кора, микро пукотина. 

 

            Стуб  

Стуб је кружног попречног пресека са канелурама и капителом дорског типа, 

ослања се на постамент. Спољни пречник стуба на најнижој тачки износи 175цм и према 

врху се линеарно сужава на 110цм. Укупна висина стуба са капителом износи 8,45м.  

Ранијим истраживањем извађени су кернови на самом стубу  и  добијени узорци су 

показали да је стуб израђен од бетона справљеног од нефракционисаног агрегата 

вероватно пореклом из Саве, обложен каменим плочама дебљине око 25 цм. Податак о 

присуству било какве арматуре у стубу је непознат. На стубу се налази ваљкасти базис за 

кога је анкерована бронзана скулптура. Обложен је каменим плочама и кроз њега пролазе 

два „I“ профила за које је анкерована скулптура. Стање профила, веза скулптуре и каменог 

постоља (базиса) је у веома лошем стању. Због директне изложености атмосферилијама, 

лоше  и дотрајале везе, воде која подлива у базис довело је до корозије „I“ профила и 

обојености камена. Трагови сливања корозије односно обојеност каменог базиса 

различитим оксидима гвожђа је изразитија него на другим деловима споменика. Готово 

сви камени блокови око ових носача су испуцали и одвајају се у комадима. Уочена су 

оштећења и у нестајању везивног материјала спојница  камене облоге базиса што додатно 

доприноси распадању камена.  

На свим странама капитела и испод малог подеста на коме лежи базис са бронзаном 

скулптуром, на местима где се врши окапавање, запажају се наслаге чађи и запрљаност 

камена. Такође средином стуба са северозападне стране приметни су трагови влаге и 

светло-зелена обојеност камене облоге чије је порекло са бронзаног дела скулптуре. На 

местима где је највећа ерозивна моћ воде која се слива су и највећа оштећења, тако да су 

највеће пукотине приметне на  базису, капителу и горњем делу стуба. Вегетација је у врло 

малој мери присутна. 

           

            Скулптура 

Скулптуру чини нага мушка бронзана фигура, висине 4,25м на бронзаној плочи 

(плинти) анкерованој са 9 шрафова за „I“ профиле у каменом постољу (базису). Ранијим 

конзерваторским радовима извитоперена плинта је исправљена и додатно причвршћена са 

10 шрафова. Све присутне везе су јако кородирале. 

На самој плинти и стопалима се уочавају знатна оштећења у виду пукотина и 

попуштања завара који је постојао између стопала и плинте. Плинта је оштећена са 

неколико пукотина и местимично извитоперена, нарочито по ободу. Ово су дефекти 

настали услед честог понављања процеса подливања и залеђивања воде.  Најоштећенији 

део споменика је управо плинта са скулптуром на каменом базису. На површини бронзане 

скулптуре постоји више оштећења у виду рупа вероватно од метака или гелера. Скулптура 

је током времена поцрнела а само је у неким деловима сачувала зеленкасту патину.  
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            Пројектовано стање  

 Пројектом је предвиђена статичка санација темељне конструкције, реконструкција 

и рестаурација споменика. Све рестаураторске радове извести у две фазе. 

Пре почетка радова извођач је дужан да постави заштитну ограду око градилишта 

са потребним капијама, прописно учвршћеним и монтираним елементима и свим 

потребним обавештењима и упозорењима. Извођач је дужан да монтира тешку фасадну 

скелу за рад са каменом, да је уземљи уз надзор статичара, у свему према важећим 

прописима, изради бараку за смештај материјала и радника, као и да обезбеди довод воде и 

струје на градилиште.  

Прва фаза пројекта подразумева пажљиву демонтажу скулптуре и статичку 

санацију темеља споменика. Пре почетка радова на демонтажи и санацији пројектом је 

предвиђена заштита свих приступних површина за приступ механизације и опреме за 

извођење радова, као и радна површина платоа унакрсно постављеним дуплим дрвеним 

фоснама преко подлоге од стиродура, док се у зони интервенције предвиђа уклањање 

камених плоча са платоа око споменика и накнадно враћање истих. Демонтиране камене 

плоче сложити у близини зоне радова, евентуално оштећене плоче заменити новим 

каменим плочама исте боје, састава и величине као постојећи. 

Статичком санацијом је предвиђена стабилизација темеља израдом бушених 

армиранобетонских шипова по обиму темеља, по два са сваке стране постојећег темеља и 

израда наглавне греде по обиму у циљу повезивања темеља и нових шипова. Усвојено је 

такво пројектовано решење којим су ископ око споменика као и интервенције на самом 

споменку сведене  на минимум. Сви радови на статичкој санацији ће се извршити испод 

нивоа терена чиме се не нарушава изглед споменика.  

Овим пројектом предиђена је демонтажа бронзане скулптуре са врха споменика и поновна 

монтажа након конзерваторско-рестаураторских радова. Предвиђено је да се ова операција 

изведе аутодизалицом уз претходно везивање скулптуре системом гуртни према пројекту 

конструкције који је урадио Грађевински факултет Универзитета у Београду. Након 

демонтаже бронзане скулптуре извршити демонтажу кружног каменог постоља скулптуре 

и челичних „I“ профила. 

Друга фаза пројекта подразумева конзерваторско-рестаураторске радове.  

Пре почетка било каквих конзерваторско-рестаураторских радова неопходно је извршити 

обележавање свих камених блокова споменика. Пројектом је предвиђена замена каменог 

постоља скулптуре (базиса). Обележене камене блокове пажљиво демонтирати и издвојити 

на градилиштну депонију, употребљиве комаде припремити за поновну уградњу а 

оштећене и неупотребљиве комаде исклесати од камена који мора бити најсличније боје, 

врсте, квалитета и величине као постојећи. При монтажи камених блокова базиса водити 

рачуна о величини камена и његовом положају. Замену камених блокова извести у кречном 

малтеру.  

 Све камене површине споменика пажљиво очистити од вегетације и од наслага 

прашине, меким четкама да не дође до губитка каменог материјала. Спојнице пажљиво 

очистити да се ивице камена не оштете, отпрашити и опрати воденом паром под 

контролисаним притиском. Извршити прање постамента, стуба и свих камених површина 

од нечистоћа, трагова цурења и црних кора  воденом паром под контролисаним притиском, 

опционо лепезастим млазом под углом од 15-50 степени и притиском од 35 бара. У случају 

неефикасности претходних метода користити микроабразивна средства под ниским 

притисцима од 2-3 бара и по одобрењу конзерваторског надзора. Све радити пажљиво да 



                 Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива ЈН 09/2019 8 

не дође до оштећења и губитка каменог материјала, уз константан надзор архитекте 

конзерватора.  

На свим каменим блоковима код којих су присутна оштећења извршити консолидацију и 

заштиту посебном технологијом и рецептуром  утврђеном од стране стручњака за камен. 

Консолидација се мора вршити при повољним временским условима (оптимална 

амбијентална температура и влажност ваздуха) и од стране обучених конзерватора за 

камен.  

Оштећене и неупотребљиве камене блокове заменити каменим блоковима који по 

петролошким карактеристикама, димензији, начину обраде, саставу и боји морају бити 

сасвим прилагођени оригиналним који се мењају. Користити камен из каменолома који 

одреди петролог. Оштећене комаде пажљиво извадити и заменити новим по узору на 

постојеће. Блоковање вршити кречним малтером справљеним од природног хидрауличног 

креча, гашеног креча, агрегата различите величине зрна од камена кречњака (брашно, гриз 

и ризла) уз претходну пробу узорака на површини коју одреди конзерватор. Спојнице 

довољно увући како би се могло извршити фуговање. Приликом блоковања посебно 

водити рачуна да се камен лица постамента и стуба не испрља. Сви блокови који се мењају 

морају јасно бити означени у Извештају. 

Извршити фуговање читаве површине постамента, стуба и базиса кречним малтером 

справљеним по упутству конзерваторског надзора стручне службе заштите.  

Комплетну површину споменика заштитити хидрофобном и антиграфитном заштитом. 

Потребно је извршити конзервацију и рестаурацију бронзане скулптуре „Победник“ 

попуњавањем оштећења (рупа) насталих од метака, спајањем размакнутих делова на 

скулптури насталих под дејством леда и њихово квалитетно заваривање. Неопходна је 

уградња унутрашњег ојачања споменика и израда трајне везе плинте са каменим постољем 

(базисом) од нерђајућег челика,  изравнање или евентуална замена бронзане плоче 

скулптуре  (плинте). Због велике запрљаности скулптуре неопходно је чишћење и 

конзервација целокупне површине бронзане скулптуре. 

          Током извођења радова неопходан је конзерваторски надзор, као и надзор 

пројектанта конструкције. Све истраживачке радове неопходно је технички снимити и 

фотографисати, документовати кроз извештаје. 

          Све радове који овим описом нису поменути, као и радове који се могу појавити у 

току извођења као накнадни, морају бити изведени према важећим грађевинско-техничким 

прописима и стандардима. Обрачун се врши према стварно изведеним површинама, без 

примене норми. Извођач је обавезан да радове изведе квалитетно, са квалификованом 

радном снагом и првокласним материјалом. Градилиште мора бити обезбеђено и на њему 

спроведене све прописане хигијенско-техничке мере заштите радника.  

 

 

II  СТАТИЧКА САНАЦИЈА 

Израда Пројекта конструкције у склопу Идејног пројекта реконструкције и 

рестаурације споменика "Победник" се спроводи на основу Уговора између Завода за 

заштиту споменика културе Града Београда – Установа културе од националног значаја, 

Београд, Калемегдан Горњи град 14 (у даљем тексту "Наручилац") и Грађевинског 

факултета Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 73, број Р3562/18, 

131977/5-48, од 30.10,2018. 
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Предмет Идејног пројекта конструкције је санација темељне конструкције 

споменика "Победник" на Београдској тврђави бушеним шиповима, у циљу заустављања 

неравномерних слегања и нагињања конструкције споменика , које је уочено у праћено  

претходном периоду. У оквиру израде Идејног пројекта конструкције, а у складу са 

Уговором, извршене су следеће активности: 

1. Преглед постојеће пројектне документације   

2. Контролни прорачун споменика за постојеће стање  

3. Пројекат ојачања темеља са пројектом шипова 

4. Дефинисање технологије демонтаже и монтаже скулптуре  

5. Пројекат скеле  

6. Провера стања носивости моста испред Сахат капије  

Подлогу за израду Идејног пројекта конструкције представља следећа техничка 

документација коју је доставио Наручилац: 

1. Инжењерско геолошка истраживања терена на простору Калемегдана /Косовопројект 

- мај 1988. 

2. Пројекат осигурања темеља споменика /ЛХР Инжењеринг - 16.07.1996. 

3. Теренска геомеханичка испитивања тла - Извештај /ГЕОМ - 26.09.2015. 

4. Геотехнички елаборат о истраживањима терена /Рударско-геолошки факултет - 

новембар 2007. 

5. Експертско мишљење о стању споменика "Победник" на Београдској тврђави са 

предлогом потребних мера заштите / Институт за материјале и конструкције 

Грађевинског факултета Универзитета у Београду, јануар 2016. Споменик победнику - 

Пројекат изведеног стања / Завод за заштиту споменика културе града Београда - јун 

1991. 

6. Главни пројекат санације споменика победнику на Калемегдану /Завод за заштиту 

споменика културе града Београда - март 1989. 

7. Идејни пројекат инвестиционог одржавања застора платоа код споменика "Победник" 

на Калемегдану/ЈКП Зеленило Београд" - септембар 2015. 

8. Идејни пројекат реконструкције и санације – графички прилози у дигиталној форми / 

Завод за заштиту споменика културе града Београда – новембар 2018  

9. Детаљи полпочаваља платоа  – графички прилози у дигиталној форми / Завод за 

заштиту споменика културе града Београда – новембар 2018 

10. Пројекат санације моста испред Сахат копије, Завод за заштиту споменика       

 културе града Београда - децембар 2005.  

 

1.1. Опис достављене документације 

 

Прегледана техничка документација коју је доставио Наручилац односи се 

првенствено на Извештаје и Еаборате о резултатима геомеханичких испитваља тла у ужој 

и широј зони око Споменика  у претходном периоду (редни број 1 до 4). Претходни 

пројекат осигурања темеља мега шиповима (2) садржи скице са подацима о димензијама 

темељне стопе испод коте терена, које су преузете као подлога. Експертско мишљење о 

стању споменика "Победник" (5) садржи преглед свих претходних геодетских осматрања 

споменика и нових осматрања, на којих је дата анализа неравномерног слегања споменика 

кроз време. Такође је у оквиру експертизе извршено испитивање тла у три бушотине око 

споменика, на основу чега је, уз резултате претходних испитивања, формирано мишљење о 
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узроцима неравномерног слегања, и предложено решење санације применом бушених 

шипова.  

У пројектима реконструкције споменика и претходног периода (6, 7) сати су подаци 

о дебљини камене облоге на споменику, као и поплочавању платоа око споменика. У 

графичким прилозима у дигиталној форми (8, 9) су дате детаљне геометријске мере 

споменика на основу најновијих 3Д снимања, као и детаљи поплочавања платоа, које је 

извршено у току претходне године. 

 

1.2. Опис предметног објекта 

Споменик "Победник" се састоји од бронзане фигуре висине 4.25м, кружног стуба , 

постамента и темеља (Слика 1.1). 
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Слика 1.1 Изглед споменика победник (8) 

Стуб кружног попречног пресека се на коти од +4.14 ослања на постамент, а врх 

стуба је на коти +17.25 од коте терена. Висина стуба је 8.57м. На врху стуба је квадратно 

проширење, димензија у основи 187х188цм, на које је постављена фигура са постољем.  

Према пројекту санације и изведеног стања (6), стуб је од бетона обложеног каменим 

плочама дебљине око 25 цм. Спољни пречник стуба износи 175цм на најнижој тачки и 

према врху се линеарно сужава до вредности од 110цм. 
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Постамент је квадратног пресека у основи, на висини до +4.14м, највеће димензије 

у основи од 3.35х3.35м. На свом највишем делу, на висини од око 1м, постамент се 

степенасто сужава. И овај део конструкције је бетонски, обложен каменим плочама 

дебљине од 27 до 29 цм. 

Споменик је, према Пројекту ојачања темеља из 1996 (2), фундиран на темељној 

плочи од бетона, дебљине 2.3м, квадратног облика у основи, димензија 4.8х4.8м, који на 

најнижем делу има препуст од 60цм на све стране,  дебљине 60цм, чиме је формирана 

темељна спојница димензија 6.0х6.0м. 

 

1.3. Досадашње интервенције на споменику 

 

Према расположивој документацији на споменику је у претходном периоду 

извршена рестаурација камен облоге и ојачање темеља мега шиповима. 

Рестаурација је извршена у периоду од 1989 до 1991. Ови радови немају утицаја на 

стабилност конструкције споменика, али су приликом утврђивања стања пре рестаурације 

урађене четири истражне бушотине на самом споменику, и то три на делу постамента и 

једна на стубу. Узорци добијени овим бушењем показују да је конструкција споменика од 

бетона, обложена каменим плочама. На тај начин је утврђена дебљина облоге, а тиме и 

димензије нето бетонског пресека стуба. Бушењем није утврђено присуство арматуре. 

Ојачање темеља је 1996 године извршила фирма ЛХР из Београда (2) утискивањем 

мега шипова пречника Ø274 i Ø319мм, дужине од 3.5м до 5.0м, са подбетонираним 

наглавним блоковима, према распореду (Слика 1.2). Постигнута дужина утиснутих 

шипова је функција расположиве тежине споменика као контра терета за одупирање пресе 

приликом утискивања, као и карактеристика тла у које се утискивање врши. Базе свих 

шипова су остале у меком насипу, тако да извршена санација није у потпуности спречила 

појаву додатних слегања једног дела темеља. 

6
0

0

1
2

1

291

600

110

1
1

0
3

2
3

96

121

9
6

13
0

110

1-1

1

 

Слика 1.2 Диспозиција утиснутих Мега шипова (2) 
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1.4. Геодетска осматрањa објекта 

 

Резултати геодетских мерења која су реализована 30.12.2015. у оквиру Експертско 

мишљење о стању споменика (5) су систематизована заједно са претходним резултатима 

мерења, и дати су на дијаграму који приказује прираст отклона врха стуба споменика од 

вертикале  у периоду од 1980 до краја 2015 (Слика 1.3). 

 
Слика 1.3 Одступања  верикалности споменика за различите епохе мерења (5) 

 

Може се уочити да у периоду од 1986. до последњег мерења споменик постоји 

тренд повећања одступања од вертикалности (збирно је то по 6 cm за обе равни).  

Најновија 3Д мерења показују угао отклона стуба од 1.1º у једној, односно 1.04º у 

другој равни (8). 

 

 

1.5. Геотехничке карактеристике тла на локацији споменика  

 

1.5.1. Геотехнички профил тла 

Апсолутне коте терена у зони споменика су око 113,4 мнм. Према профилима 

бушотина терен је изграђен је од следећих слојева: 

1) НАСИП хетерогеног састава, изграђен од глине ниске пластичности (CL) са 

уклопцима кречњака и грађевинског шута.  Глина је средње пластичног конзистентног 
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стања, претежно браон боје. Овај слој је констатован у свим бушотинама. Дебљина насипа 

је од 6,0-9,0 м 

Јединична тежина тла у природном стању је g=19,2-19,3 kN/m3, у засићеном стању 

gz=19,4-19,6 kN/m3.  

Степен засићења слоја је Sr=94-95%, што указује на повремени прилив процедне 

воде. Прилив воде доводи до расквашавања насипа, што се одражава на његово 

конзистентно стање и повећање деформабилности.  

Резултати едометарских опита показују да је глина насипа нормално 

консолидована. Параметри деформабилности су следећи: индекс стишљивости Cc=0,1-

0,22, индекс рекомпресије Cr=0,015-0,026,  модул стишљивости  за ниво напона од 50-

100kPa  je Mv=3850-4760kPa, а за напоне од 100-200kPa je Mv=5260-6600kPa. 

Параметри смичуће чврстоће за ефективне напоне добијени су дренираним 

опитима директног смицања и износе f’=28,0˚ i c’=19-37,0kPa.  

Усвојене рачунске вредности параметара тла за овај слој су: 

 Запреминска тежина у природном стању:  g=19,2kN/m
3
 

 Параметри отпорности за ефективне напоне: f’=28˚  c’=20kPa  

 Параметри деформабилности:   

Индекс стишљивости и рекомпресије  Cc=0,17 

        Cr=0,02   

Модули стишљивости: за  s=50-100kPa Mv=4300kPa  

      за  s=100-200kPa Mv=5500kPa 

2) ГЛИНА (CI-CH), лапоровита,  средње до високе пластичности (CI до CH), светло 

браон боје, тврдо пластичног до полутврдог конзистентног стања. Јавља се у бушотинама 

B-2 и B-3 на дубини од око 8,0 m од површине терена и представља стару површину 

природног терена пре формирања насипа. Дебљина слоја је  1,1 m у B-2 i 3,0 m у B-3.  

Јединична тежина тла у природном стању је g=19,3-20,9kN/m3, у засићеном стању 

gz=19,5-21,0kN/m3.  

Степен засићења глине је Sr=95-99%, што указује такође на прилив и, с обзиром да 

се ради о глини високе пластичности, задржавању процедне воде из насипа. 

Резултати едометарских опита показују да је глина насипа нормално 

консолидована. Параметри деформабилности су следећи: индекс стишљивости Cc=0,11, 

индекс рекомпресије Cr=0,013,  модул стишљивости  за ниво напона од 50-100kPa  je 

Mv=3700kPa, а за напоне од 100-200kPa je Mv=5880kPa. 

Параметри смичуће чврстоће за ефективне напоне добијени су дренираним 

опитима директног смицања и износе f’=27,0˚ i c’=13-26kPa.  

Усвојене рачунске вредности параметара тла за овај слој су: 

 Запреминска тежина у природном стању:  g=20kN/m
3
 

 Параметри отпорности за ефективне напоне: f’=27˚  c’=18kPa  

 Параметри деформабилности:   

Индекс стишљивости и рекомпресије  Cc=0,11 
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        Cr=0,013   

Модули стишљивости: за  s=100-200kPa Mv=3700kPa  

      за  s=200-400kPa Mv=5800kPa  

3) ДЕГРАДИРАНА СТЕНА, у бушотини B-1 (на дубини 6,1 m) то су конгломерати и 

пешчари са испуном од лапоровите глине, у B-2 (на дубини 9,7 m) деградирани кречњак 

прожет кавернама и пукотинама, а у B-3 (на дубини 11,0 m) деградирани лапор.  

За наведене деграниране стене су усвојене рачунске вредности параметара: 

 За конгломерате и деградирани кречњак: 

 Запреминска тежина у природном стању:  g=21,0kN/m
3
 

 Параметри отпорности за ефективне напоне: f’=28˚  c’=180kPa  

 Параметри деформабилности:   

Модул деформације     Edef=100MPa 

 За деградирани лапор: 

 Запреминска тежина у природном стању:  g=19,5kN/m
3
 

 Параметри отпорности за ефективне напоне: f’=25˚  c’=60kPa  

 Параметри деформабилности:   

Модул стишљивости: за  s=100-200kPa Mv=16000kPa  

 

1.5.2. Хидрогеолошки услови 

Приликом бушења није констатована појава подземне воде. 

 

1.5.3.  Геотехнички услови фундирања споменика 

Према достављеној документацији дубина фундирања споменика је 2,1 м од коте 

терена. Темељ је у основи димензија BxL=6,0x6,0 m. Према геотехничком профилу терена 

кота фундирања се налази у слоју 1, насипу, с тим што један део темеља належе на бедем 

који је откривен у насипу 1996. год. Укупна тежина споменика са темељем износи 

Q=2985kN, што даје вертикални напон у контактој спојници srač=83kPa. 

Као што је наведено, на услове фундирања утичу и утиснути "Мега" шипова 

пречника Ø274 и Ø319mm, дужине од 3,5-5,0m, у несиметричном распореду. Базе свих 

шипова су остале у меком насипу, тако да извршена санација није у потпуности спречила 

појаву додатних слегања једног дела темеља.  

За потпуну санацију темеља споменика потребно је обезбедити једнаке услове 

ослањања. 
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1.6. Пројектовано решење за санацију темеља споменика "Победник" 

 

 Санација темеља споменика "Победник" има за циљ да се заустави неравномерно 

слегање постојећег темеља и нагињање врха стуба у страну. На основу досадашљих 

осматрања, истраживања и покушаја санације, који су систематизовани и описани у 

Експертском мишљењу о стању споменика (5), као и на основу анализе и закључака у 

оквиру исте, изабрано је решење са бушеним шиповима, према диспозицији датој на 

цртежу 3. 

Усвојени концепт подразумева робустно решење са осам бушених АБ шипова пречника 

Ø400мм,  распоређених по два са сваке стране постојећег темеља. При усвајању распореда 

шипова узет је у убзир положај раније изведених мега шипова и њихових наглавних 

блокова. 

С обзиром на геотехничке услове, где се око 6-8 m испод темеља појављује насип 

хетерогеног састава средње до велике стишљивости,  пројектом санације је предвиђено је 

ојачање темеља тако да се објекат ослонити на дубље, мало деформабилне слојеве чврсте 

стене. Према пројектованом решењу, шипови се ослањају или на конгломерате и 

деградирани кречњак, или на деградирани лапор. Резултати геотехничких истраживања 

показују да је дубина залегања чврстих слојева просторно променљива. Према прогнозним 

геотехничким профилима (цртежи 4, 5 и 6) шипови се могу ослонити на деградиране 

конгломерате и кречњак или деградирани лапор. Шипови ће бити променљивих дужина, у 

зависности од тога на којој дубини се налазе наведени чврсти слојеви. Према прогнозним 

геотехничким профилима, дужине шипова се крећу од 6-10 м. Шип треба да уђе у чврсти 

слој минимум 80 cm. Уколико се деси да се приликом извођења шипа не достигне чврсти 

слој, максимална дужина шипа је 12,0 м, која обезбеђује да је додатно слегање мање од 3,6 

mm, као што је показано у оквиру нумеричког дела пројекта. Прорачун шипова је приказан 

у оквиру нумеричког дела пројекта, а усвојена арматура шипа је приказана на цртежу 9. 

 Преко шипова је пројектована наглавна армиранобетонска греда, попречног пресека 

б/д = 130/110 цм, која формира правоугаони прстен око постојећег темеља. Веза темељне 

греде у постојећег темеља споменика се остварује преко анкера – можданика од 

арматурних шипки Ø20 које се уграђују у бушотине у постојећи темељ, а затим заливају 

епоксидним малтером. На другој страни, анкери се сидре у тело наглавне греде. На свакој 

страни темеља пројектовано је по 20 анкера, са распоредом приказаним на цртежу 8. 

 Сви елементи ојачања темеља (шипови, наглавна греда и анкери) су прорачунати 

под претоставком да ће се временом комплетно оптерећење од тежине споменика и 

постојећег темеља прихватити новопројектована конструкција ојачања, што је на страни 

сигурности. Поред тежине, и ексцентрицитета вертикалних сила услед нагнутости 

споменика, конструкција ојачања темеља је прорачуната и за дејство ветра на споменик, за 

брзину ветра ос 19м/с. Прорачун конструкције је приказан у оквиру нумеричке 

документације. У оквиру прорачуна је показано да оптерећење од сеизмике за VII зону 

(хоризонтална сила у износу од 2.5% тежине) одговара по величини прорачунском 

моменту од ветра. У оквиру стстичког прорачуна проверен је пресек на дну кружног стуба 

споменика, и показано да се јавља мало затезање у бетону (0.206MPa), значајно мање од 

чврстоће на затезање (1.9MPa) бетона слабијег кавалитета (С16/20). 

 Сва димензионисања провере носивости су спроведене према СРПС ЕН нормама, 

са квалитет бетона С25/30 и арматуру В500 за новопројектоване елементе, а за постојећи 

бетон споменика је усвојена класа бетона С16/20, пошто тачнији подаци нису били 
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расположиви.  Прорачун наглавне греде и анкера је приказан у оквиру нимеричког дела 

пројекта, а усвојена арматура  је приказана на цртежу 8. 

 Пројектовано решење је усвојено тако да се ископ око споменика, као и 

интервенције на самом споменику сведу на минимум. Пројектовано решење подразумева 

технологију извођења радова и опрему која се, према сазнањима о расположивој опреми 

на тржишту, може применити у условима ограниченог простора око споменика, као и 

ограничења везана за пролаз опреме и материјала кроз капије у зидинама и преко моста 

испред Сахат куле. 

 

1.7. Демонтажа и монтажа фигуре и усвојена скела 

 

У оквиру пројекта реконструкције и рестаурације споменика предвиђена је 

демонтажа фигуре са врха споменика, и поновна монтажа након рестаурације. Пројектом 

се предвиђа да се ова операције спроведе аутодизалицом. На основу информација о 

расположивој опреми на тржишту усвојена је употреба аутодизалице довољне носивости, 

габарита који омогућавају пролаз кроз капије, и тежине саме ауто дизалице која је мања од 

максималног допуштеног оптерећења при преласку моста код Сахат капије. 

За демонтажу и монтажу фигуре пројектован је и начин обухватања при подизању. 

Предвиђен је систем са гуртнама које обухватају тело фигуре и прстеном који служи за 

одржање вертикалности фигуре приликом дизања и манипулације. Детаљи везани за 

технологију дизања и обухватања фигуре су дати у тачки која се односи на техничке 

услове за извођење радова. 

За потребе операције демонтаже и монтаже фигуре, као и остали рестаураторских 

радова на споменику пројектована је цевна скела, чија је диспозиција приказана на цртежу 

бр 10. Скела је пројектована тако да се не ослања на споменик, већ представља самосталну 

аутостабилну просторну конструкцију која се ослања на новопројектовану наглавну греду 

преко шипова. Спољни оквир скеле, гледано у основи чине два реда вертикала, које су 

међусобно повезана и укрућена хоризонаталама и дијагоналама. На унутрашњем делу 

скеле су пројектовани конзолни препусти, подупрти косницима, којима се прилази самом 

стубу и фигури. На конзолним препустима се формирају платформе од фосни, са којих је 

могућ рад на рестаурацији. 

 

1.8. Носивост моста испред Сахат куле 

 

 Један од услова за примену пројектованог решења је провера да ли мост између 

горње Стамбол капије и капије испред Сахат куле (има довољну носивост да преко њега 

пређе потебна опрема (ауто дизалица, машина за бушење шипова и остало). Мост је у 

претходном периоду реконструисан, према Пројекту санације (10). Конструкција моста је 

челична, са попречним рамовима пресека []260 на размаку 4.15м у правцу моста Преко 

рамова су под углом постављени подужни челични носачи  профила I260, на међусобном 

размаку 60цм. Преко подужних греда су попречно постављене дрвене талпе пресека 

20/12цм. Према овом пројекту, мост је прорачунат за оптерећење од четвороточкаша 

тежине 18т.  
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Слика 1.4 Конструкција моста испред Сахат куле 

  

У оквиру овог прјекта је, нумеричком делу приказан контролни прорачун на просторном 

моделу у програму Tower, и показано је да конструкција моста има довољну носивост за 

оптерећење од четвороточкаша  укупне тежине од 18т, што, према расположивим 

подацима, одговара тежини одговарајуће аутодизалице у фази транспорта.  

 

 

1.9. Технички услови за извођење радова 

 

1.9.1. Транспорт материјала, машина и опреме до споменика 

 

Овим пројектом реконструкције и санације споменика "Победник" предвиђени су, 

поред осталог, и ископ земље, израда бушених шипова, бетонирање наглавне греде, као и 

приступ аутодизалице на плато око споменика. С обзиром да је за извршење ових радова 

неопходно ангажовање одговарајуће механизације и транспорт материјала, скреће се 

пажња будућем извођачу радова на чињеницу да се на путу до самог споменика налази 

неколико капија и један мост (Слика 1.4, Слика 1.5,Слика 1.6).  
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Слика 1.5 Пролази на траси транспорта опреме са минималном ширином 

 

Слика 1.6 Капија на траси транспорта опреме са минималном димензијама 

(Горња Стамбол капија) 

 

Извођач је дужан да се, пре приступа извођењу радова, детаљно упозна са 

предвиђеном трасом и да опрему и механизацију прилагоди конкретним условима, 

односно габаритима капија. Тежина возила или механизације не сме да буде већи од 180 

кН (18.0 тона), с обзиром на пројектовану носивост постојећег моста између горње 

Стамбол капије и Сахат куле. 
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1.9.2. Формирање радног платоа око споменика 

 

На платоу око споменика постоји облога од камених гранитних плоча дебљине 3 

цм. Плоче су постављене у цементни малтер дебљине око 4 цм. Испод цементног малтера 

је постављена ПВЦ фолија преко тампона од туцаника. 

За потребе кретања механизације, а да би се избегла могућност оштећења облоге, 

предвиђено је да се камена облога заштити на једном делу. Заштиту треба извршити 

слојем стиропора минималне дебљине 5цм, преко којег се постављају два реда фосни 

дебљине 4.8цм у два ортогонална правца ("дупла полога") (Слика 1.7).  

Lakoarmirana betonska ploča d= 10 cm

Tampon tucanika  d= 20 cm

Kamene ploče -granit d=3cm

Cementni malter d-4cm

Najlon 

Stiropor d=5cm

Drvene fosne  d=2x4.8cm

 

Слика 1.7 Заштита камене облоге на радном платоу 

Осим тога, на делу око споменика је предвиђено уклањање и бетонске подлоге у 

ширини од око 2.20м, односно у зони предвиђеног ископа за формирање наглавне греде. 

На цртежу бр. 2 у графичкој документацији су обележене зоне заштите облоге и зона 

уклањања камене облоге и бетонске плоче. Уколико се у току радова укаже потреба за 

кретањем машина ван означене зоне, обавезно је обезбедити одговарајуће подметаче (у 

виду дрвених дасака-фосни, гумених простирки и сл.). 

Извођач је дужан да демонтиране камене плоче сложи у близини зоне радова у 

договору са инвеститором и надзорним органом. Након завршетка свих радова обавеза 

извођача је да поново постави све оштећене камене плоче и врати их у првобитно стање. 

Уколико се у току ових радова, али и осталих радова на извођењу санације темеља 

наиђе на инсталације (електро, громобранске итд.), обавеза извођача је да у сарадњи са 

инвеститором и надзорним органом те инсталације пажљиво демонтира. Након завршетка 

грубих грађевинских радова, у одговарајућем тренутку, те инсталације треба поново 

вратити у првобитни положај и обезбедити њихово функционисање.  

 

1.9.3. Израда бушених шипова 

 

Пројектом је предвиђена израда 8 бушених шипова пречника 400мм и дубине око 

10.0м. Шипови се буше након уклањања камене и бетонске облоге. Положај шипова је 

усвојен на основу доступних података у време израде пројекта. Извођач је обавезан да, пре 

дефинитивног бушења за шипове, изведе две истражне јаме димензија око 1.0/1.0м у 

основи и дубине око 1.60м. Циљ израде ових истражних јама је утврђивање спољне 
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контуре постојећег темеља споменика и избегавање могућности да шип "удари" у 

постојећи темељ. 

Уколико се у току бушења за шипове наиђе на делове старих зидова - бедема који 

не могу да се буше, извођач ће о томе обавестити инвеститора, надзорног органа и 

пројектанта. Исто тако, уколико се са предвиђеном дубином шипова не дође до добро 

носивих слојева, одлуку о евентуалном наставку бушења донеће заједно инвеститор, 

надзорни орган и пројектант. 

Шипови се бетонирају до горње ивице проширења постојеће темељне стопе, са 

остављеном арматуром за везу са наглавном гредом, у свему према цртежима у графичкој 

документацији.  

Након бетонирања шипова врши се њихово крајцовање за око 20цм. Мора се 

одштемовати горњи слој бетона све док се не дође до здравог бетона, без нечистоћа и без 

сегрегираних делова.  

 

1.9.4. Ископ за наглавну греду преко шипова 

 

Предвиђено је да се ископ за наглавну греду врши ручно, након бушења и 

бетонирања шипова. Пројектом је предвиђено да се ископ врши до горње ивице постојеће 

темељне стопе, дубине око 1.60м, са нагибом страна од око 2:1 (око 60º у односу на 

хоризонталу). Уколико се укаже потреба, применити разупирање у виду дрвених 

разупирача. Ископану земљу одвести на депонију коју одреди надзорни орган. 

Да би се избегла ситуација да је темељ у једном тренутку откопан са свих страна, 

предвиђено је да се ископ врши у две фазе. Прва фаза је ископ са две наспрамне паралелне 

стране, постављање арматуре и бетонирање. Након тога се врши ископ друге фазе, са 

преостале две стране. 

Након извршеног бетонирања простор око наглавне греде насути уз збијање 

слојева, у свему према постојећем стању. 

 

1.9.5. Армирање и бетонирање наглавне греде 

 

Наглавна греда је пројектована у виду квадратног затвореног прстена око 

постојећег темеља. Димензије попречног пресека су проистекле из облика постојећег 

темеља и из предвиђеног положаја шипова. Ширина пресека је 130цм а висина 110цм. 

Предвиђена је арматура по обиму пресека у виду подужних шипки Ø16мм и узенгије 

Ø12мм, у свему према плану арматуре у графичкој документацији. 

Веза између новопројектоване греде и постојећег темеља је предвиђена преко 

анкера од ребрастих шипки Ø20мм дужине 120цм, који треба да се убуше у постојећи 

темељ. Дубина бушења је 40цм, пречник бушења 25мм. Бушење се врши под нагибом од 

око 10% како би могла да се угради смеса за анкеровање. Захтева се смеса за анкеровање 

на бази епоксидне смоле. 

Распоред анкера, њихове димензије и сви потребни детаљи за извођење су 

приказани у графичкој документацији. 

За бетонирање је предвиђен бетон С25/30 (стара ознака МБ30) а арматура је 

предвиђена квалитета В500В(ребраста арматура). 

Испод наглавне греде је предвиђена уградња слоја подложног бетона дебљине око 

10цм, квалитета МБ15. 
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1.9.6. Израда скеле  

 

Пројектом је предвиђено да се за радове на постољу споменика као и на демонтажи 

и поновној монтажи фигуре Победника изведе просторна цеваста скела. Скела се ослања 

на претходно избетонирану наглавну греду од армираног бетона. Није предвиђено 

ослањање на било који део постоља или фигуре нити веза скеле и споменика. Скела се 

састоји од вертикала, хоризонтала и дијагонала - челичних цеви Ø48.3×3.5мм, као и 

стандардних наставака, ортогоналних и обртних спојница. Вертикале се преко подложних 

челичних плочица ослањају на дрвене подлошке ради изравнавања.  

На скели су предвиђене радне платформе које се изводе од дасака, квалитета 

четинари II класе, дебљине 48мм и ширине 20цм. На скели треба обавезно поставити 

заштитну ограду, мердевине, громобранску инсталацију итд. 

Скелу треба монтирати према приложеном идејном пројекту. Обавезно је 

придржавати се свих важећих прописа и мера заштите на раду. Употребу скеле одобрава 

надзорни орган. 

У предмеру и предрачуну радова су раздвојене позиција радова која се односи на 

монтажу и демонтажу скеле од позиције која подразумева закуп скеле. Предвиђено је д ће 

скела бити ангажована најмање 3 месеца. 

 

1.9.7. Поступак демонтаже и поновне монтаже фигуре Победника 

 

Фигура Победника се након израде скеле привремено фиксира и ослободи од 

постоља. Након тога се помоћу одговарајућих трака - гуртни везује и помоћу аутодизалице 

одваја од постоља и спушта на тло. Процењена тежина фигуре је око 15кН (1.5 тона). У 

оквиру овог пројекту даје се идејно решење за места хватања фигуре (8) Предвиђена је 

комбинација гуртне око струка испод лактова фигуре  као и гуртне која се везује за гуртну 

око струка и пролази између ногу. За гуртну око струка се везују четири гуртне које, по 

изводницама облика обрнуте зарубљене четворостарне пирамиде, иду до крутог 

хоризонталног челиног прстенастог рама.  

Пројектовани челични рам служи за фиксирање положаја главе фигуре у 

хоризонталном правцу, чиме се обезбеђује вертикалност фигуре при подизању и спуштању 

и обезбеђује фигуру од превртања.  
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Слика 1.8 Обухватање фигуре при дизању 

 

Даљи транспорт и  манипулација са фигуром нису предмет овог пројекта. 

За потребе монтаже и поновне монтаже фигуре предвиђена је примена 

аутодизалице са висином дизања од 20.0м, краком од око 12.0м. 

 Важно је да извођач, за потребе даљег транспорта фигуре, анализира могућност 

приступа споменику, због ограничења на приступном путу (види тачку 1. ових Техничких 

услова). 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ПОПИСОМ, ОПИСОМ И ПРЕДМЕРОМ 

 

 

I  КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ 

 

      поз. ОПИС јед. кол. 

  

  A ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ 
     

  1 Монтажа и демонтажа приручне бараке за смештај алата, 

материјала и радника. Обрачун по м². м² 25,00 

2 Обезбеђење воде за градилиште. Обезбедити прикључак и 

довести воду на градилиште. У цену улази и израда скица 

и потребне сагласности од надлежних органа. 

пауш 1,00 Обрачун паушално. 

3 Обезбеђење електричне енергије за градилиште. 

Обезбедити прикључак или поставити агрегат. У цену 

улази и израда скица и потребне сагласности од 

надлежних органа. Обрачун паушално. пауш 1,00 

4 Физичко обезбеђење градилишта 24h у току извођења 

радова. Обрачун по месецу чувања. мес 6,00 

5 Чишћење и уређење градилишта током извођења радова 

са детаљним чишћењем  по завршетку свих радова. 

Извршити детаљно чишћење целог градилишта и свих 

површина. 

м² 400,00 

  Обрачун по м² очишћене површине, без обзира на број 

потребних чишћења. 

6 Утовар и одвоз шута на градску депонију. 

м³ 40,00 Обрачун по м³ одвезеног шута. 

7 Чишћење постамента и стуба од дивље вегетације. 

Пажљиво вађење корена вегетације из стуба и 

постамента. Обрачун паушално. пауш 1,00 

8 Чишћење црних кора и трагова цурења на постаменту и 

стубу споменика. Обрачун паушално пауш 1,00 

9 Пажљиво прање постaмента и стуба од камена воденом 

паром и само по потреби и одобрењу микроабразивним 

ротационим техникама чишћења. Прање извести веома 

пажљиво, по упутству пројектанта. 

м² 100,00 Обрачун по м2 опране површине. 

10 Пажљиво чишћење свих спојница постамента и стуба 

споменика.  Спојнице пажљиво очистити да се ивице 

камена не оштете, отпрашити и опрати водом. Шут 

прикупити и одвести на градску депонију.                                                                                        

Обрачун по м² очишћене површине.                                     м² 100,00 
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11 Обележавање камених блокова бројевима на основу којег 

ће се примењивати одређени конзерваторски третман. 

Обрачун паушално. пуш 1,00 

12 Хидрофобирање и антиграфитна заштита.  м² 100,00 

 

 

 

 Б ДЕМОНТАЖЕ  

  
    1 Демонтажа кружног каменог постоља скулптуре. Радове 

извести пажљиво да не дође до оштећења очуваних 

камених блокова. Обрачун по м³. м³ 0,50 

  
  В КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 

    
  1 Набавка камена и обрада (гатерисање, сечење, клесање) за 

потребе рестаурације и реконструкције. Камен мора бити 

истог порекла  (кречњак) као постојећи. У цену улази 

превоз од каменолома до радионице и од радионице до 

градилишта.                                                  

 Обрачун паушално. пауш 1,00 

2 Израда и монтажа означених камених блокова које је 

неопходно заменити на кружном каменом постољу 

скулптуре. Камен мора бити исте врсте, боје и величине 

као постојећи. Водити рачуна о величини камена и 

њeговом положају. Замену блокова извести у кречном 

малтеру. Обрачун по м³. м³ 0,50 

3 Блоковање постамента и стуба споменика од камена дo 

15% површине са заменом оштећеног камена. Оштећене 

комаде пажљиво извадити и заменити новим по узору на 

постојеће. Блоковати у кречном малтеру. Приликом 

блоковања водити рачуна да се камен лица зида не 

испрља. Обрачун по м². м² 15,00 

4 Консолидација камена. Извршити консолидацију и 

чишћење свих потребних камених блокова на постаменту 

и стубу споменика према упутствима конзерватора и 

стручног надзора. Консолидација се мора вршити при 

повољним временским условима (оптимална 

амбијентална температура и влажност ваздуха). Све 

радње треба да обављају обучени конзерватори уз надзор.  

Обрачун по м². м² 100,00 

5 Рестаурација делова камених блокова вештачким 

каменом. Рестаурација ће се обављати само на местима 

која одреде пројектант и надзор по датим рецептурама. 

Не извлачити све профиле до степена идеалне 

реконструкције. Обрачун по м². м² 10,00 
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6 Фуговање спојница постамента и стуба споменика од 

камена кречним малтером. Фугује се техником по избору 

пројектанта и конзерваторског надзора.                                                                                

Обрачун по м² исфуговане површине.                       м² 100,00 

7 Набавка и замена гранитних плоча платоа код споменика 

дим. 30x30 цм. Све евентуално оштећене плоче постојеће 

облоге платоа код споменика заменити новим гранитним 

плочама у цементном малтеру. Обрачун по м². м² 50,00 

8 Набавка и замена гранитних правоугаоних плоча платоа 

код споменика дим. 60x30цм. Све евентуално оштећене 

плоче постојеће облоге платоа код споменика заменити 

новим гранитним плочама у цементном малтеру. Обрачун 

по м². м² 10,00 

9 Набавка и замена оштећених перфорираних камених 

плоча ригола. Извршити замену постојећих оштећених 

перфорираних гранитних плоча ригола на платоу код 

споменика, димензија 60x30цм, дебљине 4цм. Обрачун по 

м¹ ригола. м¹ 95,00 

  
    
    
  Г РЕСТАУРАТОРСКО-КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ 

НА БРОНЗАНОЈ СКУЛПТУРИ 

    
  1 Транспорт и ангажовање механизације за истовар и 

утовар скулптуре у радионици. Обрачун паушално пауш 1,00 

2 Расклапање скулптуре и вађење старе, кродирале 

потпорне конструкције. Обрачун паушално. пауш 1,00 

3 Уградња унутрашњег ојачања споменика и пројектовање 

сигурне, трајне везе од нерђајућег челика са каменим 

постољем, израда елабората о изведеним радовима на 

скулптури. Обрачун паушално. пауш 1,00 

4 Склапање споменика након уградње ојачања. Обрачун 

паушално. пауш 1,00 

5 Извршити спајање размакнутих делова на скулптури 

насталих под дејством леда и извршити њихово 

квалитетнио заваривање. Обрачун паушално. пауш 1,00 

6 Замена бронзане плинте споменика. Обрачун паушално. пауш 1,00 

7 Чишћење и конзервација скулптуре. Извршити чишћење 

и конзервацију целокупне бронзане скулптуре споменика. 

Обрачун паушално. пауш 1,00 
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II  СТАТИЧКА САНАЦИЈА 
 

      поз. ОПИС јед. кол. 

  
  A ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

     

  1 Отварање градилишта, формирање простора за радни 

плац. Монтажа и демонтажа заштитне ограде око 

градилишта, са знацима упозорења ''ГРАДИЛИШТЕ'' и са 

обавезним ноћним светлом. Обрачун паушално. пауш 1,00 

2 Набавка и постављање, на видном месту, градилишне 

табле са исписаним подацима о објекту, инвеститору, 

извођачу, надзорном органу, одобрењу за изградњу и 

другим подацима везаним за предметне радове.  

ком 1,00 Обрачун по комаду монтиране и демонтиране табле. 

3 Постављање дрвених фосни на мосту, прилазима 

споменику, као и  на платоу око споменика, за прилаз 

дизалице и опреме за бушење шипова. Плато око 

споменика обложити фоснама са дуплом пологом. Испод 

фосни поставити слој стиродура дебљине 3цм. Фосне 

демонтирати после извођења радова на санацији. У цену 

улази сав потребан рад и материјал.  

Обрачун по м³. м³ 33,00 

4 Монтажа и демонтажа цевасте скеле заједно са радним 

платформама од фосни. Скелу монтирати у свему према 

важећим техничким прописима и ХТЗ мерама и цртежима 

дати у пројекту. Скела мора бити статички стабилна, и 

прописно уземљена. Употребу скеле одобрава надзорни 

орган. Ценом је обухваћен сав потребан рад и материјал 

(скела, транспорт, монтажа, демонтажа, радне платформе, 

заштитна мрежа око скеле и др.) 

Обрачун по м². м² 792,00 

5 Закуп скеле која треба да стоји за све време извођења 

радова на санацији и рестаурацији постамента споменика. 

Процењено је да ће скела стајати шест месеци. 

Обрачун по м²/дан 

м²/дан 142560,00   

 



                 Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива ЈН 09/2019 27 

 
 РАДОВИ НА РУШЕЊУ 

 1 
Демонтажа постојеће облоге платоа око споменика, на 

делу где се изводи АБ прстен. Облога је од гранитних 

плоча дим. 30x30цм. Демонтажу плоча извршити 

пажљиво. У цену урачунати и разбијање бетонске плоче 

дебљине 10цм, која се налази испод гранитних плоча. 

Шут утоварити у камион и одвести на депонију удаљену 

до 5км. Обрачун по м². м² 60,00 

 2 Пажљива демонтажа постојећих електроинсталација и 

њихова поновна монтажа после извођења радова на 

санацији споменика.  

Обрачун паушално 
пауш 1,00 

   

 

 

 В ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

  
    1 Ручни ископ земље треће категорије, за извођење АБ 

прстена око темеља споменика. Ширина ископа цца 

1,40м, а дубина цца 1,50м. Спољна ивица ископа је у 

нагибу 2:1. У цену урачунати и евентуално разупирање 

рова. Обрачун по м³ ископа. м³ 74,00 

2 Затрпавање рова после извођења АБ прстена око темеља. 

Затрпавање вршити у слојевима од око 20цм, са 

набијањем. Вишак земље прикупити, утоварити у камион 

и одвести на депонију удаљену до 5км. 

Обрачун по м³ затрпавања. м³ 39,00 

  

  Г БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 

    
  1 Извођење бушених шипова Ф400мм просечне дужине 

10м. Шипови се изводе од бетона МБ30 (C25/30) и 

армирају у свему према детаљима арматуре. Радове 

извести у свему према Техничком опису, Техничким 

условима и Графичкој документацији датим у пројекту. У 

цену урачунати сав потребан рад и материјал (бетон и м¹ 80,00 
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арматуру), транспорт опреме за извођење шипова, одвоз 

земље, као и „крајцовање“ врха шипова. 

Обрачун по м¹ шипа. 

2 Израда „ мршавог“ бетона, МБ15, дебљине 10цм испод 

новог АБ прстена. Обрачун по м³ бетона 
м³ 2,70 

3 Бетонирање АБ прстена око темеља споменика. Прстен је 

димензија 110x130цм, од бетона МБ30 (C25/30). Радове 

извести у свему према Техничком опису, Техничким 

условима и Графичкој документацији датим у пројекту. У 

цену урачунати сав потребан рад и материјал (оплату и 

бетон). Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м³ м³ 35,00 

 

Д АРМИРАЧКИ  РАДОВИ 

  

1 Набавка, обликовање и монтажа арматуре Б500Б за АБ 

прстен око темеља споменика, у свему према детаљима 

арматуре и статичком прорачуну. У цену урачунати сав 

потребан рад и материјал.  

Обрачун се врши по кг уграђене арматуре. кг 2350,00 

 

Ђ РАЗНИ  РАДОВИ 

 

 

1 Бушење рупа Ф25 мм дубине 40цм у постојећем темељу 

споменика и постављање анкера РФ20мм, дужине 120цм. 

Рупе бушити под нагибом од око 10%, а анкере залити 

масом за инјектирање на бази епоксида. Радове извести у 

свему према Техничком опису, Техничким условима и 

Графичкој документацији датим у пројекту. У цену 

урачунати сав потребан рад и материјал (бушење, масу за 

инјектирање и анкере). 

Обрачун по комаду ком. 80,00 

2 Набавка и уградња нових гранитних плоча око 

споменика, са израдом нове бетонске плоче дебљине 

10цм, као подлоге. Гранитне плоче треба да буду у свему 

као постојеће. У цену урачунати сав потребан рад и 

материјал. Обрчун по м² м² 60,00 

3 Демонтажа и поновна монтажа статуе „победник“ помоћу 

одговарајуће ауто дизалице. Радове извести у свему према 

Техничком опису и Техничким условима датим у 

пројекту.   

Обрачун паушално. пауш 1,00 
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Квалитет: Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца 

садржаним у конкурсној документацији: 

- Законом о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 

132/2014 и 145/2014); 

- Законом о културним добрима (''Сл. гласник РС'' бр. 71/94, 52/2011- др. закони и 99/2011-

др. закон) 

- другим позитивноправним прописима, техничким прописима, стандардима и 

нормативима који регулишу ову област 

- Идејним пројектом реконструкције и рестаурације споменика ''Победник'' 

 

Контролa квалитета изведених радова/употребљеног материјала: Контролу квалитета 

изведених радова врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора у току 

извођења радова. Регулисано уговором. 

 

Рекламација: У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, 

Наручилац ће истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у 

року који одреди Наручилац. Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача. 

Регулисано уговором. 

 

Гарантни рок: За изведене радове и уграђени материјал најмање 5 година од дана 

примопредаје радова. 

 

Рок за завршетак радова:  Рок за извођење радова је до 6 (шест) месеци од дана увођења 

у посао 

 

Начин плаћања: По Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији на основу 

коначног обрачуна. 

Дозвољено је тражити аванс (износ аванса је 30% од понуђене цене са ПДВ-ом, остатак 

уговорене цене плаћа се по Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији, на основу 

Коначног обрачуна.  

Рок плаћања : 

- Аванс – по потписаном уговору, достављеном авансном рачуну и достављеном 

средству финaнсијског обезбеђења за аванс у року од 45 дана 

- У року од 45 дана од дана пријема привремених ситуација оверених од стране 

надзора   

- У року од 45 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене од стране 

надзора   

 

Место извођења радова: Београдска тврђава, Београд и радни простор извођача 

(радионица). 

 

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде 

приступачности за особе са инвалидитетом. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН. Испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој 

табели: 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 

став 1. тачка 1. ЗЈН) 

ИЗЈАВА 
(Образац 4), којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом Конкурсном 

документацијом 

2. 

Да понуђач и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (члан 

75. став 1. тачка 2. ЗЈН) 

3. 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе, ако има 

седиште на њеној територији (члан 75. став 1. 

тачка 4. ЗЈН) 

4. 

Да је понуђач при састављању своје понуде 

поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и 

да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. 

тачка 4. ЗЈН) 

5.  

Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН) 

Важећа лиценца И090А1 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 

то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

Потврда о броју дана неликвидности 

издата од стране Народне банке Србије 1.1 

Да понуђач није био у блокади дуже од 7 

дана непрекидно, у било ком периоду, у 

току  2017 и 2018. до дана подношења 

понуде. 

1.2 

Да понуђач има минимум веома добар 

бонитет (Б+, Б, Б-) за  период од 2013. до 

2018. године 

Скоринг издат од стране Агенције за 

привредне регистре 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 

 

 

 

1. Потврда/референца (Образац 7) 

-   Фотокопија закључених уговора 

- Фотокопија потписане и оверене 

окончане ситуације 

- Копија одуке о статусу објекта. 

 

 

2. Потврда/референца (Образац 7A) 

-   Фотокопија закључених уговора 

- Фотокопија потписане и оверене 

окончане ситуације 

 

 

 

3. Потврда/референца (Образац 7Б) 

-   Фотокопија закључених уговора 

- Фотокопија потписане и оверене 

окончане ситуације 

 

 

Да је понуђач у моменту подношења 

понуде: 

 

1. у периоду од 2013. до 2018. године па 

до дана подношења понуде у уговореном 

року и квалитету, извео конзерваторско - 

рестаураторске радове на минимум 5 

(пет) културних добара од изузетног или 

великог значаја. 

 

2. у периоду од 2013. до 2018. године па 

до дана подношења понуде у уговореном 

року и квалитету, извео конзерваторско-

рестаураторске радове на минимум 5 

(пет) споменика или спомен обележја у 

јавном простору, изграђена од камена. 

 

3. у периоду од 2013. до 2018. године па 

дана подношења понуде у уговореном 

року и квалитету, извео конзерваторско-

рестаураторске радове на минимум 3 

(три) споменика или спомен обележја у 

јавном простору, изграђена од бронзе. 

3.  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

 

1.Копија уговора о раду/ангажовању 

 

Да понуђач, у моменту подношења 

понуде, има у радном односу или на 

други начин ангажованo најмање: 

 

1. 1 (једног) дипл. инжењера 
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архитектуре са важећом лиценцом 400, 

минимум 10 (десет) година радног 

искуства,  положеним стручним испитом 

из области заштите културних добара са 

стеченим стручним звањем конзерватор, 

односно рестауратор (члан 66. Закона о 

културним добрима - ''Сл. гласник РС'' 

бр. 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-

др. закон и Правилник о програму 

стручног испита у делатности заштите 

културних добара и начину његовог 

полагања – ''Сл. гласник РС'', бр. 11/96 и 

15/96-испр.) и искуством на пословима 

конзервације /санације/рестаурације на 

минимум 5 (пет) културних добара од 

изузетног или великог значаја. 

 

 

 

 

2. 1 (једног) дипл. инжењера 

грађевинарства са важећом лиценцом 

410 са искуством од минимум 10 (десет) 

година на пословима статичке санације 

објекта 

 

 

 

 

3. 1 (једног) дипломираног вајара са 

искуством на рестаурацији 

тродимензионалних бронзаних 

скулптура и то на минимум 5 (пет) 

споменика  културе и минимум 3 (три)    

споменика културе од изузетног или 

великог значаја. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  3 (три) конзерватора са искуством на 

пословима рада на камену и то на 

минимум 5 (пет) послова који укључују 

(за дипл. инжењера архитектуре); 

- Копија Лиценце, са потврдом ИКС 

да је иста важећа (за дипл. инжењера 

архитектуре); 

- Копија уверења о положеном 

стручном испиту и стеченом звању 

конзерватора и решења о именовању 

за одговорног извођача радова (за 

дипл. инжењера архитектуре). 

- Копија потврде Наручиоца 

/Инвеститора да је дипл.инж.арх. радио 

на наведеним пословима, која обавезно 

садржи податке о називу културног 

добра, послу који је обављен и времену 

када је посао обављен са препоруком, 

или Решење о именовању одговорног 

извођача радова на наведеним 

пословима (за дипл. инжењера 

архитектуре). 

 

2. Kопија уговора о раду/ангажовању 

(за  дипл. инжењера грађевинарства); 

- Копија Лиценца, са потврдом ИКС 

да је иста важећа (за  дипл. инжењера 

грађевинарства); 

- Копија потврде о радном искуству 

(за  дипл. инжењера грађевинарства). 

 

 

3. Копија уговора о раду/ангажовању 

(за   дипл. вајара); 

- Копија дипломе/уверења о 

стеченом образовању – дипломирани 

вајар (за дипл. вајара); 

- Копија потврде Наручиоца 

/Инвеститора да је дипл. вајар радио на 

наведеним пословима, која обавезно 

садржи податке о називу културног 

добра (скулптура и/или споменик), послу 

који је обављен и времену када је посао 

обављен са препоруком   

 

 

4. 4. Копија уговора о раду/ангажовању   

- Копија дипломе о завршеном 

високом образовању и уверења о 
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конзервацију камена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. 1 (једног) дипл. хемичара са 

искуством од минимум 5 (пет) година; 

 

 

 

 

 

 

6. 1 (једно) лице са високом стручном 

спремом са Лиценцом за обављање 

послова безбедности и здравља на раду 

положеном стручном испиту и 

стеченом звању конзерватор;  
-Копија потврде Наручиоца 

/Инвеститора да је за конзерватор радио 

на наведеним пословима, која обавезно 

садржи податке о називу културног 

добра, послу који је обављен и времену 

када је посао обављен са препоруком 

 

5. Копија уговора о раду/ангажовању 

(за  дипл. хемичара); 

- Копија дипломе/уверења о 

стеченом образовању – дипломирани 

хемичар (за дипл. хемичара); 

- Копија потврде о радном искуству 

(за  дипл. хемичара). 

 

6. Копија уговор о раду/ангажовању и 

Лиценца за обављање послова 

безбедности и здравља на раду. 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

1. Копија очитане важеће саобраћајне 

дозволе и копија одштампане слике 

регистрационе налепнице возила из 

које се види регистрациони број 

возила и датум истека важења 

регистрације.  

Уколико понуђач није власник возила, 

потребно је да достави и копију доказа о 

правном основу коришћења возила 

(уговор о закупу, уговор о лизингу, уговор 

о пословно-техничкој садарњи…)  

 

2, 3, 4, 5 и 6 - За средства   набављена 

до 31.12.2018. године – копија пописне 

листе или аналитичке картице 

основних средстава, на којима ће 

маркером бити означена тражена 

опрема. 

За средства набављена од 01.01.2019. 

године копија рачуна и отпремнице. 

Уколико понуђач није власник средстава, 

потребно је да достави и копију доказа о 

правном основу коришћења средстава 

 

Да понуђач у моменту подношења 

понуде располаже (у својини, по основу 

уговора о закупу, лизингу, пословно - 

техничкој сарадњи и сл.) са минимум: 

1.  једним теретним возилом  

- носивости  макс 5t 

- габарити коридора за пролаз 

    минимална висина  3200mm 

    минимална ширина 2500mm; 

 

 

 

 

 

2. једном дизалицом, са следећим 

карактеристикама 

Тежина терета   1.5t 

Максимална висина дизања 20.0m 

Крак дизања 12.0m 

  

3. једном гарнитуром за бушење 

шипова 
димензија : пречник шипа  Ø400mm 

                    дужина шипа    макс 12m 
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4.  (једном) цевастом скелом минимум 

800м
2
; 

 

5. једним апаратом за заваривање TIG 

ac dc 300 ampera; 

 

6. једним апаратом за заваривање MIG 

MAG ac dc 270 ampera; 

 

7. простором за рад вајара.   
 

(уговор о закупу, уговор о пословно-

техничкој садарњи…) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Копија власничког листа, 

уговора о закупу, уговора о пословној-

техничкој сарадњи или други 

одговарајући документ из кога се са 

сигурношћу може утврдити правни 

основ коришћења простора. 

 

 

Услови уа учешће у преговарачком поступку са објављивањем позива су истоветни 

условима из отвореног поступка јавне набавке ЈН05/2019 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавакама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), понуђач треба да докаже да испуњава обавезне услове прописане чланом 75 

и 76 Закона. Група понуђача је у отвореном поступку ЈН05/2019 доставила све тражене 

доказе којима су доказали да испуњавају обавезне услове, док су недостаци описани у 

Одлуци о обустави поступка бр. Р1174/19 од 19.06.2019. године.  

 

 

ДОПУНА ПОНУДЕ ПОДНЕТЕ У ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОМ ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУКУ ЈН 05/2019 
 
 

Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке за извођење радова на 

реконструкцији и рестаурацији споменика ''Победник'' на Београдској тврђави  ЈН 05/2019. 

Позив за поношење понуда и Конкурсна документација су објављени  на Порталу јавних 

набавки дана 22.04.2019. и званичној интернет страници Наручиоца. У отвореном 

поступку јавне набавке пристигла понуда је била неприхватљива, због чега је Наручилац 

донео Одлуку о обустави поступка сходно члану 109. Став 1. Закона о јавним набавкама 
  

Наручилац је покренуо преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 

понудa у складу са чл. 35 став 1. тачка 1 по којем Наручилац није дужан да објави позив за 

подношење понуда уколико позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, 

да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим. 



                 Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива ЈН 09/2019 35 

Група понуђача - Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију 

грађевинских објеката ''KOTO'' д.о.о. и Зоран Кузмановић ПР уметничка радионица 

Кузман Смедерево је у отвореном постуку јавне набавке доставила доказе да испуњава 

обавезне услове. Разлог за одбијање је што понуђач није доказао испуњеност додатног 

услова у погледу техничког капацитета. 
 Комисија је провером достављених доказа за возило дизалица - Уговор о закупу 

грађевинске машине типа LIEBHERR LTM 1050-3.1, на јавно доступном документу (линк:  

https://www.liebherr.com/external/products/products-

assets/604524/Technische%20Daten%20LTM%201050-3.1%20_m_t%5D.pdf), утврдила да 

техничке карактеристике предметног возила не одговарају карактеристикама из техничке 

спецификације (део Технички услови за извођење радова-Транспорт материјала, машина и 

опреме до споменика). Минимална висина дизалице типа LIEBHERR LTM 1050-3.1 

износи 3685мм, док је максимална висина из техничке спецификације 2820мм. Такође, 

тежина возила дизалице је 36 тона, а техничком спецификацијом је предвиђено да тежина 

возила или механизација не сме да буде већа од 18 тона. 

 

ПОЗИВА СЕ  ГРУПА ПОНУЂАЧА да приликом доставе нове понуде по овом позиву, 

достави доказ за технички капацитет – дизалицу, која испуњава услове из техничке 

спецификације - Транспорт материјала, машина и опреме до споменика и са 

следећим карактеристикама: 

Тежина терета   1.5t 

Максимална висина дизања 20.0m 

Крак дизања 12.0m 

 

Доказе о испуњавању обавезних услова не треба поново доставити. 

Осим тражених доказа за технички капацитет, остале доказе о испуњавању додатних 

услова: финансијског, пословног, кадровског и техничког капацитета не треба поново 

доставити.  

 

 

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума најнижа 

понуђена цена. 

 

 

V  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

 

 

Предмет преговарања је укупнo понуђена цена, односно вредност понуде без обрачунатог 

ПДВ–а. 

Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понудe. Одређен је 

један круг преговарања. 

https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/604524/Technische%20Daten%20LTM%201050-3.1%20_m_t%5D.pdf
https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/604524/Technische%20Daten%20LTM%201050-3.1%20_m_t%5D.pdf
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Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати 

Комисији за јавне набавке посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања 

понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника 

понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће 

се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 

понуди.   

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа 

од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета 

набавке. 

Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 

 

 

 

 

VI  ОБРАСЦИ 

 

 

Конкурсном документацијом предвиђени су следећи обрасци: 

 

1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1); 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

4) Образац Меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 5); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

Као понуђач _______________________________________________/назив понуђача или 

члана групе понуђача/у јавној набавци Извођење радова на реконструкцији и 

рестаурацији споменика ''Победник'' на Београдској тврђави, ЈН 09/2019  изјављујем 

да сам упознат са свим условима и захтевима из Позива за подношење понуде и, конкурсне 

документације, објављених на Порталу јавних набавки дана 09.07.2019. укључујући и све 

евентуалне измене наведених докумената и подносим ову Понуду 

бр.___________________од _______________________/унети број понуде/, у складу са тим 

условима и захтевима: 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Директор 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 
 

Телефон: 

 

 

 

 

Факс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

 

Име особе за контакт: 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена: унети број и датум понуде, заокружити начин подношења понуде, уписати 

податке о понуђачу, уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 

подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 

подноси група понуђача. 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт 

 

 Послови који ће бити поверени 

ученику у заједничкој понуди 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Послови који ће бити поверени 

ученику у заједничкој понуди 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5.) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

 

Поз

. 

Опис позиције 

(из Спецификације радова са пописом и описом) 

Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед.мере 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 7 

I КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ 

A ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ 

1 Монтажа и демонтажа приручне бараке за смештај алата, 

материјала и радника. Обрачун по м². м² 25,00 
   

2 Обезбеђење воде за градилиште. Обезбедити прикључак и 

довести воду на градилиште. У цену улази и израда скица и 

потребне сагласности од надлежних органа. Обрачун 

паушално. пауш 1,00 

   

3 Обезбеђење електричне енергије за градилиште. Обезбедити 

прикључак или поставити агрегат. У цену улази и израда 

скица и потребне сагласности од надлежних органа. 

Обрачун паушално. пауш 1,00 

   

4 Физичко обезбеђење градилишта 24h у току извођења 

радова. Обрачун по месецу чувања. мес 6,00 
   

5 Чишћење и уређење градилишта током извођења радова са 

детаљним чишћењем  по завршетку свих радова. Извршити 

детаљно чишћење целог градилишта и свих површина. 

Обрачун по м² очишћене површине, без обзира на број 

потребних чишћења м² 400,00 

   

6 Утовар и одвоз шута на градску депонију. Обрачун по м³ 

одвезеног шута. м³ 40,00 
   

7 Чишћење постамента и стуба од дивље вегетације. Пажљиво 

вађење корена вегетације из стуба и постамента. Обрачун 

паушално. пауш 1,00 

   

8 Чишћење црних кора и трагова цурења на постаменту и 

стубу споменика. Обрачун паушално пауш 1,00 
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9 Пажљиво прање постaмента и стуба од камена воденом 

паром и само по потреби и одобрењу микроабразивним 

ротационим техникама чишћења. Прање извести веома 

пажљиво, по упутству пројектанта. Обрачун по м2 опране 

површине. м² 100,00 

   

10 Пажљиво чишћење свих спојница постамента и стуба 

споменика.  Спојнице пажљиво очистити да се ивице камена 

не оштете, отпрашити и опрати водом. Шут прикупити и 

одвести на градску депонију.                                                                                        

Обрачун по м² очишћене површине.                                     м² 100,00 

   

11 Обележавање камених блокова бројевима на основу којег ће 

се примењивати одређени конзерваторски третман. Обрачун 

паушално. пуш 1,00 

   

12 Хидрофобирање и антиграфитна заштита.  м² 100,00    

Б. ДЕМОНТАЖЕ 

1 Демонтажа кружног каменог постоља скулптуре. Радове 

извести пажљиво да не дође до оштећења очуваних камених 

блокова. Обрачун по м³. м³ 0,50 

 

  

В. КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 

1 Набавка камена и обрада (гатерисање, сечење, клесање) за 

потребе рестаурације и реконструкције. Камен мора бити 

истог порекла  (кречњак) као постојећи. У цену улази превоз 

од каменолома до радионице и од радионице до градилишта.                                                  

Обрачун паушално. пауш 1,00 

   

2 Израда и монтажа означених камених блокова које је 

неопходно заменити на кружном каменом постољу 

скулптуре. Камен мора бити исте врсте, боје и величине као 

постојећи. Водити рачуна о величини камена и њeговом 

положају. Замену блокава извести у кречном малтеру. 

Обрачун по м³. м³ 0,50 

   

3 Блоковање постамента и стуба споменика од камена дo 15% 

површине са заменом оштећеног камена. Оштећене комаде 

пажљиво извадити и заменити новим по узору на постојеће. м² 15,00 
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Блоковати у кречном малтеру. Приликом блоковања водити 

рачуна да се камен лица зида не испрља. Обрачун по м². 

4 Консолидација камена. Извршити консолидацију и чишћење 

свих потребних камених блокова на постаменту и стубу 

споменика према упутствима конзерватора и стручног 

надзора. Консолидација се мора вршити при повољним 

временким условима ( оптимална амбијентална температура 

и влажност ваздуха). Све радње треба да обављају обучени 

конзерватори уз надзор.  Обрачун по м². м² 100,00 

   

5 Рестаурација делова камених блокова вештачким каменом. 

Рестаурација ће се обављати само на местима која одреде 

пројектант и надзор по датим рецептурама. Не извлачити 

све профиле до степена идеалне реконструкције. Обрачун по 

м². м² 10,00 

   

6 Фуговање спојница постамента и стуба споменика од камена 

кречним малтером. Фугује се техником по избору 

пројектанта и конзерваторског надзора.                                                                                

Обрачун по м² исфуговане површине.                       м² 100,00 

   

7 Набавка и замена гранитних плоча платоа код споменика 

дим. 30x30 цм. Све евентуално оштећене плоче постојеће 

облоге платоа код споменика заменити новим гранитним 

плочама у цементном малтеру. Обрачун по м². м² 50,00 

   

8 Набавка и замена гранитних правоугаоних плоча платоа код 

споменика дим. 60x30цм. Све евентуално оштећене плоче 

постојеће облоге платоа код споменика заменити новим 

гранитним плочама у цементном малтеру. Обрачун по м². м² 10,00 

   

9 Набавка и замена оштећених перфорираних камених плоча 

ригола. Извршити замену постојећих оштећених 

перфорираних гранитних плоча ригола на платоу код 

споменика, димензија 60x30цм, дебљине 4цм. Обрачун по м¹ 

ригола. 

 

 м¹ 95,00 
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Г. РЕСТАУРАТОРСКО-КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ НА БРОНЗАНОЈ СКУЛПТУРИ  

1 Транспорт и ангажовање механизације за истовар и утовар 

скулптуре у радионици. Обрачун паушално пауш 1,00 

   

2 Расклапање скулптуре и вађење старе, кoродирале потпорне 

конструкције. Обрачун паушално. пауш 1,00 

   

3 Уградња унутрашњег ојачања споменика и пројектовање 

сигурне, трајне везе од нерђајућег челика са каменим 

постољем, израда елабората о изведеним радовима на 

скулптури. Обрачун паушално. пауш 1,00 

   

4 Склапање споменика након уградње ојачања. Обрачун 

паушално. пауш 1,00 

   

5 Извршити спајање размакнутих делова на скулптури 

насталих под дејством леда и извршити њихово квалитетно 

заваривање. Обрачун паушално. пауш 1,00 

   

6 Замена бронзане плинте споменика. Обрачун паушално. пауш 1,00    

7 Чишћење и конзервација скулптуре. Извршити чишћење и 

конзервацију целокупне бронзане скулптуре споменика. 

Обрачун паушално. пауш 1,00 

   

II СТАТИЧКА САНАЦИЈА 

A ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

1 Отварање градилишта, формирање простора за радни плац. 

Монтажа и демонтажа заштитне ограде око градилишта, са 

знацима упозорења „ГРАДИЛИШТЕ“ и са обавезним 

ноћним светлом. Обрачун паушално. пауш 1,00 

   

2 Набавка и постављање, на видном месту, градилишне табле 

са исписаним подацима о објекту, инвеститору, извођачу, 

надзорном органу, одобрењу за изградњу и другим 

подацима везаним за предметне радове. Обрачун по комаду 

монтиране и демонтиране табле. ком 1,00 

   

3 Постављање дрвених фосни на мосту, прилазима 

споменику, као и  на платоу око споменика, за прилаз 

дизалице и опреме за бушење шипова. Плато око споменика 

обложити фоснама са дуплом пологом. Испод фосни м³ 33,00 
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поставити слој стиродура дебљине 3цм. Фосне демонтирати 

после извођења радова на санацији. У цену улази сав 

потребан рад и материјал.  

Обрачун по м³. 

4 Монтажа и демонтажа цевасте скеле заједно са радним  

платформама од фосни. Скелу монтирати у свему према 

важећим техничким прописима и ХТЗ мерама и цртежима 

дати у пројекту. Скела мора бити статички стабилна, и 

прописно уземљена. Употребу скеле одобрава надзорни 

орган. Ценом је обухваћен сав потребан рад и материјал 

(скела, транспорт, монтажа, демонтажа, радне платформе, 

заштитна мрежа око скеле и др.) 

Обрачун по м². м² 792,00 

   

5 Закуп скеле која треба да стоји за све време извођења радова 

на санацији и рестаурацији постамента споменика. 

Процењено је да ће скела стајати шест месеци. 

Обрачун по м²/дан м²/дан 

142.560,

00 

   

Б РАДОВИ НА РУШЕЊУ 

1 Демонтажа постојеће облоге платоа око споменика, на делу 

где се изводи АБ прстен. Облога је од гранитних плоча дим. 

30x30цм. Демонтажу плоча извршити пажљиво. У цену 

урачунати и разбијање бетонске плоче дебљине 10цм, која 

се налази испод гранитних плоча. Шут утоварити у камион 

и одвести на депонију удаљену до 5км. 

Обрачун по м². м² 60,00 

   

2 Пажљива демонтажа постојећих електроинсталација и 

њихова поновна монтажа после извођења радова на 

санацији споменика.  

Обрачун паушално пауш 1,00 

   

В ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1 Ручни ископ земље треће категорије, за извођење АБ 

прстена око темеља споменика. Ширина ископа цца 1,40м, а 

дубина цца 1,50м. Спољна ивица ископа је у нагибу 2:1. У м³ 74,00 
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цену урачунати и евентуално разупирање рова. Обрачун по 

м³ ископа. 

 

2 Затрпавање рова после извођења АБ прстена око темеља. 

Затрпавање вршити у слојевима од око 20цм, са набијањем. 

Вишак земље прикупити, утоварити у камион и одвести на 

депонију удаљену до 5км. 

Обрачун по м³ затрпавања. м³ 39,00 

   

Г БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 

1 Извођење бушених шипова Ф400мм просечне дужине 10м. 

Шипови се изводе од бетона МБ30 (C25/30) и армирају у 

свему према детаљима арматуре. Радове извести у свему 

према Техничком опису, Техничким условима и Графичкој 

документацији датим у пројекту. У цену урачунати сав 

потребан рад и материјал (бетон и арматуру), транспорт 

опреме за извођење шипова, одвоз земље, као и 

„крајцовање“ врха шипова. 

Обрачун по м¹ шипа. м¹ 80,00 

   

2 Израда „ мршавог“ бетона, МБ15, дебљине 10цм испод 

новог АБ прстена. Обрачун по м³ бетона м³ 2,70 

   

3 Бетонирање АБ прстена око темеља споменика. Прстен је 

димензија 110x130цм, од бетона МБ30 (C25/30). Радове 

извести у свему према Техничком опису, Техничким 

условима и Графичкој документацији датим у пројекту. У 

цену урачунати сав потребан рад и материјал (оплату и 

бетон). Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м³ м³ 35,00 

   

Д  АРМИРАЧКИ  РАДОВИ 

1 Набавка, обликовање и монтажа арматуре Б500Б за АБ 

прстен око темеља споменика, у свему према детаљима 

арматуре и статичком прорачуну. У цену урачунати сав 

потребан рад и материјал.  

Обрачун се врши по кг уграђене арматуре. 

 кг 2350,00 
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Ђ РАЗНИ  РАДОВИ 

1 Бушење рупа Ф25 мм дубине 40цм у постојећем темељу 

споменика и постављање анкера РФ20мм, дужине 120цм. 

Рупе бушити под нагибом од око 10%, а анкере залити 

масом за инјектирање на бази епоксида. Радове извести у 

свему према Техничком опису, Техничким условима и 

Графичкој документацији датим у пројекту. У цену 

урачунати сав потребан рад и материјал (бушење, масу за 

инјектирање и анкере). 

Обрачун по комаду ком. 80,00 

   

2 Набавка и уградња нових гранитних плоча око споменика, 

са израдом нове бетонске плоче дебљине 10цм, као подлоге. 

Гранитне плоче треба да буду у свему као постојеће. У цену 

урачунати сав потребан рад и материјал. Обрaчун по м² м² 60,00 

   

3 Демонтажа и поновна монтажа статуе „Победник“ помоћу 

одговарајуће ауто дизалице. Радове извести у свему према 

Техничком опису и Техничким условима датим у пројекту.   

Обрачун паушално. пауш 1,00 

   

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ: 

Редни 

број 

Врста и опис радова Понуђена цена у 

динарима без ПДВ-а 

I КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ  

A. ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ  

Б. ДЕМОНТАЖЕ  

В. КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ  

Г. РЕСТАУРАТОРСКО-КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ 

НА БРОНЗАНОЈ СКУЛПТУРИ 
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II СТАТИЧКА САНАЦИЈА  

A ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

Б РАДОВИ НА РУШЕЊУ  

В ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

Г БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

Д АРМИРАЧКИ  РАДОВИ  

Ђ РАЗНИ  РАДОВИ  

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

  ПДВ  

  УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

 

 

Рок за завршетак радова:  __________ од дана увођења у посао (до 6(шест) месеци од дана увођења у посао)      

 

Рок плаћања:   
- Аванс ____% односно _______________ динара, по потписаном уговору, достављеном авансном рачуну и 

достављеном средству финансијског обезбеђења за аванс у року од 45 дана 

- У року од 45 дана од дана пријема привремених ситуација оверених од стране надзора   

- У року од 45 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене од стране надзора   

 

Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал:  ___________ (минимум 5 (пет) година од дана примопредаје 

радова). 

 

Рок важења понуде: ________ (минимум 60 дана од дана отварања понуда) 

 

У цену су урачунати сви претходни и припремни радови, материјал и опрема, уобичајени зависни и пратећи трошкови 

Извођача. 
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Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове и захтеве наведене у Конкурсној 

документацији.  

 

 

Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део уговора. 

 

 

У ________________, датум _____________     Овлашћено лице  понуђача   

 

______________________ 

 

 

Упутство за попуњавање: 

Овај образац је намењен да у њега буде унета финансијска понуда понуђача. 

Исти преузима називе описа радова које треба реализовати, а који је претходно наведен (Спецификација радова са пописом и 

описом), са којим понуђач изјављује да је упознат.  

У колону 5: уписати јединичну цену/паушални износ за сваку појединачну ставку; 

У колону 6: уписати укупну цену без ПДВ-а за тражену количину, по ставкама (5х4); 

У колону 7: уписати укупну цену са ПДВ-ом за тражену количину, по ставкама; 

Износ понуда без ПДВ-а је збир колоне 6; 

Износ понуде са ПДВ-ом је збир колоне 7 

 

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. 

Образац се попуњава, потписује и оверава печатом, у складу са споразумом који је саставни део понуде 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач ___________________________________________, 

даје следећу:  

  

(Назив понуђача) 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика 

''Победник'' на Београдској тврђави, ЈН бр. 09/2019, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ИЗЈАВА О KЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 

КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 

 

Име и презиме 

Занимање 

стечено 

школовањем 

Лиценца 

(за лица са 

Лиценцом) 

Правни основ 

ангажовања (према 

врсти ангажовања) Број 

Лиценце 

Датум 

издавања 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем: 

- да су наведени подаци тачни и прилажем тражене доказе (наведени у табеларном 

приказу додатних услова – кадровски капацитет); 

- да ће наведена лица бити именована за лица одговорна за извршење предмета јавне 

набавке; 

- да ће, лица именована за лица одговорна за извршење предмета набавке, само из 

објективних разлога бити замењена, и то само лицима истих захтеваних 

квалификација и уз претходну сагласност Наручиоца.  

 

Место:_____________        Понуђач: 

 

Датум:_____________    М.П.     

 

НАПОМЕНА: Податке уноси, потписује и оверава понуђач који подноси понуду као 

овлашћени члан групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 

54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уст. Повеља 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК  

Седиште и адреса  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачуни:  

Банке:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ Завод за заштиту споменика културе града Београда 

Седиште и адреса Београд, Калемегдан Горњи град 14 

Матични број: 07045719 

ПИБ: 101511252 

Текући рачун: 840-586664-07, 840-586668-92,Управа за трезор 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за озбиљност 

понуде број __________, од ___________, који је Менични дужник поднео Меничном 

повериоцу у поступку јавне набавке, ЈН бр. 09/2019. 

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од 

дана истека рока важења понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити (реализовати) меницу 

на коју се односи менично овлашћење на износ до 

__________________(__________________________________________) динара, што 

представља 5% од вредности достављене понуде без ПДВ-а уколико: 

- менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у 

обрасцу понуде; 

- менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране 

Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор 

или не достави средство обезбеђења за повраћај аванса и/или средство обезбеђења за 

добро извршење посла и/или не достави полису осигурања од професионалне 

одговорности уз уговор. 

Менични дужник овим изричито овлашћује Банку ___________________________, код 

које има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврши 

наплату на терет рачуна Меничног дужника код те Банке, односно овлашћује ову Банку да 

поднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 

недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 
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Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо 

продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који 

број дана је продужен рок важења понуде. 

 

Датум издавања овлашћења      Издавалац менице-дужник 

 

__________________________  М.П.   _______________________ 

 

Напомена: Образац се попуњава, оверава печатом и потписује и средство финансијског 

обезбеђења се доставља у складу са Споразумом који је саставни део понуде.  

Образац се доставља уз понуду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива ЈН 09/2019  54 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Документација којим се доказује испуњеност додатних услова, наведених у Поглављу III, 

понуђач може доставити на енглеском језику (чл. 18 ст. 1 и ст. 2 ЗЈН). 

Наручилац може у току поступка стручне оцене понуда тражити од понуђача да достави 

превод на српски језик (оверен од стране судског тумача) у примереном року, а исти је 

дужан да изврши превод тог дела понуде (чл. 18 ст. 3 ЗЈН). 

У случају спора релевантна је верзија на српском језику ( чл. 18. ст. 4 ЗЈН). 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или поштом у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

На полеђини коверте или кутије навести пословно име, адресу, телефон, е–mail адресу и 

име одговорног лица. 

На коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 

свих учесника у заједничкој понуди. 

Свака учињена исправка, бељење, прецртавање и сл. мора бити оверена печатом и 

потписана (или парафирана) од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуду се доставља на адресу: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 

Калемегдан Горњи град 14 Београд са назнаком: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНТРУКЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ СПОМЕНИКА 

''ПОБЕДНИК'' НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ, ЈН: 09/2019; НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 

19.07.2019. године до 9.00 часова, без обзира на начин на који је послата. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти/кутији обележити време пријема и 

евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде у којој 

ће навести датум и сат пријема понуде. 

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Обавезна садржина понуде:  

 Образац понуде са структуром цене (Образац 1); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2), ако се понуђач одлучи да 

искаже трошкове припремања понуде; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

 Изјава о кључном техничком особљу (Образац 4); 

 Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, из члана 76. 

ЗЈН, наведени и описани у Поглављу III 

 Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 5) и 

средство обезбеђења за озбиљност понуде, у складу са тачком 13. овог 

Упутства; 
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 Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор 

издати Банкарску гаранцију за добро извршења посла; 

 Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор 

издати Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року; 

 Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор 

издати Банкарску гаранцију за повраћај аванса; 

 Споразум о заједничкој понуди 

 

3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. 

Уколико обрасце из Конкурсне документације потписује лице које није овлашћено за 

заступање по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити 

Овлашћење за потписивање. 

Обрасци из Конкурсне документације потписују се у складу са Споразумом који је 

саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о независној понуди (Образац 3) који мора бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

 

4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 19.07.2019. године са почетком у 

9.30 часова. 

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији 

Наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

 

5. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована у Партије. 

Понуђач је дужан да понуди све ставке наведене у Обрасцу понуде са структуром цене 

(Образац 1). 

 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени/допуни/опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

Измену/допуну/опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за заштиту споменика 

културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14, Београд са назнаком: 

„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку извођење радова реконструкцији и 

рестаурацији споменика ''Победник'' на Београдској тврђави бр. 09/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 
На коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 

свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 
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10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 

члана 81.  и то:  

 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,  

 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

 Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и дати средство 

финансијског обезбеђења, 

 Податке о рачуну на који бити вршено плаћање. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

 

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

По Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији на основу коначног обрачуна. 

Дозвољено је тражити аванс (износ аванса је 30% од понуђене цене са ПДВ-ом, остатак 

уговорене цене плаћа  се  по Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији, на основу 

Коначног обрачуна.  

Рок плаћања : 

- Аванс – по потписаном уговору, достављеном авансном рачуну и достављеном 

средству финансијског обезбеђења за аванс у року од 45 дана 

- У року од 45 дана од дана пријема привремених ситуација оверених од стране 

надзора   

- У року од 45 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене од стране 

надзора   

11.2. Захтев у погледу рока важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

11.3. Захтев у погледу рока за завршетак радова и место извођења радова 

Рок за завршетак радова: Радови морају бити у року од 6 (шест) месеци од дана увођења у 

посао. 

Дан увођења у посао констатује се уписом у Грађевински дневник. 

Место извођења радова: Београдска тврђава, Београд и радни простор извођача 

(радионица). 

11.4. Захтев у погледу гарантног рока: 

За изведене радове и уграђени материјал најмање 5 година од дана примопредаје радова. 

11.5 Захтев у погледу квалитета: 

Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у 

Конкурсној документацији: 

Законом о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 

132/2014 и 145/2014); 
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- Законом о културним добрима (''Сл. гласник РС'' бр. 71/94, 52/2011- др. закони и 99/2011-

др. закон); 

- другим позитивноправним прописима, техничким прописима, стандардима и 

нормативима који регулишу ову област. 

- Идејним пројектом реконструкције и рестаурације споменика. 

11.6. Контролa квалитета изведених радова: 

Контролу квалитета изведених радова врши Наручилац.  

Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора у току извођења радова. Регулисано 

уговором 

11.7. Рекламација: 

У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће 

истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у року који одреди 

Наручилац. Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача. Регулисано уговором. 

 

 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, (заокружена на две децимале) са 

урачунатим свим претходним и припремним радовима, материјалом, трошковима 

непосредних извршилаца и свим другим пратећим и зависним трошковима које понуђач 

има у реализацији предметне јавне набавке и кроз исту морају бити исказани сви попусти 

и све погодности које понуђач нуди. Посебне попусте и погодности неће бити узимане у 

обзир приликом примене критеријума за доделу уговора. 

Наручилац плаћа по јединичним ценама из Понуде. 

Цене су фиксне за све време важења уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 

 

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде 

1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 
 

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач 

уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или 

извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране 

овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну, који се налази на депо 

картону банке и оверена печатом. 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана 

дуже од дана истека рока важења понуде (Образац 8) и копија картона депонованих 
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потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу. 

Меница се издаје на износ од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а). 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача 

је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана 

за који број дана је продужен рок важења понуде. 

 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају: 

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од стране 

понуђача у обрасцу понуде); 

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у 

току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не 

достави средство обезбеђења за повраћај аванса и/или средство обезбеђења за добро 

извршење посла и/или не достави полису осигурања од професионалне одговорности 

уз уговор. 

 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након 

потписивања уговора и достављања средства обезбеђења повраћај аванса, за добро 

извршење посла, полисе осигурања од професионалне одговорности, на писмени захтев. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов 

писмени захтев, након закључења уговора. 

 

Финансијска гаранција за добро извршење посла 

2. Банкарска гаранција као средство обезбеђења за добро извршење посла 
 

Банкарска гаранција за добро извршење посла се доставља најкасније у року од 15 дана од 

дана закључења уговора. У супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, 

у ком случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на 

износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана 

истека уговореног рока за реализацију уговора. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у 

случају: 

- да Извођач не извршава уговорене обавезе под уговореним условима, у 

уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред 

писменог упозорења наручиоца. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача 

је да обезбеди продужење важења банкарске гаранције и то најмање за онолики број дана 

за који број дана је продужен рок важења уговора. 

 

Банкарска гаранција за добро извршење посла биће враћена Извођачу,  након истека рока 

важења, на писмени захтев. 

Понуђач ОБАВЕЗНО уз понуду доставља Писмо о намерама банке да ће у случају да 

понуђачу буде додељен уговор издати Банкарску гаранцију за добро извршења посла, 
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неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 10 дана дуже од дана 

истека уговореног рока за реализацију уговора. 

 

 

Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

3. Банкарска гаранција као средство обезбеђења за отклањање недостатака у 

гарантном року 

 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се доставља након 

изведених радова, уз Окончану ситуацију/рачун.  

Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на 

износ од 10% од вредности коначно изведених радова, по Коначном обрачуну, без ПДВ-а, 

са роком важења 10 дана дуже од дана истека гарантног рока.  

Наручилац може да активира банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року у случају: 

- да Извођач у уговореним роковима од дана пријема рекламације Наручиоца, 

не усклади квалитет изведених радова и материјала са захтевима Наручиоца.   

 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року биће враћена Извођачу, 

након истека рока важења, на писмени захтев. 

Понуђач ОБАВЕЗНО уз понуду доставља Писмо о намерама банке да ће у случају да 

понуђачу буде додељен уговор издати Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 10 

дана дуже од дана истека гарантног рока. 

 

Финансијска гаранција за повраћај аванса 

4. Банкарска гаранција као средство обезбеђења за повраћај аванса 

 

Банкарска гаранција за повраћај аванса доставља се најкасније 15 (петнаест) дана од дана 

закључења уговора као средство обезбеђења за повраћај аванса у висини уговореног 

аванса са ПДВ-ом. 

Рок важења Банкарске гаранције за повраћај аванса је до коначног правдања аванса, 

односно најмање 10 дана дуже од уговореног рока за реализацију уговора. 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за повраћај аванса у случају да Извођач не 

изведе уговорене радове у вредности примљеног аванса. 

Понуђач ОБАВЕЗНО уз понуду доставља Писмо о намерама банке да ће у случају да 

понуђачу буде додељен уговор издати Банкарску гаранцију за повраћај аванса, неопозиву, 

на први позив наплативу, без приговора, са роком важења до коначног правдања аванса.    

 

5. Полиса осигурања од професионалне одговорности 

 

Члан 129а. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14) и Правилник о условима 

осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 40/2015). 

Полиса (копија) се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном 

сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да 
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активира средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Рок трајања полисе не сме бити краћи од десет месеци од првог дана њене важности и 

Извођач мора обезбедити њену важност за све време трајања уговора. 

Сума осигурања је највећи износ који се исплаћује уколико наступи осигурани случај и 

износи минимум: 

- 15.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате (за 

предузетнике), 

- 50.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате (за 

привредна друштва, односно друга правна лица). 

 

14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде (Образац 2). 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 

располагање. 

Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве 

без обзира на степен те поверљивости у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН. 

 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде, у писаном облику: 

- поштом на адресу Наручиоца: Завод за заштиту споменика културе града Београда 

Адреса: Београд, Калемегдан Горњи град 14, 

- електронском поштом/e-mail– jelena.cerovic@beogradskonasledje.rs 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима Конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 09/2019”. 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

ЗЈН, (поштом или електронском поштом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници). 

 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лицe који има 

интерес за доделу уговора у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

Наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуде, 

без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

Наручилац их није отклонио. (члан 149. став 3. ЗЈН). 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора/одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 

2 (два) дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници 

Наручиоца, поштом препоручено са повратницом или mailom: 

jelena.cerovic@beogradskonasledje.rs  

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са чланом 150. ЗЈН. 

Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати 

таксу у висини од 120.000,00 динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући 

рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или 

ознака јавне набавке (ЈН број: 09/2019), сврха уплате: Републичка административна 

такса за ЈН број: 09/2019 , прималац: Буџет Републике Србије. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 
1.1 да је издата од стране банке и да садржи печат банке, 

1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога, 

1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши 

1.4 број рачуна: 840-30678845-06, 

1.5 шифру плаћања: 153 или 253, 

1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права, 

1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права, 

1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата, 

1.9 корисник: буџет РС, 

1.10 потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор, 

потписана и оверене печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1. осим оних наведених под 1.1 и 1.10, за подносиоце захтева који имају 

отворен рачун који се води у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 

се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава). 
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4. Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подношење захтева за заштиту права субјеката 

који имају отворен рачун код НБС у склад са законом. 

 

19. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 

набавке под условима и на начин дефинисаним чланом 110. ЗЈН. 

 

20. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Наручилац задржава право да:  

- измени или допуни Конкурсну документацију уколико се (члан 63. ЗЈН), 

- обустави поступак јавне набавке под условима и на начин дефинисан чланом 109. ЗЈН. 

 

21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора. 

Наручилац ће одлуку од додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

 

22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће Уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 

(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права (члан 113. ЗЈН). 

Уколико је поднета само једна понуда Наручилац ће закључити уговор и пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права (члан 112. ЗЈН). 

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора Наручилац има право да исти 

закључи са првим следећем најповољнијим понуђачем (члан 113. ЗЈН). 

 

23. ИЗМЕНА УГОВОРА 

Регулисано уговором. 

 

24. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне 

стране и предајом средстава финансијског обезбеђења. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


