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На основу чл. 32. 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 Р1980/19 
од 15.05.2019. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број Р1980/19 од 
15.05.2019. припремљена је 
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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  
Отворени поступак јавне набавке, сходно члану 32. 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 замени и рестаурацији фасадне столарије 
зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, ближе описаних у Поглављу 
II. 
Предметна јавна набавка није обликована у партије. 
Шифра из Општег речника набавкe: 45421000 – столарски радови и уградња столарије 
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. 
 
5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Конкурсна документација 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 18.07.2019. године до 12.00 часова. 
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Наручиоца у Београду, 
Калемегдан Горњи град 14. 
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7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  
Јавно отварање понуда обавиће се дана 18.07.2019. године са почетком у 12.30 часова, у 
просторијама Наручиоца у Београду, Калемегдан Горњи град 14. 
 
 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА, ГАРАНЦИЈА И ОПИС РАДОВА 

 
 

Објекат Завода за заштиту споменика културе града Београда подигнут је крајем 19. века, 
да би током аустријског бомбардовања 1915. године био преправљен, а потом и дограђиван 
од 1919-1925. године. Зграда се налази на платоу уз југозападни бедем Горњег града, који је 
формиран током радова на реконструкцији Тврђаве крајем 17. века.  

Историја овог објекта почиње са изградњом зграде Ђенералштаба српске војске око 1884. 
године на чијим је остацима после Првог светског рата подигнута нова зграда 
Генералштаба, обликована по узору на објекте балканске архитектуре 19. века. Подрум и 
део приземља представљају остатке старијег објекта, док је спратни део дограђен у 
бондручном конструктивном систему, са плитким кровом и истуреном стрехом. Као пандан 
згради Генералштаба, у исто време саграђена је скоро идентична зграда изнад Римског 
бунара, на Бастиону где се данас налази споменик Победнику.  

Од 1934. године ова два објекта су преправљана за потребе Војног музеја, који је званично 
отворен 1937. године. Тада је у потпуности измењен њихов ентеријер, а и спољашност је 
претрпела извесне измене. Музеј је и након Другог светског рата остао у просторијама 
ових зграда, али су увећани музејски фондови захтевали адекватнији простор. Иако је 
адаптацијом 1952. године постојећи простор био знатно проширен, Музеј је 1961. године 
пресељен у Зграду Војногеографског института, у којој се и данас налази. 

Зграда изнад Римског бунара, због веома лошег стања срушена је 1958. године, а у зграду 
уз југозападни бедем 1961. године смештен је Завод. Примопредаја је извршена 21.12.1961. 
године на основу споразума између Државног подсекретара за послове народне одбране и 
Председника НО Београд. Објекат је додељен Заводу за привремену употребу, али је 
дозвољено да се изврше неопходне преправке. Актом од 19.12.1962. године зграда је 
предата Заводу на трајно коришћење. Иако је зграда још у време подизања сматрана 
привременим решењем, што потврђују натписи у тадашњој штампи, као и Генерални план 
Београда из 1923. године, она је до данас остала на овом упечатљивом месту Београдске 
тврђаве као један од њених препознатљивих симбола. 
Зграда Завода за заштиту споменика културе града Београда, је пословни објекат који се 
налази у оквиру комплекса Београдске тврђаве која је проглашена за културно добро од 
изузетног значаја (Одлукa Одељења за заштиту и научно проучавање споменика културе 
при Уметничком музеју бр. 1108, од 2.12.1946; Решење Завода бр. 290/4 од 31.5.1965; 
Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“, бр. 14/79).   
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1. Врста радова - Извођење радова на замени и рестаурацији фасадне столарије зграде 
Завода за заштиту споменика културе града Београда 
 
2. Техничке карактеристике - Техничке карактеристике услуге дате су у Техничкој 
спецификацији. 
 
3. Квалитет. Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета 
У складу са захтевима из Техничке спецификације. Контролу квалитета изведених радова 
врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора у току извођења радова 
 
4. Количина и опис услуга 
У складу са захтевима из Техничке спецификације. 
 
5. Начин плаћања: По Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији на основу 
коначног обрачуна. 
Дозвољено је тражити аванс (износ аванса је 40% 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, односно по добијању 
средстава од Секретаријата за културу 

- У року од 45 дана од дана пријема привремених ситуација оверених од стране 
надзора, односно по добијању средстава од Секретаријата за културу   

- У року од 45 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене од стране надзора, 
односно по добијању средстава од Секретаријата за културу   

 
6. Рок и место извршења услуга 
Рок: максимум 90 дана од дана уплате аванса, односно дана увођења у посао  
Место извршења: Седиште Завода за заштиту споменика културе града Београда, Београд, 
Калемегдан Горњи град 14. 
 
7. Гарантни рок 
Минимум 3 године од пријема извршених радова. 
 
8. 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 
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9. Контролa квалитета изведених радова/употребљеног материјала: Контролу 
квалитета изведених радова врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење стручног 
надзора у току извођења радова.  
 
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. 
 
Напомена: Ради правилног припремања понуде, заинтересована лица могу извршити увид 
у место извођења радова. Увид у место извођења радова може се извршити сваког радног 
дана (понедељак – петак), у радно време Наручиоца (8.30-14.30) уз претходно 
најављивање.  
 
 
Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде 
приступачности за особе са инвалидитетом. 
 

 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
 

Предмером и предрачуном радова предвиђена је делимична замена и рестаурација 
свих прозора на згради Завода за заштиту споменика културе града Београда, као и 
рестаурација свих улазних врата.  

Предвиђа се израда и уградња нових подрумских дрвених двоструких двокрилних 
прозора  са широком кутијом, у свему према постојећим прозорима, заједно са 
рестаурацијом браварије – гитера. Како би се спречио улазак воде у подрумске просторије 
објекта, на северозападној фасади је неопходно формирати грађевиснки отвор висине мање 
од постојеће (два реда опеке у продужном малтеру размере 1:2:6) у који се уграђују два 
нова прозора.  

У приземљу и на првом спрату предвиђа се комплетна замена спољних крила 
прозора, као и рестаурација свих широких кутија и унутрашњих крила прозора са 
комплетном заменом ручица. Предвиђена је рестаурација свих улазних врата на објекту 
заједно са гитерима. 

У поткровљу се предвиђа израда и уградња нових једноструких дрвених прозора, 
заједно са потпрозорним и натпрозорним дрвеним опшивкама, у свему према шеми 
столарије. Такође, у поткровљу се предвиђа и рестаурација прозора са широком кутијом а 
подразумева рестаурацију широких кутија и унутрашњих крила. 

Техничком документацијом предвиђена је и рестаурација и делимична замена 
дрвених украсних лајсни око свих прозора на објекту. 
  Сва улазна врата на објекту се рестаурирају, пажљивим скидањем свих наслага, до 
чистог дрвета. Чишћење се изводи хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и 
профилација не оштети и дрво не промени боју. Комплетна врата треба ампасовати, 
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оштећене делове, по узору на постојеће, пажљиво заменити новим од исте врсте дрвета. 
Оков очистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на првобитне и 
поставити. Врата се финално брусе фином шмирглом, заштите и боје лазурном бојом три 
пута са додатком лака, по избору и упутству пројектаната. 

Рам – кутија двоструких прозора је од чамовог дрвета. Нова кутија код подрумских 
прозора мора бити у свему према постојећем, прилагођена да прихвати спољашња и 
унутрашња крила. Сва крила двоструких прозора су од стандардних дрвених профила, 
конструкције и профилације према оригиналним постојећим крилима, застакљена равним 
провидним флот стакло. Подрумски прозори на северозападној фасади објекта постављени 
су испод коте тротоара услед чега долази до продора атмосферилија у објекат. 

Поделе на прозорима, број крила, профилације и изглед позиција морају бити у 
складу са постојећим изгледом и формом фасадне столарије. 

Стакло је равно и провидно флот, дебљине 4 мм.  
Предвиђа се потпуна заштита и бојење дрвета и изводи се системом водоразредивих 

покривних премаза у радионици. 
Прозори у поткровљу су од првокласне суве чамовине. Оков је од елоксираног 

алуминијума. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Столарију 
застаклити термоизолационим нискоемисионим стаклом  4-12-4mm. Површина дрвета у 
ентеријеру се финално обрађује еколошки водоразредивим бојама и лаковима у 
транспарентном систему према избору пројектанта, а према тон карти произвођача боја.  
Постављају се алуминијумски солбанци, у тону који је истоветан боји спољашњег крила 
прозора. Прозори у поткровљу морају одговарати прописима и стандардима и поседовати 
одговарајуће атесте којима се доказује испуњавање прописаних захтева везаних за квалитет 
примењених материјала, механичке особине и трајност прозора, као и специфичне особине 
уграђених прозора - пропустљивост ваздуха, сигурност од продора воде, топлотна 
изолација и изолација од буке. 

Техничком документацијом је обухваћено и обострано опшивање уграђеног 
прозорског елемента лајснама одговарајућег профила. У цену  урачунати набавку свог 
потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење 
предметне позиције.  
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ПРЕДМЕР СА ОПИСОМ И ПОПИСОМ 
 

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

поз. Опис позиције Јединица 
мере Количина 

1. 

Монтажа и демонтажа металне  цевасте фасадне скеле, 
у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а за 
предвиђену врсту радова. Скела мора бити статички и 
стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. 
Површину скеле покрити засторима. Скела се монтира и 
демонтира два пута и користи се за све време трајања 
радова. 
Обрачун по m² вертикалне пројекције монтиране скеле. m² 320 

 
Б. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

поз. Опис позиције Јединица 
мере Количина 

1. 
 

Демонтажа постојећих двоструких двокрилних дрвених 
прозора у подруму са широком кутијом. Демонтиране 
утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди 
инвеститор. Обрачун по комаду.   
ознака 1 - дим. 126х80cm ком 1 
ознака 2 - дим. 128х71,5cm ком 1 
ознака 3 - дим. 130х98cm ком 1 
ознака 4 - дим. 140х98cm ком 2 
ознака 5 - дим. 140х98cm ком 1 
ознака 6 - дим. 130х98cm ком 4 
ознака 7 - дим. 120x80cm ком 1 
ознака 8 - дим. 120х80cm ком 1 

2. 

Демонтажа постојећих дрвених прозора у поткровљу. 
Демонтиране прозоре утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду.   
ознакa 1 - четворокрилни, дим.292/116cm   ком 1 
ознакa 2 - четворокрилни, дим.341/116cm   ком 1 
ознака 3 - двокрилни,дим.152/116cm  ком 1 
ознакa 4 - трокрилни,  дим. 239/115cm ком 1 
ознакa 5 - трокрилни, дим. 179/60cm   ком 1 
ознака 6 - једнокрилни, дим. 58/62cm ком 1 

3. Демонтажа клима уређаја са подрумског прозора и поновна 
монтажа. Обрачун по комаду. ком 5 
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В. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

поз. Опис позиције Јединица 
мере Количина 

1. 
 

Израда и уградња подрумских двоструких двокрилних 
дрвених  прозора заједно са широком кутијом. Прозор 
израдити од првокласне суве чамовине, по шеми столарије 
и по угледу на постојеће стање. Оков од елоксираног 
алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока 
поставити заптивач од синтетичке гуме. Стиларију 
застаклити флот стаклом d=4mm. Површину дрвета у 
ентеријеру финално обрадити еколошки водоразредивим 
бојама и лаковима, у транспарентном систему, у свему 
према постојећем. У цену урачунати и дрвене опшивке и 
обраду шпалетни око прозора након уградње.  
Обрачун по комаду.   
ознака 1 - дим. 126х80cm ком 1 
ознака 2 - дим. 128х71,5cm ком 1 
ознака 3 - дим. 130х98cm ком 1 
ознака 4 - дим. 140х98cm ком 2 
ознака 5 - дим. 140х98cm ком 1 
ознака 6 - дим. 130х98cm ком 4 
ознака 7 - дим. 120x80cm ком 1 
ознака 8 - дим. 120х80cm ком 1 

2. 

Рестаурација двоструких двокрилних дрвених прозора 
са луфташима са широком кутијом са заменом спољних 
крила. Кутију и унутрашња крила детаљно прегледати и 
ампасовати, оштећене делове заменити по узору на 
постојеће, пажљиво очистити од старе боје, хемијским и 
физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не 
оштети и дрво не промени боју. Ручке на унутрашњим 
крилима заменити по избору пројектанта.  Израду и 
уградњу нових спољашњих крила извести од квалитетне и 
суве грађе /чамовина/  и монтирати на постојећи шток. 
Фиксирање стакла извести са унутрашње стране крила 
помоћу стакло лајсне.Крила прозора морају бити по угледу 
на постојеће стање и по шеми столарије, застакљена флот 
стаклом дебљине 4mm. Спољне делове штокова и украсне 
лајсне рестаурирати скидањем свих наслага, пажљиво да се 
дрво и профилација не оштети и дрво не промени боју. 
Уколико су оштећења велика, заменити их новим,  од исте 
врсте дрвета и у свему по узору на првобитне и поставити. 
Све елементе пребрусити фином шмирглом, заштитити и 
бојити по избору и упутству пројектаната. У цену 
урачунати и набавку и уградњу нових квака на свим 
крилима, по избору пројектанта.   
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Обрачун по комаду. 

приземље ком  
ознака 5 - дим. 121/235cm ком 2 
ознака 6 - дим. 121/228cm ком 2 
ознака 7 - дим. 121/231cm ком 2 
ознака 8 - дим. 121/227cm ком 3 
ознака 9 - дим. 126/228cm ком 1 
спрат   
ознака 9 - дим. 180/187cm ком 2 
ознака 11 - дим. 169/187cm ком 1 
ознака 12 - дим. 159/187cm ком 1 
ознака 13 - дим. 126/187cm ком 1 
ознака 14 - дим. 101/187cm ком 3 
ознака 16 - дим. 96/187cm ком 1 

3. 

Рестаурација двоструких трокрилних дрвених прозора 
са луфташима са широком кутијом са заменом спољних 
крила.  Кутију и унутрашња крила детаљно прегледати и 
ампасовати, оштећене делове заменити по узору на 
постојеће, пажљиво очистити од старе боје, хемијским и 
физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не 
оштети и дрво не промени боју. Ручке на унутрашњим 
крилима заменити по избору пројектанта.  Израду и 
уградњу нових спољашњих крила извести од квалитетне и 
суве грађе /чамовина/  и монтирати на постојећи шток. 
Фиксирање стакла извести са унутрашње стране крила 
помоћу стакло лајсне. Крила прозора морају бити по угледу 
на постојеће стање и по шеми столарије, застакљена флот 
стаклом дебљине 4mm. Спољне делове штокова и украсне 
лајсне рестаурирати скидањем свих наслага, пажљиво да се 
дрво и профилација не оштети и дрво не промени боју. 
Уколико су оштећења велика, заменити их новим,  од исте 
врсте дрвета и у свему по узору на првобитне и поставити. 
Све елементе пребрусити фином шмирглом, заштитити и 
бојити по избору и упутству пројектаната. У цену 
урачунати и набавку и уградњу нових квака на свим 
крилима, по избору пројектанта. Обрачун по комаду.   
приземље   
ознака 4 - дим. 200/234cm ком 3 
спрат     
ознака 10 - дим. 175/187cm ком 1 

 
 
 
 
 

Рестаурација двоструких четворокрилних дрвених 
прозора са луфташима са широком кутијом са заменом 
спољних крила.  Кутију и унутрашња крила детаљно 
прегледати и ампасовати, оштећене делове заменити по 
узору на постојеће, пажљиво очистити од старе боје,   
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4. 

хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и 
профилација не оштети и дрво не промени боју. Ручке на 
унутрашњим крилима заменити по избору пројектанта. 
Израду и уградњу нових спољашњих крила извести од 
квалитетне и суве грађе /чамовина/  и монтирати на 
постојећи шток.Фиксирање стакла извести са унутрашње 
стране крила помоћу стакло лајсне. Крила прозора морају 
бити у свему према постојећим, застаклити их флот 
стаклом дебљине 4mm. Спољне делове штокова и украсне 
лајсне рестаурирати скидањем свих наслага, пажљиво да се 
дрво и профилација не оштети и дрво не промени боју. 
Уколико су оштећења велика, заменити их новим,  од исте 
врсте дрвета и у свему по узору на првобитне и поставити. 
Све елементе пребрусити фином шмирглом, заштитити и 
бојити по избору и упутству пројектаната. У цену 
урачунати и набавку и уградњу нових квака на свим 
крилима, по избору пројектанта. 
спрат   
ознака 3 - дим. 317/187cm ком 2 
ознака 5 - дим. 253/187cm ком 1 
ознака 6 - дим. 234/187cm ком 1 
ознака 7 - дим. 219/187cm ком 2 
ознака 8 - дим. 200/187cm ком 2 
ознака 15 - дим. 196/187cm ком 2 

5. 

Рестаурација двоструких шестокрилних дрвених 
прозора са луфташима са широком кутијом са заменом 
спољних крила.  Кутију и унутрашња крила детаљно 
прегледати и ампасовати, оштећене делове заменити по 
узору на постојеће, пажљиво очистити од старе боје, 
хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и 
профилација не оштети и дрво не промени боју. Ручке на 
унутрашњим крилима заменити по избору пројектанта. 
Израду и уградњу нових спољашњих крила извести од 
квалитетне и суве грађе /чамовина/  и монтирати на 
постојећи шток. Фиксирање стакла извести са унутрашње 
стране крила помоћу стакло лајсне. Крила прозора морају 
бити по угледу на постојеће стање и по шеми столарије, 
застакљена флот стаклом дебљине 4mm. Спољне делове 
штокова и украсне лајсне рестаурирати скидањем свих 
наслага, пажљиво да се дрво и профилација не оштети и 
дрво не промени боју. Уколико су оштећења велика, 
заменити их новим,  од исте врсте дрвета и у свему по 
узору на првобитне и поставити. Све елементе пребрусити 
фином шмирглом, заштитити и бојити по избору и упутству 
пројектаната. У цену урачунати и набавку и уградњу нових 
квака на свим крилима, по избору пројектанта.   
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Обрачун по комаду. 
спрат   
ознака 1 - дим. 329/187cm ком 2 
ознака 2 - дим. 318,5/187cm ком 1 
ознака 4 - дим. 304,5/187cm ком 1 

6. 

Рестаурација двоструких шестокрилних дрвених 
прозора са широком кутијом. Кутију и унутрашња крила 
детаљно прегледати и ампасовати, оштећене делове 
заменити по узору на постојеће, пажљиво очистити од 
старе боје, хемијским и физичким путем, пажљиво да се 
дрво и профилација не оштети и дрво не промени боју.  
Ручке на уннутрашњим крилима заменити по избору 
пројектанта. Спољне украсне лајсне рестаурирати 
скидањем свих наслага, пажљиво да се дрво и профилација 
не оштети и дрво не промени боју. Уколико су оштећења 
велика, заменити их новим,  од исте врсте дрвета и у свему 
по узору на првобитне и поставити. Стакла заменити 
каљеним д=6mm, са фазетнама по угледу на постојеће. 
Гитере фино обрусити, очистити и одмастити и заштитити 
адекватним средством по избору и упутству пројектанта. 
Све елементе пребрусити фином шмирглом, заштитити и 
бојити по избору и упутству пројектаната. У цену 
урачунати демонтажу, евентуалну рестаурацију и поновну 
монтажу спољних крила, као и набавку и уградњу нових 
квака на свим крилима, по избору пројектанта. За 
формирање цене користити графичке прилоге. 
Обрачун по комаду.   
поткровље   
ознака 6 - дим. 294/96cm ком 2 

7. 

Рестаурација улазних врата са финалном обрадом. Са 
врата и  довратника пажљиво скинути све наслаге, до 
чистог дрвета. Чишћење извести хемијским и физичким 
путем, пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво 
не промени боју. Комплетна врата детаљно прегледати и 
ампасовати, оштећене делове, по узору на постојеће, 
пажљиво заменити новим од исте врсте дрвета.Оков 
прегледати, очистити и поправити, делове који недостају 
урадити по узору на првобитне и поставити.  Стакла 
заменити каљеним д=6mm, са фазетнама по угледу на 
постојеће. Гитере фино обрусити, очистити и одмастити и 
заштитити адекватним средством по избору и упутству 
пројектанта. Врата пребрусити фином шмирглом, 
заштитити и бојити лазурном бојом три пута са додатком 
лака, по избору и упутству пројектаната.  
Обрачун по комаду.   
ознака 1 - дим.  170/299cm ком 1 
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ознака 2 - дим. 153/310cm ком 1 
ознака 3 - дим. 151/309cm ком 1 

8. 

Рестаурација клатних врата ветробрана. Са врата и  
довратника пажљиво скинути све наслаге, до чистог дрвета. 
Чишћење извести хемијским и физичким путем, пажљиво 
да се дрво и профилација не оштети и дрво не промени 
боју. Комплетна врата детаљно прегледати а оштећене 
делове, по узору на постојеће, пажљиво заменити новим од 
исте врсте дрвета. Оков прегледати, очистити и поправити, 
делове који недостају урадити по узору на првобитне и 
поставити. Стакла заменити каљеним д=6mm, са фазетнама 
по угледу на постојеће. Врата пребрусити фином 
шмирглом, заштитити и бојити лазурном бојом три пута са 
додатком лака, по избору и упутству пројектаната. 
Обрачун по комаду. 

  

врата дим. 170/299cm ком 1 

9. 

Израда и уградња једноструких дрвених прозора у 
поткровљу. Прoзоре израдити од првокласне суве 
чамовине, по шеми столарије и детаљима. Оков од 
елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између 
крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. 
Столарију застаклити термоизолационим нискоемисионим 
стаклом  4-12-4mm. Површину дрвета у ентеријеру 
финално обрадити еколошки водоразредивим бојама и 
лаковима у транспарентном систему, према избору 
инвеститора, а према тон карти произвођача боја.  
Поставити алуминијумске солбанке, у тону који је 
истоветан боји спољашњег крила прозора. У цену 
урачунати подпрозорнe и надпрозорнe дрвенe опшивкe и 
обраду шпалетни око прозора након уградње.  
Обрачун по комаду.   
ознакa 1 - четворокрилни, дим.292/116cm   ком 1 
ознакa 2 - четворокрилни, дим.341/116cm   ком 1 
ознака 3 - двокрилни,дим.152/116cm  ком 1 
ознакa 4 - трокрилни,  дим. 239/115cm ком 1 
ознакa 5 - трокрилни, дим. 179/60cm   ком 1 
ознака 6 - једнокрилни, дим. 58/62cm ком 1 
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Г.  БРАВАРСКИ  РАДОВИ 

поз. Опис позиције Јединица 
мере Количина 

  

Све браварске радове извести у свему према постојећим 
очуваним елементима или према детаљима из пројекта. 
Елементе спајати закивцима или заваривањем, чисто и 
прецизно, према везама на оригиналу. Радове извести у 
радионици или на лицу места квалификованом радном 
снагом. У радионици урадити први заштитини премаз 
чистим минијумом и на градилиште допремити елементе 
спремне за уградњу. У цену ставке улазе сва потребна 
штемовања, ојачања, анкери и евентуалне поправке 
оштећених површина.   

1. Рестаурација гитера на подрумским прозорима и 
вратима. Гитери се рестаурирају на лицу места. Уколико 
није могућа рестаурација на лицу места треба их 
демонтирати и рестаурирати у радионици и поново 
монтирати. Одлуку ће донети надзорни орган по сваком 
појединачном комаду. 
Обрачун по м2 m² 15,6 

 
 
 
Д.  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

поз. Опис позиције Јединица 
мере Количина 

 1. 
 
 
 
 

Зазиђивање дела отвора за уградњу подрумских прозора 
мањих димензија од постојећих, опеком у продужном 
малтеру размере 1:2.6. Опеку пре уградње квасити водом. 
Зидање извести у правилном слогу а спојнице по 
завршеном зидању очистити до дубине 2cm. У цену улази и 
финална обрада дозиданог зида.   
Обрачун по  m³. m³ 0,08 

 2. 
 
 
 

Израда слоја за пад од лаког бетона испред подрумских 
прозора, просечне дебљине 4cm за уградњу прозора мањих 
димензија.   
Обрачун по м2 m² 11,80 
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Ђ.  РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ 

поз. Опис позиције Јединица 
мере Количина 

 1. 
 
 
 

Демонтажа постојећих, израда и монтажа нових платнених 
роло завеса за прозоре као заштита од сунца.   
Обрачун по м2 m² 95,00 

 
 
 
 

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, а испуњеност обавезних услова за учешће 
у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој 
табели, и то: 
 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
ЗЈН). 

ИЗЈАВА 
(Образац 4.), којом понуђач 
под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 
став 1. тачка 1) до 4) и став 2. 

ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом 

2. 

Да он 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН). 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН). 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе 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 (чл. 75. ст. 2. 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 

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 06/2019  15/ 69 
  



ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
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 објављивања 
позива за подношење понуда   

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
 
1. Потврда/референца (Образац 10) 
-   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 радове на замени 
или рестаурацији фасадне столарије на 
минимум 3 (три) објекта  која уживају 
заштиту у складу са Законом о 
културним добрима    

3.  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
 
 

1. Kопија уговора о раду/ангажовању 
(за  дипл. инжењера шумарства) 
 
- Копија потврде о радном искуству 

(за  дипл. инжењера шумарства). 
 
 

2. Копија уговора о раду/ангажовању и 
Лиценца за обављање послова 
безбедности и здравља на раду. 
 
3. Копије М образаца или уговора о 
раду/ангажовању за тражена лица 
 
 

 

Да понуђач, у моменту подношења 
понуде, има у радном односу или на 
други начин ангажованo најмање: 
1. 1 (један) дипл. инжењера шумарства 
за обраду дрвета са  искуством  од 
минимум 10 (десет) година на пословима  
обраде дрвета 
 
 
 
2. 1 (једно) лице са високом стручном 
спремом са Лиценцом за обављање 
послова безбедности и здравља на раду 
 
3. 10 (десет)  грађевинских радника у 
нискоградњи или извођача основних 
грађевинских радова. 
 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
 
  

  
 
1 и 2 - За средства   набављена до 
31.12.2018. године – копија пописне 

 

Да понуђач у моменту подношења 
понуде располаже (у својини, по основу 
уговора о закупу, лизингу, пословно - 
техничкој сарадњи и сл.) са минимум: 
1.  једном технолошком линијом за 
израду столарије   
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2.  (једном) цевастом скелом минимум 
400м2; 
 
 
 
 
 
3. производним погоном   
 

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 
(уговор о закупу, уговор о пословно-
техничкој садарњи…) 
 
3. 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. 

 
 
 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач 
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4 у поглављу V ове Конкурсне 
документације), којом 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 
чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом Конкурсном документацијом. 
Испуњеност обавезног услова  под редним бројем 5 доказује достављањем траженог 
документа. 
Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведених у табеларном приказу додатних услова понуђач доказује достављањем 
траженог документа. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 5 у поглављу V ове Конкурсне документације), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом као и доказ да понуђач испуњава 
обавезан услов под тачком 5 (за део набавке који ће се извршити преко подизвођача).  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач за подизвођача 
доставља тражени доказ о пословном капацитету за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира 
на број подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН). 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА 
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(Образац 4 у поглављу V ове Конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. И сваки 
понуђач из групе понуђача мора да достави доказ да испуњава обавезан услов под 
тачком 5. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу. 
Наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели уговора, може од 
понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да тражи да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа наведених у Табели ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ. 
Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН). 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају 
доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН). 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
АПР-а и НБС. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ (члан 79. став 7. ЗЈН). 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са 
чланом 79. став 8., 9. и 10. ЗЈН). 
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен 
ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
 
 
 
ДОКАЗИ КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ (Докази не могу бити старији 
од два месеца пре отварања понуда): 
 
 

Р.бр. Назив документа 
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 
Доказ:  
Правна лица: 
Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда. 
Предузетници: 
Извод из Регистра АПР-а, односно извод из одговарајућег Регистра. 

2. 

Услов: 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. 
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Доказ: 
Правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда, 
Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности Редовног кривичног Одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег 
суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица. 
2) Извод из казнене евиденције Посебног Одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала. 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске Управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или месту 
пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
 
Предузетници и физичка лица: Извод из Казнене евиденције полицијске Управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или месту пребивалишта 

3. 

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији. 
Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Услов наведен под тачком 4 у Табеларном приказу Обавезних услова: да је понуђач 
поштовао обавезе које произлазе 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, понуђач доказује достављањем 
ИЗЈАВЕ (Образац 4 у поглављу V ове Конкурсне документације) и Наручилац неће 
тражити достављање другог доказа. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1. Критеријум за избор најповољније понуде:  
Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
избор најповољније понуде и закључити уговор у ситуацији када постоје две или 
више понуда истом понуђеном ценом.  
Уколико две или више понуда, имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио ДУЖИ  ГАРАНТНИ РОК. 
 
Уколико и након примене резервног критеријума две или више понуда имају исту 
најнижу понуђену цену/ најдужи гарантни рок, Наручилац ће уговор доделити 
жребањем. Наручилац ће писмено обавестити понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само 
оне понуде које имају исту најнижу понуђену цену/најкраћи рок испоруке/најдужи 
гарантни рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 
 

V ОБРАСЦИ  
 
Конкурсном документацијом су предвиђени 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 изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 4); 
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5). 
6) Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6); 
7) Образац Mеничног овлашћења/писма за повраћај аванса  (Образац 7) 
8)   Образац Mеничног овлашћења/писма за добро извршења посла  (Образац 8)  
9)   Образац Меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року  
   (Образац 9). 

    10)   Образац Потврде/референце (Образац 10) 
    11)   Записник о увиду у место извршења радова (Образац 11); 
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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 замени и 
рестаурацији фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе 
града Београда  бр. ЈН 06/2019 изјављујем да сам упознат са свим условима и 
захтевима из Позива за подношење понуде, конкурсне документације и модела уговора,  
објављених на Порталу јавних набавки дана 17.06.2019. године, укључујући и све 
евентуалне измене наведених докумената и подносим ову понуду бр._____________ од 
__________ године /унети број и датум 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): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
  

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и 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: 

 

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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
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 
 
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

Поз Опис позиције Јед. 
мере 

Колич
ина 

Цена 
по јед. мере 

Укупно 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 

1. 

Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, у свему по 
важећим прописима и мерама ХТЗ-а за предвиђену врсту радова. Скела мора 
бити статички и стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. 
Површину скеле покрити засторима. Скела се монтира и демонтира два пута 
и користи се за све време трајања радова. 
Обрачун по m² вертикалне пројекције монтиране скеле. m² 320   

А УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:  
 
 
Б. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

Поз Опис позиције Јед. 
мере 

Колич
ина 

Цена 
по јед. мере 

Укупно 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 

1. 
 

Демонтажа постојећих двоструких двокрилних дрвених прозора у 
подруму са широком кутијом. Демонтиране утоварити на камион и одвести 
на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду.     
ознака 1 - дим. 126х80cm ком 1   
ознака 2 - дим. 128х71,5cm ком 1   
ознака 3 - дим. 130х98cm ком 1   
ознака 4 - дим. 140х98cm ком 2   
ознака 5 - дим. 140х98cm ком 1   
ознака 6 - дим. 130х98cm ком 4   
ознака 7 - дим. 120x80cm ком 1   
ознака 8 - дим. 120х80cm ком 1   
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2. 

Демонтажа постојећих дрвених прозора у поткровљу. Демонтиране 
прозоре утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду.     
ознакa 1 - четворокрилни, дим.292/116cm   ком 1   
ознакa 2 - четворокрилни, дим.341/116cm   ком 1   
ознака 3 - двокрилни,дим.152/116cm  ком 1   
ознакa 4 - трокрилни,  дим. 239/115cm ком 1   
ознакa 5 - трокрилни, дим. 179/60cm   ком 1   
ознака 6 - једнокрилни, дим. 58/62cm ком 1   

3. Демонтажа клима уређаја са подрумског прозора и поновна монтажа. 
Обрачун по комаду. ком 5   

Б УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:  
 
 
В. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

Поз Опис позиције Јед. 
мере 

Колич
ина 

Цена 
по јед. мере 

Укупно 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 

1. 
 

Израда и уградња подрумских двоструких двокрилних дрвених  прозора 
заједно са широком кутијом. Прозор израдити од првокласне суве 
чамовине, по шеми столарије и по угледу на постојеће стање. Оков од 
елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока 
поставити заптивач од синтетичке гуме. Стиларију застаклити флот стаклом 
d=4mm. Површину дрвета у ентеријеру финално обрадити еколошки 
водоразредивим бојама и лаковима, у транспарентном систему, у свему према 
постојећем. У цену урачунати и дрвене опшивке и обраду шпалетни око 
прозора након уградње.  
Обрачун по комаду.     

 ознака 1 - дим. 126х80cm ком 1   
 ознака 2 - дим. 128х71,5cm ком 1   
 ознака 3 - дим. 130х98cm ком 1   
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 ознака 4 - дим. 140х98cm ком 2   
 ознака 5 - дим. 140х98cm ком 1   
 ознака 6 - дим. 130х98cm ком 4   
 ознака 7 - дим. 120x80cm ком 1   
 ознака 8 - дим. 120х80cm ком 1   

2. 

Рестаурација двоструких двокрилних дрвених прозора са луфташима са 
широком кутијом са заменом спољних крила. Кутију и унутрашња крила 
детаљно прегледати и ампасовати, оштећене делове заменити по узору на 
постојеће, пажљиво очистити од старе боје, хемијским и физичким путем, 
пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не промени боју. Ручке 
на унутрашњим крилима заменити по избору пројектанта.  Израду и уградњу 
нових спољашњих крила извести од квалитетне и суве грађе /чамовина/  и 
монтирати на постојећи шток. Фиксирање стакла извести са унутрашње 
стране крила помоћу стакло лајсне.Крила прозора морају бити по угледу на 
постојеће стање и по шеми столарије, застакљена флот стаклом дебљине 
4mm. Спољне делове штокова и украсне лајсне рестаурирати скидањем свих 
наслага, пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не промени 
боју. Уколико су оштећења велика, заменити их новим,  од исте врсте дрвета и 
у свему по узору на првобитне и поставити. Све елементе пребрусити фином 
шмирглом, заштитити и бојити по избору и упутству пројектаната. У цену 
урачунати и набавку и уградњу нових квака на свим крилима, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по комаду.     

 приземље ком    
 ознака 5 - дим. 121/235cm ком 2   
 ознака 6 - дим. 121/228cm ком 2   
 ознака 7 - дим. 121/231cm ком 2   
 ознака 8 - дим. 121/227cm ком 3   
 ознака 9 - дим. 126/228cm ком 1   
 спрат     
 ознака 9 - дим. 180/187cm ком 2   
 ознака 11 - дим. 169/187cm ком 1   
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 ознака 12 - дим. 159/187cm ком 1   
 ознака 13 - дим. 126/187cm ком 1   
 ознака 14 - дим. 101/187cm ком 3   
 ознака 16 - дим. 96/187cm ком 1   

3. 

Рестаурација двоструких трокрилних дрвених прозора са луфташима са 
широком кутијом са заменом спољних крила.  Кутију и унутрашња крила 
детаљно прегледати и ампасовати, оштећене делове заменити по узору на 
постојеће, пажљиво очистити од старе боје, хемијским и физичким путем, 
пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не промени боју. Ручке 
на унутрашњим крилима заменити по избору пројектанта.  Израду и уградњу 
нових спољашњих крила извести од квалитетне и суве грађе /чамовина/  и 
монтирати на постојећи шток. Фиксирање стакла извести са унутрашње 
стране крила помоћу стакло лајсне. Крила прозора морају бити по угледу на 
постојеће стање и по шеми столарије, застакљена флот стаклом дебљине 
4mm. Спољне делове штокова и украсне лајсне рестаурирати скидањем свих 
наслага, пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не промени 
боју. Уколико су оштећења велика, заменити их новим,  од исте врсте дрвета и 
у свему по узору на првобитне и поставити. Све елементе пребрусити фином 
шмирглом, заштитити и бојити по избору и упутству пројектаната. У цену 
урачунати и набавку и уградњу нових квака на свим крилима, по избору 
пројектанта. Обрачун по комаду.     

 приземље     
 ознака 4 - дим. 200/234cm ком 3   
 спрат       
 ознака 10 - дим. 175/187cm ком 1   
 
 
 
 
 
 
 
 

Рестаурација двоструких четворокрилних дрвених прозора са 
луфташима са широком кутијом са заменом спољних крила.  Кутију и 
унутрашња крила детаљно прегледати и ампасовати, оштећене делове 
заменити по узору на постојеће, пажљиво очистити од старе боје, хемијским 
и физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не 
промени боју. Ручке на унутрашњим крилима заменити по избору 
пројектанта. Израду и уградњу нових спољашњих крила извести од 
квалитетне и суве грађе /чамовина/  и монтирати на постојећи     
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4. 

шток.Фиксирање стакла извести са унутрашње стране крила помоћу стакло 
лајсне. Крила прозора морају бити у свему према постојећим, застаклити их 
флот стаклом дебљине 4mm. Спољне делове штокова и украсне лајсне 
рестаурирати скидањем свих наслага, пажљиво да се дрво и профилација не 
оштети и дрво не промени боју. Уколико су оштећења велика, заменити их 
новим,  од исте врсте дрвета и у свему по узору на првобитне и поставити. 
Све елементе пребрусити фином шмирглом, заштитити и бојити по избору и 
упутству пројектаната. У цену урачунати и набавку и уградњу нових квака на 
свим крилима, по избору пројектанта. 

 спрат     
 ознака 3 - дим. 317/187cm ком 2   
 ознака 5 - дим. 253/187cm ком 1   
 ознака 6 - дим. 234/187cm ком 1   
 ознака 7 - дим. 219/187cm ком 2   
 ознака 8 - дим. 200/187cm ком 2   
 ознака 15 - дим. 196/187cm ком 2   

5. 

Рестаурација двоструких шестокрилних дрвених прозора са луфташима 
са широком кутијом са заменом спољних крила.  Кутију и унутрашња 
крила детаљно прегледати и ампасовати, оштећене делове заменити по узору 
на постојеће, пажљиво очистити од старе боје, хемијским и физичким путем, 
пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не промени боју. Ручке 
на унутрашњим крилима заменити по избору пројектанта. Израду и уградњу 
нових спољашњих крила извести од квалитетне и суве грађе /чамовина/  и 
монтирати на постојећи шток. Фиксирање стакла извести са унутрашње 
стране крила помоћу стакло лајсне. Крила прозора морају бити по угледу на 
постојеће стање и по шеми столарије, застакљена флот стаклом дебљине 
4mm. Спољне делове штокова и украсне лајсне рестаурирати скидањем свих 
наслага, пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не промени 
боју. Уколико су оштећења велика, заменити их новим,  од исте врсте дрвета и 
у свему по узору на првобитне и поставити. Све елементе пребрусити фином 
шмирглом, заштитити и бојити по избору и упутству пројектаната. У цену 
урачунати и набавку и уградњу нових квака на свим крилима, по избору 
пројектанта.     
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Обрачун по комаду. 
 спрат     
 ознака 1 - дим. 329/187cm ком 2   
 ознака 2 - дим. 318,5/187cm ком 1   
 ознака 4 - дим. 304,5/187cm ком 1   

6. 

Рестаурација двоструких шестокрилних дрвених прозора са широком 
кутијом. Кутију и унутрашња крила детаљно прегледати и ампасовати, 
оштећене делове заменити по узору на постојеће, пажљиво очистити од старе 
боје, хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не 
оштети и дрво не промени боју.  Ручке на уннутрашњим крилима заменити по 
избору пројектанта. Спољне украсне лајсне рестаурирати скидањем свих 
наслага, пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не промени 
боју. Уколико су оштећења велика, заменити их новим,  од исте врсте дрвета и 
у свему по узору на првобитне и поставити. Стакла заменити каљеним 
д=6mm, са фазетнама по угледу на постојеће. Гитере фино обрусити, 
очистити и одмастити и заштитити адекватним средством по избору и 
упутству пројектанта. Све елементе пребрусити фином шмирглом, заштитити 
и бојити по избору и упутству пројектаната. У цену урачунати демонтажу, 
евентуалну рестаурацију и поновну монтажу спољних крила, као и набавку и 
уградњу нових квака на свим крилима, по избору пројектанта. За формирање 
цене користити графичке прилоге. 
Обрачун по комаду.     

 поткровље     
 ознака 6 - дим. 294/96cm ком 2   

7. 

Рестаурација улазних врата са финалном обрадом. Са врата и  довратника 
пажљиво скинути све наслаге, до чистог дрвета. Чишћење извести хемијским 
и физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не 
промени боју. Комплетна врата детаљно прегледати и ампасовати, оштећене 
делове, по узору на постојеће, пажљиво заменити новим од исте врсте 
дрвета.Оков прегледати, очистити и поправити, делове који недостају 
урадити по узору на првобитне и поставити.  Стакла заменити каљеним 
д=6mm, са фазетнама по угледу на постојеће. Гитере фино обрусити, 
очистити и одмастити и заштитити адекватним средством по избору и     
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упутству пројектанта. Врата пребрусити фином шмирглом, заштитити и 
бојити лазурном бојом три пута са додатком лака, по избору и упутству 
пројектаната.  
Обрачун по комаду. 

 ознака 1 - дим.  170/299cm ком 1   
 ознака 2 - дим. 153/310cm ком 1   
 ознака 3 - дим. 151/309cm ком 1   

8. 

Рестаурација клатних врата ветробрана. Са врата и  довратника пажљиво 
скинути све наслаге, до чистог дрвета. Чишћење извести хемијским и 
физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не оштети и дрво не 
промени боју. Комплетна врата детаљно прегледати а оштећене делове, по 
узору на постојеће, пажљиво заменити новим од исте врсте дрвета. Оков 
прегледати, очистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на 
првобитне и поставити. Стакла заменити каљеним д=6mm, са фазетнама по 
угледу на постојеће. Врата пребрусити фином шмирглом, заштитити и бојити 
лазурном бојом три пута са додатком лака, по избору и упутству пројектаната. 
Обрачун по комаду. 

  

  
 врата дим. 170/299cm ком 1   

9. 

Израда и уградња једноструких дрвених прозора у поткровљу. Прoзоре 
израдити од првокласне суве чамовине, по шеми столарије и детаљима. Оков 
од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока 
поставити заптивач од синтетичке гуме. Столарију застаклити 
термоизолационим нискоемисионим стаклом  4-12-4mm. Површину дрвета у 
ентеријеру финално обрадити еколошки водоразредивим бојама и лаковима у 
транспарентном систему, према избору инвеститора, а према тон карти 
произвођача боја.  Поставити алуминијумске солбанке, у тону који је 
истоветан боји спољашњег крила прозора. У цену урачунати подпрозорнe и 
надпрозорнe дрвенe опшивкe и обраду шпалетни око прозора након уградње.  
Обрачун по комаду.     

 ознакa 1 - четворокрилни, дим.292/116cm   ком 1   
 ознакa 2 - четворокрилни, дим.341/116cm   ком 1   
 ознака 3 - двокрилни,дим.152/116cm  ком 1   
 ознакa 4 - трокрилни,  дим. 239/115cm ком 1   
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 ознакa 5 - трокрилни, дим. 179/60cm   ком 1   
 ознака 6 - једнокрилни, дим. 58/62cm ком 1   

В УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:  
 
 
 
Г.       БРАВАРСКИ  РАДОВИ 

Поз Опис позиције Јед. 
мере 

Колич
ина 

Цена 
по јед. мере 

Укупно 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 

 

Све браварске радове извести у свему према постојећим очуваним 
елементима или према детаљима из пројекта. Елементе спајати закивцима 
или заваривањем, чисто и прецизно, према везама на оригиналу. Радове 
извести у радионици или на лицу места квалификованом радном снагом. У 
радионици урадити први заштитини премаз чистим минијумом и на 
градилиште допремити елементе спремне за уградњу. У цену ставке улазе сва 
потребна штемовања, ојачања, анкери и евентуалне поправке оштећених 
површина.     

1 

Рестаурација гитера на подрумским прозорима и вратима. Гитери се 
рестаурирају на лицу места. Уколико није могућа рестаурација на лицу места 
треба их демонтирати и рестаурирати у радионици и поново монтирати. 
Одлуку ће донети надзорни орган по сваком појединачном комаду. 
Обрачун по м2 m² 15,6   

Г УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:  
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Д.       ЗИДАРСКИ  РАДОВИ 

Поз Опис позиције Јед. 
мере 

Количи
на 

Цена 
по јед. мере 

Укупно 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 
 1. 
 
 
 
 

Зазиђивање дела отвора за уградњу подрумских прозора мањих димензија 
од постојећих, опеком у продужном малтеру размере 1:2.6. Опеку пре 
уградње квасити водом. Зидање извести у правилном слогу а спојнице по 
завршеном зидању очистити до дубине 2cm. У цену улази и финална обрада 
дозиданог зида.     

 Обрачун по  m³. m³ 0,08   

 2. 
 

Израда слоја за пад од лаког бетона испред подрумских прозора, просечне 
дебљине 4cm за уградњу прозора мањих димензија.     

 Обрачун по м2 m² 11,80   
Д УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:  

 
 
Ђ.       РОЛЕТНАРСКИ  РАДОВИ 

Поз Опис позиције Јед. 
мере 

Количи
на 

Цена 
по јед. мере 

Укупно 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 

 1. 
 

Демонтажа постојећих, израда и монтажа нових платнених роло завеса за 
прозоре као заштита од сунца.     

 Обрачун по м2 m² 95,00   
Ђ УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:  
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У цену услуге урачунат је материјал и рад. 
У цену су урачунати сви трошкови извођача  (сви зависни и уобичајени пратећи трошкови). 
 
 

Рок плаћања 

- ____________________ аванс, по потписивању уговора, у року од 45 дана, 
односно по добијању средстава од Секретаријата за културу 
- у року од 45 дана од дана пријема привремених ситуација оверених од стране 

надзора,  односно по добијању средстава од Секретаријата за културу 
- у року од 45 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене од стране 

надзора, односно по добијању средстава од Секретаријата за културу 
Рок важења понуде __________ од дана отварања понуда (мин. 60 дана) 
Рок за реализацију услуге __________ (макс. 90 дана од дана уплате аванса, односно од дана увођења у посао) 
Гарантни рок за извршену услугу __________године од дана пријема извршене услуге (мин. 3 године) 

 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ: 
Редни 
број 

Врста и опис радова Понуђена цена у 
динарима без ПДВ-а 

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

Б. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА  

В. СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

Г. БРАВАРСКИ  РАДОВИ  

Д. ЗИДАРСКИ  РАДОВИ  

Ђ. РОЛЕТНАРСКИ  РАДОВИ  

 Укупно без ПДВ-а  

  ПДВ  

  Укупно са ПДВ-ом  
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Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове и захтеве наведене у Конкурсној 
документацији. Сагласни смо да наведени услови и захтеви у целини представљају саставни део уговора. 
 
 
 
У _____________________, дана________________           М.П.    Потпис овлашћеног лица понуђача                          
 
 
                                                    __________________________ 
 
Упутство за попуњавање: 
- У колону 5: Понуђач уноси јединичне цене без ПДВ-а, по ставкама (за сваку ставку посебно), 
- У колону 6: Понуђач уноси укупне цене без ПДВ-а, по ставкама за тражене количине (4Х5), за сваку ставку посебно, 
- Укупно понуђена цена без ПДВ-а је збир свих јединичних цена исказаних по ставкама (збир колоне 6), 
- Посебна табела: понуђач уписује: рок важења понуде, рок за реализацију услуге, гарантни рок на извршену услугу, 
- Табела Рекапитулација понуде: понуђач уписује укупне понуђене цене из Табеле А, Б, В, Г, Д и Ђ  
- ПДВ се исказује у % (стопа ПДВ-а), 
- Укупно понуђена цена са ПДВ-ом је збир свих исказаних цена, на који збир је додат износ ПДВ-а. 
 
Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац се попуњава, оверава печатом и потписује 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. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке: Извођење радова на замени и рестаурацији фасадне столарије 
зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, бр. ЈН 06/2019, 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 потребно броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке: Извођење радова на замени и рестаурацији фасадне столарије 
зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, бр. ЈН 06/2019, испуњава 
све услове из чл. 75. односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 
 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује 
да испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки 
члан групе испуњава услове из тачке 1. до 4.  Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -   ЧЛ. 75.  
     

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу     

И З Ј А В У 
 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке: Извођење радова на замени и рестаурацији 
фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, ЈН 
06/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом Изјавом понуђач доказује да 
подизвођач испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
 
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 
54/70, 57/89, „Сл лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уст. Повеља 

 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

 

Предмет: ДОСТАВА МЕНИЦЕ КАО ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив 

наплативу и без протеста, следећих идентификационих ознака: 
 

__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ 
(словна)          (нумеричка) 

  
У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке:  

Извођење радова на замени и рестаурацији фасадне столарије зграде Завода за 
заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 06/2019 

 
по Позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана _______ 
године овлашћујмо Завод за заштиту споменика  културе града Београда са седиштем у 
Београду, Калемегдан Горњи град 14, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке   број 
06/2019 да ову меницу може искористити до износа од __________________ динара  
(словима: ________________________________________). 

 
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са текућег рачуна: 
 

______________________ ____________________ 
     Број текућег рачуна Назив банке 

  
Услови под којима Наручилац може активирати средство обезбеђења за озбиљност 

понуде: 
1. да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране 

понуђача у обрасцу за понуду;  

2. да понуђач, пошто 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 добро извршење посла. 

  
Важност меничног овлашћења је _______ (словима: 

_____________________________) дана од дана отварања понуда.  
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 Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обезбедићемо 
продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен 
рок важења понуде. 
 
 

Место и датум: М.П. Издавалац менице 

   

 
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава 
печатом и потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 
54/70, 57/89, „Сл лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уст. Повеља 

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  
БР.________________________________ 

 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК  
Седиште и адреса  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачуни:  
Банке:  
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ Завод за заштиту споменика  културе града Београда   
Седиште и адреса Београду, Калемегдан Горњи град 14 
Матични број: 07045719 
ПИБ: 101511252 
Текући рачун: 840-586664-07 који се води код Управе 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 повраћај аванса 
у складу са Уговором____________________________________, бр.__________, од 
___________, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку 
јавне набавке ЈН 06/2019. 
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности до тренутка повраћаја аванса. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 
односи менично овлашћење на износ од _____________ динара, __________(словима), што 
представља 100% од уговореног аванса. 
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на 
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 
 
Датум издавања овлашћења      Издавалац менице-дужник 
 
__________________________  М.П.  ___________________________ 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 
54/70, 57/89, „Сл лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уст. Повеља 

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  
БР.________________________________ 

 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК  
Седиште и адреса  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачуни:  
Банке:  
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ Завод за заштиту споменика  културе града Београда   
Седиште и адреса Београду, Калемегдан Горњи град 14 
Матични број: 07045719 
ПИБ: 101511252 
Текући рачун: 840-586664-07 који се води код Управе 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 добро извршење 
посла у складу са Уговором____________________________________, бр.__________, од 
___________, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку 
јавне набавке ЈН 06/2019. 
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности од најмање 30 дана дуже од 
дана истека рока за коначно извршење уговорене обавезе. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 
односи менично овлашћење на износ од _____________ динара, __________(словима), што 
представља 10% од максималне вредности уговора без ПДВ-а. 
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на 
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 
 
Датум издавања овлашћења      Издавалац менице-дужник 
 
__________________________  М.П.  ___________________________ 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 06/2018  42/ 69 
  

 



(ОБРАЗАЦ 9) 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 
54/70, 57/89, „Сл лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уст. Повеља 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО 

МЕНИЦЕ  
БР.________________________________ 

 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК  
Седиште и адреса  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачуни:  
Банке:  
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ Завод за заштиту споменика  културе града Београда     
Седиште и адреса Београду, Калемегдан Горњи град 14 
Матични број: 07045719 
ПИБ: 101511252 
Текући рачун: 840-586664-07 који се води код Управе 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 отклањање 
грешака у гарантном року у складу са Уговором 
____________________________________, бр.__________, од ___________, који је 
Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке услуге, ЈН 
06/2019. 
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности од најмање 30 дана дуже од 
дана истека гарантног рока. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 
односи менично овлашћење на износ од _____________ динара, __________(словима), што 
представља 10% од максималне вредности уговора без ПДВ-а. 
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на 
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 
 
Датум издавања овлашћења      Издавалац менице-дужник 
 
__________________________  М.П.  ___________________________ 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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(ОБРАЗАЦ 10) 
Потврда/Референца 

 
 

НАЗИВ КОРСНИКА/НАРУЧИОЦА:  
СЕДИШТЕ:  
ТЕЛЕФОН:  
МАТИЧНИ БРОЈ:  
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  
 
У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу 
 

ПОТВРДУ 
 

којом потврђује да је __________________________  
(уписати назив понуђача) 

 
 

Наручиоцу _________________________________________________, у оквиру временског 
периода од 2013. до 2018. године па до дана подношења понуде у уговореном року и 
квалитету, извео радове на замени или рестаурацији фасадне столарије на објектима 
који уживају заштиту у складу са Законом о културним добрима  и то: 
 
 и то: 
 
- по уговору бр. _______ ___од _ __________, у периоду од___________ до ____________;  
 
предмет уговора _______________________________________________________________ 
 
  
 
Потврда се издаје на захтев ________________________________________________  
ради учешћа у поступку  јавне набавке - ЈН 06/2019,   и у другу сврху се не може 
употребити. 
 

Место и датум: М.П. Oвлашћено лице 
корисника/наручиоца 

   

 
Напомена: у случају потребе копирати у довољном броју примерака. 

 
 
 
 

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 06/2018  44/ 69 
  

 



 
(ОБРАЗАЦ 11) 

 
ЗАПИСНИК 

О ИЗВРШЕНОМ УВИД У МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  
 
 

  
Сачињен дана _____________________у просторијама Наручиоца, Београд, Калемегдан 
Горњи град 14. 
 
Увид у место извођења радова извршио је овлашћени представник заинтересованог 
лица_______________________________________________________ (име и презиме 
овлашћеног лица), на основу Овлашћења, број__________, од_______________, у име 
______________________________________________________________________________ 
(навести штампаним словима назив), дана ____________, у периоду од ________ до 
_________. 
 
Увид у место извођења радова извршен је у присуству представника Наручиоца 
_____________________________________(име и презиме представника Наручиоца). 
 
 
Место и датум_________________________ 
 
 
Представник заинтересованог лица ___________________________________(потпис) 
 
 
Представник Наручиоца__________________________________(потпис) 
 
 
           М.П. 

(печат Наручиоца) 
 

НАПОМЕНА: 
Податке уписује представник Наручиоца.  
Записник потписују представник Наручиоца и овлашћени представник заинтересованог 
лица.  
 
Образац попунити читко, штампаним словима. 
По потреби образац копирати. 
 
Увид у место извођења радова може се извршити сваког радног дана (понедељак – петак), 
у радно време Наручиоца (7.30-15.30) уз претходно најављивање.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ 
ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

 
 
1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА са седиштем у 
Београду, Калемегдан Горњи град 14, ПИБ: 101511252 Матични број: 07045719, Број 
рачуна: 840-586664-07, Назив банке: Управа за трезор, Телефон: 32 87 557, Телефакс: 32 87 
411, коју заступа директора Оливера Вучковић (у даљем тексту: Наручилац), 
 
2.____________________________________________________________________________ 
са седиштем у _________________________, улица__________________________________ 
ПИБ:___________, Матични број:____________, Број рачуна:________________ Назив 
банке: ______________________________ Телефон: ___________ Факс:____________ кога 
заступа __________________________________ (у даљем тексту: Извођач),  
 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 

- Наручилац спровео поступак јавне набавке Извођење радова на замени и 
рестаурацији фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе 
града Београда ЈН бр. 06/2019, у свему у складу са Законом о јавним набавкама 
(’’Службени гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/15, 68/15); 

- Извођач достaвио Понуду број __________, од__________, примљена код 
Наручиоца под бројем __________ од_______, у свему у складу са Конкурсном 
документацијом, број________, од___________; 

- Наручилац изабрао Извођач за извођење радова на замени и рестаурацији фасадне 
столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, на основу 
Извештаја Комисије за јавну набавку, број________ од ___________, Одлуком о 
додели уговора, број_______, од_______, у свему у складу са Законом о јавним 
набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/15, 68/15).  

(варијаната: заједничка понуда) 
- Извођач је носилац посла следеће групе понуђача_____________________________ 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

(варијанта: понуда са подизвођачем) 
- Извођач је понуду поднео са следећим подизвођачима_________________________ 
- Извођач је следећи део набавке:_______________ поверио 

подизвођачу____________. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је Извођење радова на замени и рестаурацији фасадне столарије 
зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, у свему према Предмеру 
и опису радова садржаном у Техничкој спецификацији (у даљем тексту уговора: Техничка 
документација) и усвојеној Понуди Извођача број________, од________, примљена код 
Наручиоца под бројем ________од _______ које чине саставни део овог уговора.  
 
 
ЦЕНА 

Члан 2. 
 

Цена радова из члана 1. овог уговора износи _______________ (словима 
________________________________________________) динара (цена ће бити преузета 
из обрасца понуде), и то: 
 
 

Редни број Врста и опис радова  Цена у динарима 
   

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  
Б.  ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА  
В.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ  
Г.  БРАВАРСКИ РАДОВИ  
Д.  ЗИДАРСКИ РАДОВИ  
Ђ. РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ  

УКУПНО ЦЕНА:  
 
 
У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ. 

 
У цену из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови, материјал 
и опрема, уобичајени зависни и пратећи трошкови Извођача. 

 
Цена радова из става 1. овог члана је предрачунска и добијена је на основу Спецификације 
радова са пописом, описом и предмером и јединичних цена Извођача из Понуде 
бр.___________, од _________, формираних према тржишним условима на дан подношења 
понуде. 
 
Јединичне цене из претходног става овог члана су фиксне за све време трајања овог 
уговора. 
Коначна вредност изведених радова биће утврђена на основу Коначног обрачуна. 
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

 
Наручилац се обавезује да Извођачу уплати на име аванса износ од ______________, са 
урачунатим ПДВ што износи  ____ %  од укупно уговорене цене радова, на основу 
авансног рачуна који ће Извођач доставити Наручиоцу у року од 45 дана, односно по 
добијању средстава од Секретаријата за културу, уплатом на текући рачун Извођача бр. 
______________, код ______________банке. 
 
Наручилац се обавезује да остатак уговорене цене, увећане за припадајући порез, плаћа 
Извођачу сукцесивно, по утврђеним степенима готовости изведених радова на основу 
оверених Привремених ситуација уз сразмерно правдање аванса, у року од 45 дана од 
пријема привремених ситуација оверених од стране надзора, односно по добијању 
средстава од Секретаријата за културу и за утврђених 100% степена готовости изведених 
радова на основу Коначног обрачуна у року од 45 дана од дана пријема Окончане 
ситуације оверене од стране надзора и исправног коначног рачуна, односно по добијању 
средстава од Секретаријата за културу, уплатом на текући рачун Извођача бр. 
______________, код ______________банке. 
 
Наручилац има право да задржи сразмерни део цене ради отклањања недостатака 
утврђених приликом примопредаје изведених радова, без претходног пристанка Извођача, 
уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у року који одреди 
Наручилац. 

 
Наручилац ће извршити умањење вредности стварно изведених радова по Коначном 
обрачуну у висини задржаног дела цене из претходног става, без претходног пристанка 
Извођача. 

 
Наручилац се обавезује да задржани део цене исплати Извођачу одмах по отклањању 
утврђених недостатака, а најкасније у року од 8 дана од дана примопредаје тих радова. 
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да: 

- Уведе Извођача у посао 
- обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова  
- обезбеди Извођачу несметани приступ градилишту, за све време трајања овог 

уговора, 
- образује заједничку комисију са задатком да сачини записник о примопредаји и 

коначан обрачун изведених радова, 
- плати уговорену цену под уговореним условима и на уговорени начин. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 5. 
Извођач се обавезује да: 

- уговорене радове изведе квалитетно, у складу са овим уговором, позитивноправним 
прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући 
правила струке, са довољним бројем непосредних извршилаца, ажурно и савесно, 

- омогући несметано вршење стручног надзора и поступа по налозима и упутствима 
Стручног надзора и Наручиоца, 

- организује градилиште на начин који обезбеђује приступ локацији и заштиту 
околине, 

- обезбеди адекватну опрему за рад и заштиту на раду за сва лица која је ангажовао, 
- обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу обезбеђења сигурности 

радова, опреме, непосредних извршилаца запослених и других лица и мере заштите 
од пожара, 

- решењем одреди одговорно лице извођача радова и да о томе обавести Наручиоца у 
писменој форми, 

- у току извођења радова уредно, по важећим позитивноправним прописима води 
грађевински дневник и грађевинску књигу и књигу инспекције; 

- по завршетку радова, са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали 
материјал, опрему и средства за рад, као и да очисти градилиште, 

- по завршетку радова одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, обавести Наручиоца 
и Стручни надзор да су исти изведени и приступи примопредаји и коначном 
обрачуну, 

- непосредно учествује у заједничкој комисији за примопредају радова и коначан 
обрачун изведених радова 

- поступа у свему у складу са Техничком спецификацијом. 
 

Уколико Извођач у току извођења радова уочи недостатке у Техничкој документацији који 
се могу неповољно одразити на ток извођења радова или функционалност споменика, 
дужан је да без одлагања о томе обавести Наручиоца и Стручни надзор. 
 
Извођач је обавезан да примењује прописе из области безбедности и здравља на раду, у 
складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (’’Службени гласник РС’’, бр. 
101/2005, 91/2015), прописе из области безбедности и здравља на раду на привременим и 
покретним градилиштима у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на 
привременим и покретним градилиштима (’’Службени гласник РС’’, бр. 14/2009, 95/2010), 
прописе из области заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара 
(’’Службени гласник РС’’, бр. 111/2009, 20/2015), и друге позитивноправне прописе. 

 
Извођач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са овим уговором 
неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће 
открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз 
претходну сагласност Наручиоца. 
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Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Извођач дужан да 
саопшти у складу са позитивноправним прописима. 

 
У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности 
Наручиоца, Извођач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да је 
Наручилац том приликом претрпео штету, Извођач је дужан да је накнади.  
 
РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО  

Члан 6. 
 
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у целости у року од   _____________ дана 
(максимум 90 дана) од дана уплате аванса, односно од дана увођења у посао. 
 
Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао најкасније у року од 3 дана од дана 
закључења уговора и да му омогући несметани приступ градилишту. Извођач се обавезује 
да извођење радова започне одмах, а најкасније 3 дана од дана увођења у посао и да о томе 
одмах обавести Наручиоца. 

 
Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. 
 
Уколико Извођач радова не започне извођење радова у року из става 2. овог члана, 
Наручилац ће одредити накнадни рок за започињање извођења радова. 

 
Уколико Извођач не започне извођење радова ни у року из става 4. овог члана Наручилац 
може раскинути уговор, а може захтевати и накнаду штете. 
 
У рок за извођење радова из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни 
радови. 

 
Члан 7. 

 
Рок из члана 6. овог уговора може се продужити анексом овог уговора у следећим 
случајевима: 
- природни догађаји који имају карактер више силе, 
- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа, 
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила, 
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима 
надлежних органа, за које није одговоран Извођач, 
- у случају измене Техничке документације по налогу Наручиоца, 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван кривицом Извођача; 
- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања накнадних радова у складу 
са Законом о јавним набавкама, 
- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања непредвиђених радова у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
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- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања вишкова радова уколико 
њихова вредност прелази 5% од укупно уговорене вредности, у складу са Законом о 
јавним набавкама. 
 
У случају наступања околност из претходног става, Извођач је дужан да о томе без 
одлагања обавести Наручиоца, приложи докаже основаност тог захтева и прибави 
сагласност Стручног надзора. 
 
Захтев за продужење рока за извршење уговора Извођач подноси Наручиоцу у писменој 
форми, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1. овог 
члана. 
 
Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после 
истека рока предвиђеног за реализацију уговора. 

 
Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима: 

- Уколико падне у доцњу (кашњење) са извођењем радова, 
- Услед ванредних околности које су настале у време доцње, 
- Ради извођења вишкова уговорених радова, вредности до 10% укупно уговорене 

вредности радова.  
 

Извођач нема право на продужење рока за извођење радова, без изричите сагласности 
Наручиоца. 
 
ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА, ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ 
 

Члан 8. 
 

Пријем грађевинског и другог материјала врши се у присуству Стручног надзора, на 
локацији на којој се изводе радови. 

 
Уколико се приликом испоруке материјала из става 1. овог члана, установи да се техничке 
карактеристике материјала разликује од карактеристика наведених у Техничкој 
документацији, Наручилац ће, на основу прибављеног мишљења Стручног надзора 
сачинити Пријаву о рекламацији у којој ће констатовати недостатке и исту доставити 
Извођачу. 
 
Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 календарских дана од дана пријема 
Пријаве о рекламацији из става 2. овог члана, отклони уочене недостатке. Трошкови 
отклањања рекламираних недостатака падају на терет Извођача. 
 
Уколико Извођач не поступи по писменој рекламацији Наручиоца ни у року од наредна 3 
дана од дана пријема поновљене рекламације Наручилац може раскинути уговор и 
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла, а може захтевати и накнаду 
штете. 
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ГАРАНТНИ РОК 
Члан 9. 

 
Уговарачи су сагласни да гарантни рок за квалитет изведених радова и уграђеног 
материјала износи _________ година од дана примопредаје изведених радова. (мин. 3 
године). 
 
Извођач је дужан да недостатке изведених радова и уграђеног материјала, у погледу 
квалитета, који су настали у гарантном року отклони о свом трошку, у року који му одреди 
Наручилац, у ком случају нови гарантни рок почиње да тече са даном тих 
радова/материјала. 
 
Рок из става 1 овог члана почиње да тече даном примопредаје изведених радова. 
 
 
НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
Члан 10. 

 
Уколико у току извођења уговорених радова настане потреба за извођењем непредвиђених 
или накнадних радова, Извођач је дужан да застане са извођењем радова и да о 
околностима и разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања, 
писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца. 
 
Извођач је дужан да по писменом налогу Стручног надзора изведе непредвиђене радове 
према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног 
обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у 
супротном трошкове тих радова сносиће Извођач. 
 
У случају потребе за извођењем радова који нису наведени у Техничкој документацији 
(накнадни радови), Извођач је у обавези да Наручиоцу достави попис и опис тих радова, 
са структуром цене. Структура цене обухвата јединичну цену материјала, укупну количину 
радова и цену за укупну количину радова, а према јединичним ценама из Понуде Извођача. 
 
У случају наступања околности из претходног става овог члана Наручилац може 
поступити у складу са чл. 36 ст. 1 тач. 5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15, 68/15). 
 
Извођач може без писменог налога Стручног надзора извести хитне непредвиђене радове 
који су нужни за обезбеђење стабилности објекта или за спречавање настанка штете 
уколико због хитности или других оправданих разлога није био у могућности да за те 
радове претходно прибави писмени налог Стручног надзора, а у обиму и у вредности из 
става 2. овог члана. 

 
У случају наступања околности из претходног става Извођач је дужан да без одлагања о 
непредвиђеним радовима које је извео или је њихово извођење у току и о разлозима који 
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су узроковали њихово извођење писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца, ради 
прибављања накнадне сагласности.  
 
Уколико су у Окончаној ситуацији приказани радови изведени без сагласности Стручног 
надзора Наручилац их неће признати нити надокнадити. 
 
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 

Члан 11. 
 

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка уговорених радова, 
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено о томе обавести Стручни 
надзор и Наручиоца. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишка радова без 
претходне писане сагласности Наручиоца. 
 
Извођач ће извести вишак радова по добијању писане сагласности од стране Стручног 
надзора и Наручиоца према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да 
вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене 
вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач. 
 
Извођење вишка радова није од утицаја на рок за завршетак радова. 
 
Негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова (мањкови 
радова), дозвољена су под условом да је Извођач, прибавио писмену сагласност Стручног 
надзора на образложени предлог. Стручни надзор не може дати налог за негативна 
одступања без претходне писане сагласности Наручиоца. 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

Члан 12. 
 

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету изведених радова и употребљеног 
материјала и да Стручном надзору/Наручиоцу омогући контролу. 
 
Коначна оцена квалитета изведених радова, употребљеног материјала врши се приликом 
примопредаје изведених радова. 
 
Уколико Извођач није омогућио Стручном надзору/Наручиоцу да врши контролу 
квалитета изведених радова и употребљеног материјала, трошкови накнадне контроле 
падају на терет Извођача. 
 
У случају несагласности у налазима контроле Извођача и Стручног надзора/Наручиоца, 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета, у ком случају 
трошкови накнадне заједничке контроле падају на терет уговарача чији налаз није 
потврђен.  
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Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком Стручног надзора има право да о томе 
обавести Наручиоца писменим путем. Наручилац је дужан да о приговору Извођача 
радова одлучи у року од 8 дана. Одлука Наручиоца обавезујућа је за Извођача радова. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 13. 
 

Уговарачи су сагласни да је Извођач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу 
износ од 0,5% од укупно уговорене вредности радова, без ПДВ-а за сваки дан закашњења, 
уколико својом кривицом не изведе уговорене радове у уговореном року, с тим да укупан 
износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.  
 
Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова, и то са даном 
сачињавања записника о примопредаји. 
 
Висина уговорне казне из става 1. овог члана утврђује се Коначним обрачуном изведених 
радова. 

 
Наплату уговорне казне Наручилац ће реализовати умањењем вредности стварно 
изведених радова по Коначном обрачуну, без претходног пристанка Извођача. 
 
Уколико је Наручилац због закашњења Извођача са извођењем или са предајом изведених 
радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику 
до потпуне накнаде штете. 
 
НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 14. 
 

Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини својом кривицом или 
грубом непажњом при реализацији уговора. 
 
Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица 
неиспуњавања уговорених обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран за штету коју 
је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади. 

 
Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана 
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину штете, о 
чему ће се сачинити записник. 
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ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 15. 
 

Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана завршетка 
радова који су предмет овог уговора о томе писмено обавести Стручни надзор и 
Наручиоца. 

 
Дан завршетка радова који су предмет овог уговора констатује се у Грађевинском 
дневнику. 

 
Уговарачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
писменог обавештења из става 1. овог члана приступе примопредаји и коначном обрачуну. 
 
Уговарачи су сагласни да заједничка комисија изврши примопредају и коначан обрачун 
изведених радова, о чему ће се сачинити записник. 

 
Уговарачи су сагласни да Комисију за примопредају и коначан обрачун изведених радова 
(у даљем тексту: Комисија) именује Наручилац. 
 
Уговарачи су сагласни да Комисију чине 2 (два) представника Наручиоца, 2 (два) 
представника Извођача, од којих је један одговорно лице Извођача и представник 
Стручног надзора.  
 
Примопредаја изведених радова и коначни обрачун врши се на основу оверене Окончане 
ситуације, провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала 
са радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији. 

 
Уговарачи су сагласни да записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке: 
- да ли су радови изведени у складу са уговором, позитивноправним прописима, 
техничким нормативима и правилима струке, 
-  да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, 
- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале пратеће 
документације, 
- датум завршетка радова и датум извршене примопредаје. 
 
Уколико се провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала 
са радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији установе одступања, Извођач 
ће без одлагања, сачинити и издати Окончану ситуацију која садржи податке о стварним 
количинама изведених радова и уграђене опреме.  
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 16. 
 

Извођач се обавезује да истовремено са закључењем овог уговора преда Наручиоцу бланко 
соло меницу као средство обезбеђења за повраћај аванса у висини од 100% од укупно 
уговореног аванса. 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за повраћај аванса у случају да Извођач не 
изведе уговорене радове у вредности примљеног аванса. 
Рок важења менице за повраћај аванса је до коначног правдања аванса.  
 
Извођач се обавезује да истовремено са закључењем овог уговора преда Наручиоцу бланко 
соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од 
укупно уговорене цене без ПДВ-а. 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 
Извршилац не изврши уговорну обавезу, под уговореним условима, у уговореном року и 
на уговорени начин, и/или уколико уз издати рачун не достави средство обезбеђења за 
отклањање недостатака у гарантном року.  
Рок важења менице за добро извршење посла је 30 дана дуже од дана истека рока важења 
уговора, односно рока за коначно извршење уговорне обавезе. 
 
Извођач се обавезује да уз издати рачун преда Наручиоцу бланко соло меницу као средство 
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно 
уговорене цене без ПДВ-а. 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатака у гранитном 
року у случају да Извршилац у току трајања гарантног рока, у примереном року који 
одреди Наручилац (од дана пријема рекламације), не усклади квалитет употребљеног 
материјала/опреме и/или квалитет извршених услуга са захтевима Наручиоца. 
Рок важења менице за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дуже од дана 
истека гарантног рока.  
 
Менице морају бити неопозиве и плативе на први позив без приговора. Уколико се током 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе/гарантни рок важност 
гаранције мора се продужити. 
 
Извођач се обавезује да уз менице преда Наручиоцу и копије картона са депонованим 
потписима овлашћеног лица Извођача, копије Захтева за регистрацију меница оверене од 
пословне банке и овлашћења Наручиоцу да менице може попунити у складу са овим 
уговором. 
 
ИЗМЕНА УГОВОРА 

Члан 17. 
 

Уговарачи су сагласни да се рок за извођење уговорених радова може продужити у случају 
наступања околности из члана 7. овог уговора. 
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Уговарачи су сагласни да се обим радова који су предмет овог уговора може повећати без 
спровођења поступка јавне набавке највише до 5% од укупне вредности овог уговора без 
ПДВ-а, а не више од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 18. 
 

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље 
уговорних страна и које отежавају или онемогућавају извршење уговора, даном 
достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни, са отказним роком од 
15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни. 
 
Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у свако доба и без отказног рока, 
уколико Извођач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће писмено 
обавестити Извођача. 
 
У случају из става 1. и 2. овог члана Наручилац ће сачинити Записник о примопредаји до 
тада изведених радова и Коначан обрачун, без учешћа представника Извођача. 

 
Даном достављања Записника из претходног става настају последице у вези са 
примопредајом. 
 
У случају из става 1. овог члана Наручилац ће Извођачу платити изведене радове по 
Коначном обрачуну из става 3. овог члана. 

 
У случају раскида уговора за који је одговоран Извођач, Извођач је дужан да изведене 
радове заштити од пропадања, о свом трошку. У супротном Извођач ће сносити трошкове 
само нужних мера заштите, а остале трошкове сносиће Наручилац. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДВЕ 

Члан 19. 
 

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше 
мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд 
у Београду. 
 
У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог 
уговора примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим 
односима, Посебних узани о грађењу и других позитивноправних прописа. 
 

Члан 20. 
 

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, и то за сваку уговорну 
страну по 3 (три) примерка. 
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У _____________________  Овлашћено лице понуђача: 
 м.п.  
дана __________________  ____________________ 
 
 
 

Напомена: Модел овог уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да је сагласан са садржином уговора који ће Наручилац закључити са изабраним 
понуђачем.  
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел уговора се оверава печатом и 
потписује у складу са Споразумом који је саставни део понуде. 
 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и 
превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.  
У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште 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 на кутији навести своје пословно име, адресу, телефон, е–mail 
адресу и одговорно лице. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Завод за заштиту споменика  културе града Београда, са 
назнаком: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– Извођење радова на замени и 
рестаурацији фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, ЈН БР 06/2019  НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
18.07.2019.  године до 12.00 часова, без обзира на начин на који је послата. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
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неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан-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); 
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 4); 
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

• Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6) и средство 
обезбеђења за озбиљност понуде, у складу са наводима датим у тачки 13 овог 
Упутства 

• Образац Потврде/референце (Образац 10) 
• Записник о увиду у место извршења радова (Образац 11); 
• Модел уговора; 

 
 
 3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
 Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. 
 Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање 
по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за 
потписивање конкурсне документације.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – конкурсну документацију 
потписују у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца 
изјаве о независној понуди (Образац 3) и Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова 
за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
 
4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 18.07.2019. године са 
почетком у 12,30 часова. 
 Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране 
Наручиоца.  

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају 
Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  
 
5. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликован по партијама. 
 
6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 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 или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за заштиту споменика  
културе града Београда –Установа културе од националног значаја са седиштем у Београду, 
Калемегдан, Горњи град 14 ,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку– Извођење радова на замени и рестаурацији 
фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, ЈН 
06/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – Извођење радова на замени и рестаурацији 
фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, ЈН 
06/2019- НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку– Извођење радова на замени и рестаурацији 
фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, ЈН 
06/2019- НЕ ОТВАРАТИ ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку  - Извођење радова на замени и 
рестаурацији фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, ЈН 06/2019- НЕ ОТВАРАТИ ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, 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. 
 
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне 
документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са 
структуром цене (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду 
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то 
податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
• податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне 

документације. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок и начин плаћања: 
По Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији на основу коначног обрачуна. 
Дозвољено је тражити аванс (износ аванса је 40% 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, односно по добијању 
средстава од Секретаријата за културу 

- У року од 45 дана од дана пријема привремених ситуација оверених од стране 
надзора, односно по добијању средстава од Секретаријата за културу   
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- У року од 45 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене од стране надзора, 
односно по добијању средстава од Секретаријата за културу   

Рок и место извршења услуга 
Рок: максимум 90 дана од дана уплате аванса, односно дана увођења у посао  
Место извршења: Седиште Завода за заштиту споменика културе града Београда, Београд, 
Калемегдан Горњи град 14. 
Гарантни рок 
Минимум 3 године од пријема извршених радова. 
 
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 на може мењати понуду. 
 
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност и мора бити заокружена на две децимале. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
У цену у понуди морају да буду урачунати и кроз њу исказани сви попусти и све 
погодности које понуђач нуди. Посебне попусте и погодности неће бити узимане у обзир 
приликом примене критеријума за доделу 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 
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). 
 
Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 
дана дуже од дана истека рока важења понуде (Образац 6) и копија картона 
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депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу. 
 
Меница се издаје на износ од 2% 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 износу од 
2% од вредности понуде (без ПДВ-а)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 добро извршење посла уз уговор. 

 
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након 
потписивања уговора и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на 
писмени захтев. 
 
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов 
писмени захтев, након закључења уговора за партију за коју су поднели понуде. 
 
 

Финансијска гаранција за повраћај аванса 
Бланко соло меница као средство обезбеђења за повраћај аванса 

 
Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да 
је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем. 
Рок важења менице за је до коначног правдања аванса.  
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз 
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или 
извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 
Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 
дана дуже од дана истека рока важења уговора (Образац 7) и копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу. 
Меница се издаје на износ од 100% од вредности уговореног аванса. 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за повраћај аванса у случају да 
Извођач не изведе уговорене радове у вредности примљеног аванса. 
Средство обезбеђења за повраћај аванса биће враћено изабраном понуђачу са којим је 
закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев. 
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Финансијска гаранција за добро извршење посла 
Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла 

 
Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да 
је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем. 
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног уговора. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз 
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или 
извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 
Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 
дана дуже од дана истека рока важења уговора (Образац 8) и копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу. 
Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а). 
Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, 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 уговора. 
Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу 
од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а)у случају: 

- да понуђач не извршава уговорене обавезе под уговореним условима, у 
уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред 
писменог упозорења наручиоца. 
 
Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим 
је закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев. 
 

Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 
Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање грешака  у гарантном 

року 
 
Меница се доставља истовремено са Окончаном ситуацијом. У супротном неће се 
извршити исплата по Окончаној ситуацији 
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз 
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или 
извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 
Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 
дана дуже од дана истека гарантног рока (Образац 8) и копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу. 
Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а). 
Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року  у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) у случају: 

- да понуђач у току гарантног рока  не отклони о свом трошку  све недостатке 
који се односе на  уговорени квалитет и исправност пружених услуга. 
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Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року биће враћено изабраном 
понуђачу са којим је закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев. 
 
14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.  
 
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. 

 
16. УВИД У МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
Ради правилног припремања понуде, заинтересована лица могу извршити увид у место 
извођења радова, о чему ће се сачинити записник (Образац 11). Увид у место извођења 
радова може се извршити сваког радног дана (понедељак – петак), у радно време 
Наручиоца (8.30-14.30) уз претходно најављивање.  
 
17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца (Београд, 
Калемегдан Горњи град 14), електронске поште на e-mail – 
jelena.cerovic@beogradskonasledje.rs 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.  
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 06/2019. 
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.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
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.  
 
 
19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку  

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року;  
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
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начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи;  

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.; 

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) ЗЈН, 
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 
ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца 
накнаду трошкова (члан 74. став 2. ЗЈН). 
 
 
21. 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: 06/2019), сврха уплате: Републичка административна 
такса за ЈН број: 06/2019–Јавна набавка радова – Извођење радова на замени и 
рестаурацији фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 

24. 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. 

 
25. 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). 
 
26. ИЗМЕНА УГОВОРА 
Регулисано уговором. 
 
27. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне 
стране и предајом средстава финансијског обезбеђења. 
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YHYTPAIIIIbA APXI4TEKTOHCKA MEPA NPO3OPA 126/95

HAIIOMEI{A:

CB E MEPEi IIPOtsEPI4]]I,I
HA nI4Uy MECIA

ETAXA KOJI

rroAPyM

CYTEPEH

III'I43EN4JbE

C|IPAT

IIOTKPOBJbI]

YKYIIHO 1



OBJEKAT

3ABOA 34. 3ArIrTI4Ty CilOMEHT4KA
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KAJIEME|AAH fOpIbI4 fpAA 6p.t4,EltofpAn

IUEMA CTOJIAPI,IJE
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YHYTPAIIIISA APXI4TEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA

APXZTEKTOHCKA MEPA CNOJbHI4X NE:IIOEIA
IIPO3OPA KO.II4 CE MEITAJY

lAapiapa h yrpafltsa HoBor ApBeHof ABoKpilnHor ABocrpyKor
npo3opa ca rxilpoKoM xyrujovr y noApyMy. flposop tfipa1lrt of,l
npBoKnacHe cyBe qaMoBnHe, no ueMfi cronapraje u no yrae4y
Ha nocrojehe craFbe. Oxoe o4 enoKcrpaHor anynaunujyMa no 

-

us6opy npojexraHra. hsnltely Kprna u luroKa nocraBill4

HAIIOMEI{A:

CBE MEPE IIPOI]EPI,ITVI
HA nr4qy IVIECTA



OBJEKAT

3ABON 34. 3AIIITI4TY CilOMEHI4KA
KyJITyPE fPAAA EEO|PAIA
KAJIEMEfAAH |OPISI4 |PAA 6p.14, BEO|I'AA

EPOJ JINCTA 2

PA3MEPA 1:50

TIIEMA CTOJIAPI4JF, - IIOCTOJEnE CTAIIE O3HAKA
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YHYTPAIXIIA APXI,ITEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA 128/88

HATIOMEFIA:

CBI] MEPE IIPOI]EPI{T'IZI
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CYTEPEH
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3AB()A 3A 3ATIITI4Ty CIIOMEHZKA
KyJTTyPE I-PAAA BEO|PAAA
KAJIEME|IIAH rOPrbI4 rpAI 6p.t 4, EF,OrpAn

BPOJ JII4C]TA

IIIEMA C'IOJIAPI4JE
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yHyrpa

YHYTPAIIIIiA APXI4TEKTOHCKA MEPA TIPO3OPA

APXI4'IEKTOHCKA MEPA CIIOJbHIIX .4ENOEA
IIPO3OPA KOJZ CE ME}bAJY

OIII4C

Vlepapa il yfpa4Fba HoBor ApBeHor ABoKpt4rlHor ABocrpyKor
npo3opa ca uilpoKoM ryrrjon,t y no4pyMy. flposop t43pa4rn4 ofl
npBoKnacHe cyBe L{aMoBilHe, no ueMt4 cronaprje h no yrne4y
Ha nocrojehe craFbe. Oxoe o,q enoKchpaHor anyurHrjyMa no
rs6opy npojexraHra. lzlsn,tefy Kpuna u ulroKa nocraBrru
sanlnBaq oA crHrerhqKe ryMe. Cronapnjy 3acraKnrrh Snor
craKnoM A=4mm. f'loepLuraHy ApBera y enreprajepy SruanHo
o6pa4nrn eKonouKt4 tso4opaspeAuBl4M 6ojanlla u naKoBnMa y
rpaHcnapeHrHoM cr4c'reMy, y cBeMy npeMa nocrojeheru.
flocraeuru anyttinunjyvicre c;on6asKe, y roHy no ras6opy
npojemaHra. V qeny ypaqyHarr noAnpo3opHe n HaAnpo3opHe
ApBeHe onu[BKe. O6pavyu no m2
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YHyTPAIIIIbA APXI4TEKTOHCKA MEPA IIpO3OrpA

OIII4C

Vlepaga il yrpaAba HoBor ApBeHor ABoKpilnHor ABocrpyKor
npo3opa ca ut4poKoM xyrujoru y no4pyMy. f'lposop l43pa4ilrl4 oA
npBoKnacHe cyBe qaMoBrHe, no ueMil cronaprje r no yrne4y
ua nclcrojehe cralbe. tCxoa o4 enoKct4paHor anyrvrraHrjyMa no
ua6opy npojerraHra. l,4srraefly Kprna il uroKa nocraBnrn
3anruBaq oA cilHrerilqKe ryMe. Cronaprajy 3acraKnrru Snor
craKnoM 4=4mm. floepurraHy ApBera y enreprajepy Sr,rHanno
o6pa4rla eKonolrlKl4 Bo,qopaspe4rasurvr 6ojarua fi naKoBt4Ma y
rpaHcnapeHrHoM chcreMy, y cBeMy npeMa nocrojehenn.
l-locraeilril anynaNnrjynacxe con6apKe, y roHy no ras6opy
npojemaura. Y qeny ypavyHaru no,qnpo3opHe r Ha,qnpo3opHe
ApBeF{e onuluBKe. O6pavyH no m2

FIAIIOMEF]IA:

CBT] MEPE
HA nr4uy ME
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3ABOA 3l\ 3A[rTI4Ty CIOMEHI,IKA
KyJr:tyPE I'PAAA EEOfPAAA
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YHYTPAIIIIbA APXI4TEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA

APXI,ITEKTOFICKA MEPA CIIOJbHI4X AENOB A
IIPO3OPA KOJZ CE MEIbAJY

OTZC

Vlepapa il yrpa,qFba HoBor ApBeHor ABoKpilnHor ABocrpyKor
npo3opa ca unpoKoM ryrujonit y no4pyMy. flposop tzr,pa1u'ru oAn sMil cronapilje ra no yrne,qy
H 6chpaHof anynauHnjynaa no
v 2ilUITOKanOCTaBrTr
3anrmBaq oA ct4Hrerh'{Ke ryMe. Cronaprjy 3acraKnurh Snor
craKnoM A=4mm. flospr.uraHy ApBera y enreprajepy SraHanno
o5papwu eKoflotuKt4 Bo4opa3pe,qnarru 6ojaua il naKoBt4Ma y
rpaHcnapeHrHoM ctlcreMy, y cBeMy npeMa nocrojeheu.
flocrastaril anyttuuujytuicxe con6aHKe, y roHy no rao6opy
npojemaHra. V qeHy ypaqyHaru no4npo3opHe I HaAnpo3opHe
ApBeHe onluilBKe. O6pavyri no m2

HA]TIOMEFIA:

CBT] MEPE
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OEJEKAT

3ABOA 3,4. 3AIITTI4Ty CilOMEHI4KA
r(yJrTyPE |PAAA EEO|PAAA
KAJIIIME|AAF{ fOPIbUl |PAA 6p.t4, BEO|PAA

BPOJ JIZCTA

PA3MEPA 1:50

TIIEMA CTOJIAPI{JE O3HAKA

YHYTPAIIIISA APXI4TEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA r40t98

ONI4C

Vkpapa u yrpa4Fba HoBor ApBeHor ABoKpfinHor ABocrpyKor
npo3opa ca uJilpoKoM ryrujolr y no4pyMy. flpoeop r3paprril oll
npBoKnacHe cyBe qaMoBuHe, no ueMta cronaprje ta no yrne4y
Ha nocrojehe crarbe. Oxoe og enoKct4paHor anyrrluHrjyMa nol
us6opy npojexrarra. Llsrvrely Kphna h uroKa nocraBun4
sanruBaq oA cuHTerrL{Ke ryMe. Cronapujy eacraxnuru Snor
craKnoM 4=4mm. floepuuHy ApBera y enrepr,rjepy $uHanno
o6pa4urv eKonouJKt4 Bo4opa3pe4ueru 6ojaua h naKoBLtMa y
rpaHcnapeHrHoM ct4creMy, y cBeMy npeMa nocrojeheu.
l-locraenrta anyuuuujyrvrcxe con6apKe, y roHy no ns6opy
npojerranra. Y qeny VpaqyHar[ no,qnpo3opHe h HaAnpo3opHe
ApBeHe onuilBKe. O6pavyn no m2
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KAJIEME|AAH |OPISI4 |PAA 6p.14, BEO|PAA

IIIEMA CTOJIAPIIJE

| 118 |t--t

| 130 |t--t
yHyrpa

YHYTPAIIIIbA APXI4TEITTOHCKA MEPA NPO3OPA

OII14C

lAspaga H yrpaglba HoBor ApBeHor ABoKpunHor ABocrpyKof
npo3opa ca uhpoKoM ryrnjom y no4pyMy. flposop t43pa4hrh oll
npBoKflacHe cyBe qaMoBilHe, no uJeMil cronapnje h no yrneny
xa nocrojehe craFbe. Oros og enoKcilpaHor anyuuHujyMa ncl
tto6opy npojexraura. klsruely Kprra il uJroKa nocraBhn/
3anrnBaq o,q cnHTerilqKe ryMe. Cronaprjy sacrarnurn $nor
craKnoM A=4mm. floepunHy ApBera y eHreprjepy QuHanuo
o6pia4urr eKonouKl4 BoAopa3peANenvr 6ojarr/Ia h naKoB[Ma y
rpaHcnapeHTHoM cr4creMy, y cBeMy npeMa nocrojeheru.
flocrashril anyruuurjyrucre con6aHKe, y roHy no rs6opy
npojerraura. V qeHy ypaqyHiaru no4npo3opHe h Ha4npo3opHe

ApBeHe onu[BKe. Odpavyu no m2

HAIIOMEI{A:

CBE MEPE IIPO
H,4 JII4UY M



OBJEKAT

3ABOA 34' 3AIIrTr4Ty CilOMEHT4KA
KyJTTyPE |PAAA EEO|PAAA
KAJIEME|AAH fOPIbI,l |PAA 6p.14, EEO| PAA

EPOJ JII4C'IA

I]IEMA CTOJIAPIIJE

t63 lt--t

tl20lT--t
l--.. /1

YHYTPAIXIIA APXI4TEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA

H,{IIOMEI{A:

CB E MEPE IIPO]]EPI4TI,I
H,A. JII4I]Y IdEC'1'A

OIII4C

Vlspaga il yrpa4Fba HoBor ApBeHor,qBoKphnHor ABocrpyKor
npo3opa ca uJilpoKoM ryrnjou y no4pyMy. l-lposop tl'epa4rrtt oll
npBoKnacHe cyBe qaMoBl,lHe, no uleMn cronaprje n no yrnerqy
Ha nocrojehe craFbe. Oxoe oA enoKcurpaHor anyruuHnjyMa ncr

ua6clpy npojexranra. l4sruefiy Kpr4ra il uJroKa nocraBul4
3anrnBav o,q crHreruqKe ryMe. Cronapnjy sacrarnnrn Snor
craKnoM A=4mm. floepuruy ApBera y eHreprjepy Snuanro
o6pa4rru eKonor.rJKl4 Bo4opa3peAuerru 6ojarraa il naKoBhMa y
rpaHcnapeHrHoM cr4creMy, y cBeMy npeMa nocrojeheu.
flocraaurta anynrurjyrvrcre con6auKe, y roHy no us6opy
npojerraHra. Y qeuy ypaqyHaru no4npo3opHe u HaAnpo3opHe

ApBeHe onuhBKe. OOpavyH no m2



OEJEKAT

3ABC)A 34 3A[ITI4Ty CIIOMEHI,IKA
KyJfltyPE fPAAA BEO|PAAA
KAJIIiMEfAAH f OPI5I4 I'PAA 6p.t 4, EEOI-PA|

BPOJ JIVICTA

PA3MEPA. 1:50

IIIEMA CI'OJIAPI{JE O3HAKA
CD

163 I
f-tl

YHYTI'ATIIISA APXI,ITEKTOHCKA MEPA TPO3CIPA r20t80

oru4c
lAepaga il yrpaflba HOBor ApBeHor ABoKpilnHor ABocrpyKor
npo3opa ca uthpoKoM xyrrjonlt y noApyMy. flposop t43pagun/ oA
npBoxnacHe cyBe qaMoBilHe, no uleMil cronaprje u no yrneAy
Ha nocrojehe craFbe. Oroe o4 enoKchpaHor anyrrannujyMa no
us6opy npojexranra. klsrvrely Kpilna h uJToKa nocraBhrn
3anruBaq oA cl4HTeruqKe ryMe. Cronaprjy 3acraKnhru Snor
craKnoM 4=4mm. lloepunHy ApBera y enreprajepy Suuanno
o5pa4vtn eKonoulKt4 Ero4opaape4uaum 6ojaua n naKoBilMa y
rpaHcnapeHTHoM ct4creMy, y cBeMy npeMa nocrojeheu.
flocraeilru anyururajyrvrcxe con6anKe, y roHy no us6opy
npojerraHra. Y qeuy ypaqyHaril no4npo3opHe il Harqnpo3opHe
ApBeF{e onlruBKe. O6pavyH no m,

FIA]IOMEHI\:

CBI] MEPE ITPO]:
HA nI4IIy lvrEcl

IEPT4TU

A

ETA}(A KOJI.

noAPyM

CYIEPEH

IIP]LI3EMJbII

CNPAT

IIOTKPOBJI,I]

YKYIIHO 1







OBJtsKAT

3ABOA 3A 3ArrrTr4Ty c[oMEHr4KA
KynT'yPE |PAAA BEOfPAAA
KAJIEME|AAH foplbn fpAA 6p.t4,EEOfpAA

tsPOJ JII4CTA

II]EMA CTOJIAPI{JE

f--- 2e2 __+

YHYTPAruI5A APXI,ITEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA

OIII4C

Vlepaga h yrpa4Fba HOBor qerBopoKpt4nuor je4uocrpyKor
ApBeHor npo3opa V norKpoB.rby. flpooop v3pa1rArv oA
npBoKnacHe cyBe qaMoBuHe, no lueMn cronapraje.Oroa o4
enoKcilpaHor anyunurjyMa no re6opy npojerraHra. l4srvrefly
Kpuna il [uToKa nocTaBUTl4 3anTilBaq oA cl4HTeTilqKe ryMe.
cronaprajy 3acraKnhr.,r repMor43onLliloHnM Hr4cKoeMrchoH14M
craKnoM 4-12-4mm. floapr.uraHy ApBera y enrepr,rjepy
S r u an Ho o6papur u ex:ofl ourKt4 BoAo pa3peAr,r era rvr 6oja nra ra

flaKoBilMa y rpaHcnapeHTHoM ct4creMy, npeMa rae6opy
npojerraura, a npeMa roH Kaprr nponseofava 6oja.
flocraerril anyvr,rHrjyrvrcxe con6anKe, y roHy rojn je
HcroBeraH 6ojra cnoruauruer Kphna npo3opa. V qeHy
ypaqyHaril nornpo3opHe h Harnpo3opHe 4pBeHe onuJrBKe.
O6pavyr no m'

HAIIOMEI{A:

CB E MEPEi IIPO]BEPI4III,I
HA JII4UY MEC'TA



OEJE](AT

3ABOA 3A 3AITITI4Ty C|TOMEHZKA
KyJITyP E |PAAA EEOI.PAIA
KAJIF,MF)|AAH fOpIbI4 rpAA 6p.t 4,BEOrpA.u

EPOJ JIMCT'A

IIIEMA CTOJIAPI4JE'

yHyrpa

YHYTPAIIIrLA APXI4TEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA 34Urr6

HAIIOMEIIA:

CBE MEPE IIPOI]EPI4T?I
HA NI4UY IVfECTA

lAspapa il yrpaAFba HoBor qerBopoKpnnHor je4HocrpyKor
ApBeHor npo3opa y norKpoB.rby. llposope u3pa4urr oA
npBoKnacHe cyBe qaMOBhHe, no uJeMil cronaprje.Oxoe o4
eno Kcil pa H o r any nlt r H r.iy Ma n o ras6o py n pojerranra. l,4aruetly
Kphna h UJTOKa nocTaBktTl4 3anT[BaL{ OA Cl4HTeTilqKe ryMe.cron a p rajy 3a cra Kfl nru re p M o 14 son Llu o H 14 M H 14 cKoe M il crl o H 14 rvrl

craKfloM 4-12-4mrn. lloapulnuy ApBera y enrepr,rjepy
SuHanHo o6pa4nru eKonoruKr4 BoAopa3pe4 uenv tlojaua u
flaKoBhMa y rpaHcnapeHrHoM cl4creMy, npeMa raa6opy
npojerranra, a npeMa roH Kapru npoueeoflav a 6oja.
fiocrasnrn anyrviuuujytvtcre con6aHKe, y roHy xojr,rje
ucroBeraH 6ojra cnoruauuer Kpilna npo3opa. V qeny
ypaqyHaTr noTnpo3opHe u HaTnpo3opHe ApBeHe onluilBKe.
O6pavyH no m,



OEJIiKAT

3ABOA 3,A 3A[ITI4Ty CilOMEHI,IKA
KYJITYPE ]TPAAA EEO|PANA
KAJIEME|AAH fOpItZ rpAA 6p.t 4,BItOfpAA

I]POJ JII,ICTA

IIIEMA CTOJIAPI4JE

YHYTPAIIIIbA APXI4TEKTOHCKA MEPA IPOI3OPA l5'.zn16

Vlspaga u yrpa4Fba HoBor ABoKpunHor je4xocrpyKor ApBeHor
npo3opa y norKpoBrby. flposope n3paAurv oA npBoKnacHe
cyBe qaMoBuHe, no lueMu cronapraje.Oxoe oA enoKct4paHor
anyunHrjyvra no ne6opy npojerraHra. l,4snltefy Kpilna t4 ulroKa
nocraBhrH 3anrmBaq ofl ct4HlerhqKe rynre. Cronaprajy

npeMa roH Kaprr nporseol;ava 6oja. flocraeuru
anyttnuujyr'tcre con6anKe, y roHy rojra je ucroeeran 6ojrrr
cnorbaulrber Kprna npo3opa. V rleny ypaqyHarfl nornpo3opHe
u Harnpo3opHe ApBeHe onlt.tuBKe. O6pavyn no m2

HATIOMEFIA:

CBI] MEPE IIPON}EPZTZ
HA NI4UY M]]CIIA

YKYIIHO



OBJEKAT

3,4BOA 3A 3AIIITUITy CTIOMEHI4KA
KYJITYPE fPAAA EEO|'PANA
KAJIEME|AAH f OPIII4 fpAA 6p.t 4,Bltcltr-pAn

EPOJ JI]4CTA

1]A3ME]]A

IIIEMA CTOJIAPITJF) (4)

yHyrpa

CIIOJbA

HAI-IOMEFIA:

CBI] MEPE ilPC)I}EPI4TZ
HA NI,IUY M]]CTA
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YHYTPAIIIIbA APXI4TEKTOI{CKA MEPA IIPCI3OPA

npeMa roH Kapru npouoeolava 6oja. llocraantn
anyr'tiuunjytricre con6auKe, y roHy xojra je rcroeerat 6ojr,r
cnorbauFber Kpuna npo3opa. y rleuy ypaqyHaril nornposopHe
h Harnpo3opHe ApBeHe onuJHBKe. O6pavyH no m,



OBJEI{AT

3ABOA 3.{ 3AtrITI4Ty CIOMEHI4KA
KyJTTyPE |PAAA BEO|PAIA
KAJIF)METAAH f OpIrI4 fpAA 6p.t 4,EuOrpAA

TIJEMA CTOJIAPI4JE,

YHYTPAIIIIbA APXI4TEKTOIICKA MEPA IIPO3OPA

HA]IIOMEFIA:

CBI] MEPE IIPOT}EPI,ITZ
HA NI4UY MECTA



OBJEKAT

_3ABOA 34. 3AIITTI,ITy ciloMEHI,IKA
Iy{lTytE rpAAA BEorpArt - "
KAJIEMEI'AAH foprtZ fpAI 6p.t4,EEOfpAn

BPOJ JII4C]IA.

ITIEMA CTOJIAPZJI]

YHYTPAITITA APXI4TEKTOHCKA MEPA [PO:]OPA

Vlspaga u yrya4Fba Hoeor je4HoxpunHor je4HocrpyKor
ApBeHor npo3opa y norKpoBty. flposope v3paAnrn oAnpBorflacHe cyBe qaMoBilHe, no lueMu cronapraje.Oxoe o4eno Kcil pa H or any ru ra HrajyMa n o raeOopy n polerranra. r4sM$yKphna il UJTOKa nocraB4Tl4 3anTrBaq o4 

"""reruqKe ryMe.cronaprajy 3acraKnnrh TepMoH3onquoH14M Hr4cKoeMrchoH14M
craKnoM 4-12-4mm. floepu:raHy ApBera y enreprajepy
$uuanuo o6pa4wu exonouKt4 BoAopa3peA neuv lojariaa unaKoB[Ma y rpaHcnapeHTHoM ct4creMy, npeMa ras6opynpojerraura, a npeMa roH Kapru npor,rieoqava 6oja.flocraeurr anyvuun.iyr,ac,xe conoar.,xe, y ,ory rojra je,tcroBeraH 6oju cnoruauber Kpuna nposop". V,leHVypaqyHarh nornpo3opHe il Harnpo3opHe ApBeHe onlu[BKe.O6pavyH no m,

HAIIOMEHA:

CBE MEP]E t-IP OBEPI4TI,I
HA nzrly \4ECTA



OEJI]KAT'

94BOA 3,4. 3ArrrTr4ry cnoMEHr4KA
5Y{JyPE fPAnA EEOfPAAA
KAJIEMETAAH fOpIbZ rpAA 6p.t4,UEOfp

CTOJIAPI4JIi

{ffi m ffi ffi ffi ffi

par 37

CTOJIAPCKA MEPA KPI4JIA IIPO3OPA

a

3acraxnhril Qnor crarnou 4=4un
6ojorr,' sa,qpBo ca nponu'caHflM npeApaArbaMa y nocrojeheM ToHy.

HAI]OMEHA:

CBE MEPE IIPOBEPUITI4
HA fl4Uy MEC:|A







OEJI'KAT

3AB0A 34. 3AIIITI4Ty CIOMEHI,IKA
KyJTTyPE |PAAA BEO|PAIA
KAJIEMEf AAH f OPILI,I fpAA 6p. | 4, BIiOf pAn 1:ii0

O

yHyrpa

HAIIOMI]I{A:

CB E MEPE IIPO]]E-PI4T?I
HA NI4UY MECI]A

KOJI.

IIIEMA CTONAPI,IJE

YHYTPAIIIIbA APXI4TEKTOIICKA MEPA IIPO3OPA

PecrypaqrajaynaaHrz.x Bpara ca $nuanHovr o6pa4ona. Ca epara
il AOBpaTHhKa naxrbuBo cKl4HyTt4 cBe Hacflare, Ao qucTor
ApBera. t{uuheue rsBecril xenaujcrru u $usnvxurvr nyreM,
nalsbt4Bo Aa ce ApBo !t npo$unaqrala He oureril il ApBo He
npoMeHta 6ojy. KonrnnerHa Bpara AerarbHo npefneAarr il
aMnacoBarh, oLureheHe AeflrlBe no y3opy Ha nocrojehe,
naxlbl4Bo 3aMeHUTr4 HCrBl4M OA l4CTe BpCTe 4peera. Oxoe
nperfle4arn, oqilcrl4Tl4 u nonpaBun4, AenoBe rojra ne4ocrajy
ypaAurt4 no y3opy Ha npeo6nrHe il nocraBrru. Bpara
npe6pycrrr Qrnon,t LI.JMIprfloM, 3awrt/tr.Arv v 6ojutu na3ypHoM
6ojona rpil nyra ca AorqiarKoM flaxa, no ns6opy r,r ynyrcr"y 

'

npojerraHra. O6pavyn no KoMaAy.

|IP,I,13EMJbE

yKynHQ



OEJEKAT

3ABO,[ 3A 3AIIITI4TY CIOMEHZKA
KyJTTyPE fPAAA EEO|PAAA
KAJIEME|AAH |OPISI4 |PAA 6p.14, EECrfllAA

IIIEMA CTOJIAPI4JE

BPOJ JII4CTA

PA3MEPA.
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yHyrpa

YHYTPAIIIIbA APXI4TEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA I 153/310
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Pecrypaquja yna3Hrlx Bpara ca $nHanHovr o6pa4ov. Ca apara
u AoBpaTHuKa naxrbl4Bc) cK14HyT14 CBe Hacnare, AO qUCTOT

ApBera. 9uurhese n3Bercrlt xeunjcxurvr r $ueuvruu nyreM,
naxrbr4Bo,qa ce ApBo Ll npoSrnaquja He oulreru il ApBo He
npoMeHn 6ojy. KounnerHa Bpara AerarbHo nperne4aru r
aMnacoBaru, oLureheue AenoBe no y3opy Ha nocrojehe,
naxrbr4Bo 3aMeHhrl4 HoBUM oA ucre Bpcre 4peera. Oxon
nperneAaru, orJl4crt4T''tr !t nonpaBhrt4, AenoBe xojn He4ocrajy
ypaqnrv no y3opy Ha npreoburHe u nocraBuru.Bpara
npe6pycrrr $unou ulMuprnoM, aawrvruru u 6ojwn na3ypHoM
Sojoru rpn nyra ca AoAarKoM naKa, no us6opy u ynyrcrBy
npojerraura. O6pavyH no KoMaAy.

HATIOMEHA:

CBF)MEPE IIPOB
HA.III4IIY IdECT'l

EPI4TV.I

{

ETI\XA KOJI.

rro,4PvM

CY'fEPEH

IIPZ3EMJbE, I

CIIPAT

IIO'IKPOBJbE

YKYIIHO 1



OEJI]KAT

3ABOA 3,{ 3AtIrTr4Ty CIOMEHI,IKA
KyJITyPE |PAIA BEO|PAIA
KAJIEMEfAAH fOpIrI4 fpAn 6p.t4,BEOrpAn

IIIEMA CTOJIAPT{JE

.l 151 |T--t
yHyTpa

@ @

VHVTI,ITIIIISA APXI,ITEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA r5I/309

Pecrypaqraja yna3Hilx Bpara ca $uHanHona cl6pa4ovr. Ca epara
u rqoBpaTHUKa naxrbl4Bo CKl4HyTl,1 cBe Hacnare, 4o qilcTor
ApBera. 9uuhese il3Becru xevrjcruu u Sneuvxnu nyreM,
naxrbt4Bo,qa ce ApBo 14 npoSunarlrja He oulrerh r ApBo He
npoMeHu 6ojy. KonannerHa Bpara AerarbHo nperneAarh h
aMnacoBaru, oulrehexe AenoBe no y3opy Ha nocrojehe,
naxrbl4Bo 3aMeHurl4 Hoet4M oB t4cre Bpcre 4peera. Oxoe
nperfleAarh, oL{ucrt4Ttl ,t nonpaBul4, AenoBe rojra He4ocrajy
ypa4ArtA no ysopy ra nprao6urHe il nocraBuru.Bpara
npe6pycmu Qrnov ulMrprfloM, aauJrtlrurn n 6ojutuna3ypHoM
bojolr rpr4 nyra ca AoAarKoM raKa, no rae6opy , ynyr"rry '

npojerraura. O6pavyN no KoMaAy.

HA]IOMEFI,d:

CBI] MEP]E IIP OI]IEPI,IT 14

HA NI4UY I\4E



OBJI]KAT

3ABOA 3,A 3ArrITI4Ty CrroMEHr4KA
KyJTTyPE ]TPAIA BEO|PAIA
KAJIEME|AAH fOpIbZ fpAA 6p.I4,EItOfpAn

IXEMA CTOJIAPI{JE O3HAKA

| 1R5

yHyrpa

YHYTF'A.IilIbA APXI,ITEKTOHCKA MEPA NPO3OPA

I{AIIOMEHA:

CBE MEPI] TPOI]IE]]'I4TLI
HA.[I4UY }dECTA

O6pavyH no m2



OBJEKAT

3ABOII 3.A 3AIIrTr{Ty CIIOMEHT4KA
KyJITyPE I'PAAA EEO|PAXA
KAJIIIME|AAF{ f OPILI4 rpAI 6p.I 4, BEOfpAn

EPOJ JIU;,CTA

III]]MA CTOJIAPI4JE
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YHYTI'AIIIIbA APXZTEKTOFICKA MEPA IIPO3C)PA r2'I/235-243

O|IZtC
Pecrayparlraja ABoKprnHor ABocrpyKor npo3opa ca ny$raulrua ca
r.rJr4poKoM xyrujov, ca oaMeHoM cnorbauHrx rprana. VHyrpaulba Kphna u
Kyrr4jy AerarbHo nperneAar'4 il aMnacoBaru, oulreheHe AeflOBe SaMeHrrl/l
no y3opy Ha nocrojehe, naxrbl4Bo or.t4crr4Tt4 oA crape 6oje, xevrjcxuu rz

er43r4'{Kt4M nyreM, naxrbilBo Aa ce ApBo n npoSunaquja He oulreru u
ApBo He npoMeHh 6ojy. Pyvre saMeHurt4 no usOopy npojexraHra. lzlspa,qy
u yrpaAby HoBt4x cnoftaluHt4x Kp!4fla il3Becrl4 OA KBanilreTHe u cyBe
rpafe/vauoeuual u voutvrparlt Ha nocrojehr urox.l(nr Ha cnorbH!4M
KpunuMa gaMeHhrl4 ApBeHilM najcuaua. 3areaparse cnorbHnx Kphna
npeABuAerh ca ABe pyvxe. Kpuna npo3opa rr,topajy 6urr y ceenay npeMa
nocrojehuu, 3acraKnr4n4 nx $nor craKnoM A=4mm.
CnoruHe AefloBe lrlroKoB:t I cnorbHrx najcuu pecraypuparu.
Y oaapuuoj o6papn npo3ope 6ojuru 6ojou sa ApBo y ABa roHa y cBeMy
npenlta nocrojehrnlt
O6pavyH no m2

HAIfOMF)FI,d:

CBI] MEPE IIPO]]IEI'I4TZ
HA NI4UY I\4ECI]A

IIP]A3EMJbIi

yKytIHc)

1:50



O6JI'KAT'

3AB0A 3,{ 3AIUTI4Ty CTIOMEHI,IKA
KyJITyPE fPAAA BEO|PAIA
K,AJIEME|AAH f OpIbI,l fpAI 6p.t 4,EIiOfpAA

IJPOJ JII4CTA

I'A3MEI'A

ruEMA CIONAPI{JE
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YHYTPAIIIITA APX}ITEKTOHCKA MEPA IIPO:3OPA 121/228-235

Pecraypaqraja ABoKpr4J-tHor,qBocrpyKor npo3opa ca ny$rauuMa ca
uJl4poKoM xyrrjovr, ca 3aMeHoM cnorbauJHl4x *pulna. y"yrp"r*" *prn, ,xyrnjy 4eraftHo nperneAarn u aMnacoBaru, ourrehege AenoBe 3aMeHnr]4lro y3opy Ha nocrojehe, naxrb[Bo orit4cl4l4 oA crape 6oje, xeruujcxrv r
er43heKr4M nyreM, naxJbvBo Aa ce ApBo u npo$ranaqraj" ir" orr"i, ,- 

'

ApBo He npoMeHn 6ojy. pyvxe 3aMeHtan4 no ue6opy npojexraHra. f.p"ayu yrpaAby HoBl4x cnorbauJHr4x Kpuna il3Becru oA KBaflUTerHe u cyBerpafe/vauoenuar n uouttrrparh Ha nocrojehu ulrox.Knr Ha cnorbHrlM
KptanuMa 3aMeHul4 ApBeHilM najcuaua. 3araaparue cnorbHrx KphflanpeAB[Aeru ca ABe pyvxe. ](prana npo3opa rvropajy 6nru y ceeuy np"r"nocrojehunir, sacraKnr4r[ ux enor craKnoM A=jmm.
Cnoruue AenoBe tlroKoBa u cnoruuux najcnn pecraypnparv.
Y saepu.rHoj o6pagn npo3opcl 6ojvnn 6ojoru oa lpeo y ABa roHa y cBeMynpeua nocrojehrv
O6pavyH no m2

HAIIOMEHA:

CBE MEPE III'OI}EPI4T]Z
HAJrzqy



OEJE]KAT

:-rAIl oI 3.A SAIUTI4Ty CIIOMEHI,IKA
KyJntyPE fPAAA EEOfPAIA
KAJIIIMETIAH rOpItZ I'PAA 6p.t4,BEOr-pAA

IIIEMA C]]OJIAPI4JE
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YHYTPAIIIIbA APXI4TEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA I2Nt23t-237

Pecraypaqraja ABoKpt,tnHor ABocrpyKor npo3opa ca nycpra[.uhMa ca
r.rJr4poKoM xyrujoru, ca 3aMeHoM cnorbauHux rprna. VHyrpalrlba Kp[ra u
Kyrl4jy AeraJbHo nperneAart4 u aMnacoBarr, oulrehc'xe AenoBe 3aMeHl4Tt4
no y3opy ua nocrojehe, naxrbt4Bo oqucrur!4 oA crape 6oje, xeuujcruu N

$rsnvruu nyreM, naxrbrlBo Aa ce ApBo ur npo$ranaquja ue orurerr n
ApBo He npoMeH[ 6ojy. pyvxe 3aMeHurr4 aAyI yrpaA]by HoBl4X CnorbauHt4X Kp]4fla H3B
rpafe/vauoanua/ r uoxruparn Ha nocroj
KpunuMa 3aMeHurl4 ApBeHuM najctanlta. 3areaparue cnolbHl4x Kpu.na
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YHY'IPAIIIITA APXIITEKTOHCKA MEPA IIPO:]OPA 329/187

OII14C
Pecraypaquja u.lecroKpt4nHof ABocrpyKor npooopa ca ny$raulrua ca
r.r.l4poKoM xyrujorvr, ca saMeHoM cnorbauHux xpuna. vuyrpalrlba Kp[na u
KyrrUy AeraJbHo nperne4arn u aMflacoBaru, oulreheue AenoBe 3aMeHurt4
no y3opy ua nocrojehe, naxrbuBo oqhcrltrlt oA crape 6oje, xevrjcxrru n
Snsuvxru nyreM, flaxlbt4Bo Aa ce ApBo ra npoQunaquja He ouJrer[ !l
ApBo He npoMeHil 6ojy. Pyvre saMeHrn4 no reOopy npojexraHra. Vlspapy
I yrpaA]by HoBl4X Ct]orbauHilx Kpuna u3BecT4 oA KBanuTeTHe il CyBe
rpafe/vauoenual u vonrnparla Ha nocrojehu ulror.Kur Ha cnorbHhM
KpHnhMa 3aMeHurt4 ApBeHilM najcHaua. 3araapaue cnorbHltx Kpt4na
npeABuAeru ca ,qBe pyuxer. Kprna npo3opa rrrropajy 6urr y ceeuy npeMa
nocrojehnu, 3acraKnrrr ux Qnor craKnoM A=4mm.
CnoruHe AenoBe ulroKoBa lt cnorbHux najcnu pecraypuparil.
Y saepurHoj o6pagur npo3ope 6ojwu 6ojov sa ApBo y ABa roHa y cBeMy
npeMa nocrojehrm
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YHYTPAIIIIbA APXI4TEKTOFICKA MEPA IIPO 3OPA

ONI4C
Pecraypaqraja utecroKpunHor ABocrpyKor npo3opa ca nySraunura ca
ul4poKoM xyrujorvr, ca gaMeHoM cnorbauHrx KpuJra. Yuyrpauua Kprn€t n
xyrrjy 4eraruH o n pefneparh I aM nacoBaru, oulrehete .qenoBe 3a MeH t,tT!,l

no y3opy Ha nocrojehe, flaxrbhBo or{tlcrr4rrl oA crape 6oje, xervrujcxnv u
cpt43r4t{Kr4M nyreM, na)KrbilBo Aa ce ApBo r npo$nnaquja He oulreru n
ApBo He npoMeHu 6ojy. F,yvre 3aMeHurr4 no ns6opy npojerraxra. Vlspapy
u yrpaAlby HoBl4x cnorbauHrlx Kpuna M3BecTh oA KBan[reTHe r1 cyBe
rpafle/vauoavua/ n vonrnparil Ha nocrojehr ulrox,Kur Ha cnorbHr4M
KprntaMa 3aMeHr'trt4 ApBeH]4M najcuatra. 3areapaue cnorbHilx Kpr4fla
npe4BnAerh ca ABe pyvxe. Kprna npmopa uopajy 6urn y caeury npeMa
nocrojehuu, gacraKnnrr ux Qnor craKnoM A=4mm.
Cnoruue AenoBe ulroKoBa u cnon>Hhx najcHra pecraypuparx.
Y saepuHoj o6pa4u npoaope 6ojwn 6ojou sa ApBo y ABa roHa y cBeMy
npeua nocrojehuur
O6pavyH no m2
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YHYTPAIIITbA APXI4TEKTOFICKA MEPA IIPO3OPA

Pecraypaqnja qerBopoKpr4flHor ABocrpyKor npo3opa ca nyQrauluua ca
rur4poKoM ryrujolr, ca 3aMeHoM cnorbaurHl4x Kpnna. Vtyrpaulua Kpfina u

xyrnjy 4eraruHo nperneAarn l,t aMnacoBaru, otureheue AefloBe 3aMeHur]l
no y3opy xa nocrojehe, fla;KrbhBo ot{r4cr4r!4 oA crape 6oje, xeunjcxnv r
$rsnvxru nyreM, na)Krbr4Bo Aa ce ApBo u npo$unaquja He ourerr il
,qpBo He npoMeHil 6ojy. Pyvre 3aMeHvrn4 no us6opy npojerraxra. Vlspagy

il yrpaAH'y HoBrlX CnOJbaulHl4X Kpuna h3BeCTil OA KBanhTeTHe I CyBe

rpaleivarraoenxa/ u n/|oHrl,rparn Ha nocrojehr ulrox.Krr Ha cnorbHrM
KpunuMa 3aMeH!4Tt4 rqpBeHuM najc;Hanaa. 3areaparue cnotbHl,lx Kpuna
npe4BnAeru ca ABe pyvre. Kpnna nposopa uopajy 6urn y caeuy npeMa
nocrojehnrrit, 3acraKflurrl4 ux Snor craKfloM A=4mm.
CnoruHe AefloBe [rlroKoBa u cnorbHux najcru pecraypuparu.
Y saepuuoj o6pa4n npo3ope 6qwn 6ojorr,t sa ApBo y ABa roHa y cBeMy

npeMa nocrojehrv
O6pavyH no m'
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YHYTPAIIIIbA APXI.TTEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA 304.51181

OII14C
Pecraypaqraja uecroKpilnHor ABocrpyKor npo3opa ca nyerauluva ca
lrJl4pOKOM Kyrl4JOM, Ca 3aMeHOM CnorbauH[x Kp'lna. Vuyrpaurua Kphnie ]l
xyrujy 4eraruHo nperfleAaru h aMnacoBarr, orurehere AenoBe SaMeHurr,r
no ysopy ua nocrojehe, naxrbuBo oet4cn4n4 oA crape 6oje, xeuujcruv n
Snenvxuu nyreM, narsbrleo Aa ce ApBo n npo$ranaqraja ne oulrerr yr

ApBo He npoMeHr 6ojy. Pyvxe 3aMeHiln4 no us6opy npojexraura. !rlepa41,
u yrpaAby HoBt4x cno.rbauHhx Kp[na usBecTl4 o.q KBan[TeTHe I cyBe
rpafle/vauoeuual u vrontuparh Hia nocrojehu ulrox.Knr Ha cnorbHt4M
KptantaMa 3aMeHu]14 ApB€]Ht4M najcHaua. 3areaparue cnorbHrx Kptana
npeABla4erh ca ABe pyvxe. Kprna npo3opa uopajy 6urn y ceeuy npeua
nocrojehuvr, oacraKnuril ux enor craKfloM A=4mm.
CnoruHe AenoBe uJroxoBa !t cnorbHr4x nalcuu pecrayprparu.
Y saepuuoj o6papnnposope 6ojutu6ojou sa ApBo yABa roHa y cBeMy
nperua nocrojehuvr
O6pavyH no m,
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YHYTPAIIIIIA APXI4TEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA 253/187

OIII4C
Pecraypaquja qernopoKpHnHof AEtocrpyKor npo3opa ca ny$raulurrla ca
ul4poKoM Kyrr4JoM, ca 3aMeHoM cnorbaujHytx Kpt4fla. vHyrpauua Kpuna u
ryrujy 4eraruHo nperneAarr u aMnacoBarn, oulreheHe AenoBe 3aMeHt,trl,l
no y3opy xa nocrojehe, naxrbr4Bo or.t4cl4l4 oA crape 6oje, xeunjcruu u

Qusnvxutr nyreM, nax.rbuBo Aa ce ApBo ra npo$ranaqraja He ourerr r
ApBo He npoMeHu 6ojy. Pyvxe 3aMeHytrl4 no ns6opy npojerraura. Vlspa4y
4 yrpa.qby HoBux cnorbauHhx Kpuna il3BecTil oA KBan4TeTHe il CyBe
rpafie/vauoevnal v uonruparu Ha nocrojehu urox.Knr Ha cnorbHuM
KpnnhMa gaMeHrrta ApBeHuM najcHanlta. 3areapaue cnorbHnx Kpilna
npegBilAerr ca ABe pyvre. Kpuna nposopa rvropajy 6nru y ceevy npeMa
nocrojehnvr, 3acraKJlt4Ttl ux Snor craKnoM A=4mm.
Cnorure AenoBe [!roxoB.] il cnorbHhx najcun pecrayprparx.
Y saepuHoj o6pa4r,r npo3ope 6ojuru 6ojou sa ApBo y ABa roHa y cBeMy
nperua nocrojehun
O6pavyH no m'
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APXUTT'EKTOHCKA MEPA CnOnHZ)< lpIOeA
IIPO3OPA KOJI,I CE MEIbAJY 101 /180 t2
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OIII4C
Pecraypa rlraja rpoKpt4lt Hor,qBocrpyKor npmopa ca ny$raulunaa ca
lur4poKoM xyrujov, ca saMeHoM cnorbaulHt4x Kpuna. VHyrpauua Rpnnan
Kyrl4jy AerarbHo nperneAar[ u aMnacoBatu, oultehete AenoBe 3aMeHutrl4
no y3opy Ha nocrojehe, naxlbt4Bo or{t4crurt4 oA crape 6oje, xeuujcrrna N

Susnvxulr nyreM, flaxrbnBo Ea ce ApBo u npo$rnaqraja He oulrerr r
ApBo He npoMeHr fiojy. pyvre 3aMeHurr4 a1y
il yfpaAby HoBl4x Ct'lorbaulHl4x Kphna l43B
rpafe/vauoenual u vrourvtparu Ha nocroj
KpilnhMa 3aMeHtaTt4 ApBeHuM najcuaua. 3araaparse cnoJbH]tx Kpilna
npeABrAeru ca ABe pyvre. Kprna npooopa vropajy 6rrn y ceeuy npeMa
nocrojehuvr, 3acraKflhrr4 rx enor craKnoM A=4mm.
Cnoruue AenoBe [rJ't oKoB€t t,r cnorbHhx najcnu pecraypuparn.
V saepunoj o6pa4rl npo3ope 6ojmu 6ojorvr sa ApBo y ABa roHa y cBeMy
npeMa nocrojehuvr
O6pavyu no m,
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YHYTI'AIIIIL,A APXI,ITEKTOHCKA MEPA IIPO3OPA

Pecraypaquja ABoKpunHof ABocrpyKor npo3opa ca nycprauJilMa callr4poKoM xyrujonit, ca saMeHoM cnorbauHux Kphna. yHyrpaLuua *prn",Kyrt4Jy AerarbHo ntr)erneAaril r aMnacoBaru, oulrehete geno"e aur""r'no y30py Ha nocrojehe, naxrbr4Bo oqr4c'4'4 0A crape 60je, xerr,rrjcxuna ra
er43r4qKrM nyreM, flaxJ-bf4Bo Aa ce ApBo ra npo$ranaqraj" il ;rJ;;-;
ApBo He npoMeHr 6ojy. pyvxe saMeHrn4 no'rodopy npoj"*r"rr". i,"-i"avu yrpaAby HOBT4X C'lorbauHilx Kpuna h3Bec, oA KBannrerHe il cyBerpafe/vavroenuar u vroutttrpar,n Ha nocrojehr ulrox.Knr Ha cnorbHl4MKprnnMa 3aMeHilTl4 ApBeHuM najcuanaa. 3areapase cnorbHt4x KpunanpeABuAeru ca ABe pyqKe
nocrojehuur, .""i"*n-, 

^ 
Y cBeMy npeMa

Cnorute AenoBe [lToKoBa arl4.
Y saepunoj g6pa4ra npo3ope flojutu 6ojorvr sa ApBo y ABa roHa y cBeMynpeua nocrojehuur
O6pavyH no m2
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Y HYTPAIIIH,A APXI4TEKTOFICKA MEPA IIPO3C)PA

F ecraypaqrja ABoKphnHor ABocrpyKof npo3opa ca nyeraluilMa ca
u,r4poKoM xyrrjovr, ca 3aMeHoM cnorbaurHl4x rprn". V"yrp"r*" *prr,",Kyrujy AerarbHo nperneAilrt4 u aMnacoBaru, oulreheue genoee a""""r'
no y3opy Ha nocrojehe, naxrbilBo or{t4cl4rt4 oA crape 6oje, xeuujcxuru n
{lnsmvruru nyreM, fla}u-bttBo Aa ce ApBo u npoSranaqrala He oureril }l
ApBo He npoMeHil 6ojy. pyvre 3iaMeHH.r[ no rs6opy npblerr"Hra. Vl€paay
h yfpaAFby HoBl4x cnoft,auHhx Kpr4fla u3Becrlr oA KBanilTerHe il cyBerpafe/vauoannal u ttouruparfi Ha nocrojehu urrox.Kur Ha cnorbHhM
KprnilMa 3aMeHurl4 AptseHilM najcuarua. 3areaparue cnorbHrx Kpufla
npeAB.ilAeril ca ABe pyvxe. Kprana npo3opa rvropajy 6nru y ceeuy npl""
nocrojehurra, 3acraxn[T[ r,rx Snor craKnoM 4=4mm.
CnoruHe AenoBe ulloxoBa u cnoruHnx nalcnu pecraypuparn.
Y saepuluoj 

26papu npo3ope f,ojuru 6ojorr,t sa lpeo y ABa roHa y cBeMynpeua nocrojehun
O6pavyH no m2

IIPOI]EPI4TI4



OEJ]]KAII'

3ABOI 3A 3AIUTr4Ty cnoMEHprKA
KYJ]ITYPE |PAAA EEOI'PANA
KAJIIEMEfAAH f OpIbZ fpAA 6p.t \EUO|PAA

EPOJ ft{cTA

IIIEMA CTOJIAPI4JE

I 101 IT-.--T

yHyrpa

cnoJba

c- t--
oo

YHYTPAIIIFbA APXI.ITEKTOHCKA MEPA TPOI3OPA r01^87

Pecraypaqraja ABoKpl4J-lHof ABocrllyKor np6opa ca nyeraulurua ca
rxr4poKoM ryrrjou, ca saMeHoM cnorbauJHl4x Kpr4fla. VHyrpaurrua *frn" ,Kyrr4jy AerarbHo nperneAaT'il r aMnacoBarN, oureheHe 4eno"e aur""r'
no y3opy ua nocrojehe, na)K'bt4Bo orit4c.4'4 oA crape 6oje, xeuujcxru u
el43r4r.rKr4M nyreM, naxrbr4Bo Aa c€) ApBo ra npo$ranaqr,rj" ir" orrdi, ,' 

'

ApBo He npoMeHil 6ojy. pyvxe saMeHurr no usoopy npo.ierranra. i,rp^ayr yrpaAby HOB]4X CnorbalrjHr4x Kpilna r3BeCTH OA KBanUTerHe u cyBerpafe/vauoeuual u tttoltttrtparil Ha nocrojeh, uror.Kur Ha cnorbHuM
KpilnhMa 3aMeHrrr ApBeHilM najcuaua. 3araaparuel cnorbHl4x Kpilna
npeAB.uAer4 ca 4Be-1 pyqKe y cBeMy npeManocrojehnu, 3acraKnnlh 14

CnoruHe AenoBe uroKoBa arrA.
Y eaepurHoj gOpaarzr npo3ope 6oimn 6ojorvr ea ApBo y ABa roHa y cBeMy
npenlta nocrojehunr
O6pavyH no m2
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YHYTPAIIIH,A APXI4TEKTOHCKA MEPA TPo3CIPA

Pecraypaqraja qerBopoKpr4nHor 
ABocrpyKor npo3opa ca nyeraurrnaa caL'l4po*oM xyrujorr,o, ca saMeHOM CnorbaurHl4x Kp,na. vHyr[au.rr+a *p ni,xyrujy AeraruHo nperneAaril il aMnacoBail, oureheHe AefloBe 3aMeHyrrl4no y3opy Ha nocrojehe, naxrbt4'ro or{Llc'4rt4 oA crape 6oje, xeuujcxum u

Qh3uvKr4M nyreM, naxrbr,rBo Aa ce ApBo ra npo6ranaqra;" tl" oridi, ,- '

ApBo He npoMeHil 6ojy. pyqxe saMeHtarl4 no'rr.6opy npol"*r"*". nei"av
'4 

yrpaftby HOBT4X Cnorba[lH'4x Kp,'a Lr3Becru oA KBanUTerHe u cyBerpafe/vauoeunal n uronrupiirr Ha nocrojehn urox.Kur Ha cnorbHyrM
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	УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:
	Наручилац спровео поступак јавне набавке Извођење радова на замени и рестаурацији фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда ЈН бр. 06/2019, у свему у складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр. ...
	Извођач достaвио Понуду број __________, од__________, примљена код Наручиоца под бројем __________ од_______, у свему у складу са Конкурсном документацијом, број________, од___________;
	Наручилац изабрао Извођач за извођење радова на замени и рестаурацији фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, број________ од ___________, Одлуком о додели уговора, бр...
	(варијаната: заједничка понуда)
	Извођач је носилац посла следеће групе понуђача_____________________________
	(варијанта: понуда са подизвођачем)
	Извођач је понуду поднео са следећим подизвођачима_________________________
	Извођач је следећи део набавке:_______________ поверио подизвођачу____________.
	ПРЕДМЕТ УГОВОРА
	ЦЕНА
	Члан 2.
	У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ.
	У цену из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови, материјал и опрема, уобичајени зависни и пратећи трошкови Извођача.
	Цена радова из става 1. овог члана је предрачунска и добијена је на основу Спецификације радова са пописом, описом и предмером и јединичних цена Извођача из Понуде бр.___________, од _________, формираних према тржишним условима на дан подношења понуде.
	Јединичне цене из претходног става овог члана су фиксне за све време трајања овог уговора.
	Коначна вредност изведених радова биће утврђена на основу Коначног обрачуна.
	УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
	Члан 3.
	обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова
	обезбеди Извођачу несметани приступ градилишту, за све време трајања овог уговора,
	Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова, и то са даном сачињавања записника о примопредаји.
	Висина уговорне казне из става 1. овог члана утврђује се Коначним обрачуном изведених радова.
	Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини својом кривицом или грубом непажњом при реализацији уговора.
	Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.
	Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник.
	Уговарачи су сагласни да се рок за извођење уговорених радова може продужити у случају наступања околности из члана 7. овог уговора.
	Уговарачи су сагласни да се обим радова који су предмет овог уговора може повећати без спровођења поступка јавне набавке највише до 5% од укупне вредности овог уговора без ПДВ-а, а не више од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
	У случају раскида уговора за који је одговоран Извођач, Извођач је дужан да изведене радове заштити од пропадања, о свом трошку. У супротном Извођач ће сносити трошкове само нужних мера заштите, а остале трошкове сносиће Наручилац.
	Члан 20.
	Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и предајом средстава финансијског обезбеђења.
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