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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, у 

даљем тексту: Закон), чл. 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број 04/13 , Р 2723/13 од 25.07.2013. године   и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку број 04/13,  Р 2723/13 од 25.07.2013. године,   припремљена је:                           

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку - Извођење радова на санацији и 

инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру комплекса родне куће војводе 

Степе Степановића у  у Кумодражу 

ЈН број 04/13 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  

            КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА   

V     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. и 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА  

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

VII      ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

VIII МОДЕЛ УГОВОРА  

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

X ОБРАЗАЦ  О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

               

         ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА (у    

даљем тексту: Наручилац), Београд, Калемегдан  14  

на Порталу јавних набавки и интернет страници www.belgradeheritage.com 

објавиo је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  

радова. 

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу са 

Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012; у даљем тексту: 

Закон) и другим важећим прописима из ове области. 

 Предмет јавне набавке број 04/13  је извођење радова на санацији и 

инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру комплекса родне куће војводе 

Степе Степановића  у Кумодражу. 

 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци.  

  

 

http://www.belgradeheritage.com/
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Лицa за контакт: 

Контакт особе: Љиљана Конта, факс: 3287 411, E-mail  ljiljana.konta 

@beogradskonasledje.rs, Александра Шевић факс: 3287 411,  E-mail 

aleksandra.sevic@beogradskonasledje.rs  и Татјана Виденовић, факс 3287 411, E-mail 

tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs 

 

 Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања 

позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан 

рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.  

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке број 04/13 су радови 

- извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру 

комплекса родне куће војводе Степе Степановића  у Кумодражу Врчинска бр. 1,  број  

04/13  

-  радови на обнови 45454100.          

 

Понуђачи су овлашћени да пре подношења понуде обиђу локацију на којој 

ће се изводити предметни  радови и сами стекну увид у све информације које су 

неопходне за припрему понуде. Трошкове посете сносиће понуђач. Понуђач ће бити 

одговоран за било који губитак, оштећења, трошак и расход који може настати из 

било ког разлога у реализацији ове посете.  

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА 

 

САДРЖАЈ: 

 

- Технички опис архитектонско- грађевинских радова 

- Општи опис 

- Технички опис конструкције 

- Технички опис електротехничких радова 

 

 

Т Е Х Н И Ч К И   О П И С 

радова на  санацији и инвестиционом одржавању  куће и амбара у оквиру  

Комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу 

 

Увод 

 

Родна кућа војводе Степе Степановића налази се у Кумодражу, Врчинска 1, на 

кат.парцели бр. 1159/1 и 1159/2 КО Кумодраж.   

Кућа  породице Степановић подигнута је средином XIX  века. По својим 

основним типским карактеристикама кућа је симбиоза косовске и старије моравске 

куће. Као редак  примерак народне архитектуре овог типа очуван у најближој околини 

Београда и због својих архитектонских и етнографских вредности, родна кућа војводе 

Степе Степановића  има статус  културног добра од великог значаја за Републику 

Србију (Решење Завода бр 1158 од 24.10.1974 Културно добро од великојг значаја, 

Одлука „Сл. гласникСРС“ бр. 28/83). 

mailto:aleksandra.sevic@beogradskonasledje.rs
mailto:tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs
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            У периоду  од 1984. до 1990. године, према пројектима Завода за заштиту 

споменика културе града Београда, изведени су обимни конзерваторско-

рестаураторски радови на кући и два помоћна објекта и изграђена је кућица за чувара, 

али реконструкција целог комплекса која је њиме предвиђена, због недостатка 

новчаних средстава, никада није изведена до краја.   

 Иако су радови на реконструкцији објеката деведесетих година ХХ века 

квалитетено изведени,  простор  није заживео као меморијални комплекс са 

различитим едукативним садржајима. Због неодржавања и некоришћења  Родна кућа 

војводе Степе Степановића је изложена сталном пропадању.   

            Корисник куће са помоћним објектима и припадајућом парцелом је ГО 

Вождовац.    

  У циљу спашавања  споменика културе од физичког  пропадања и привођења 

комплекса намени, од Завода за заштиту споменика културе града Београда је наручен 

пројекат инвестиционог одржавања родне куће војводе Степе Степановића.  

 Изласком на терен  констатовано  је следеће:  

 

           Комплекс 

 

Комплекс родне куће налази се на стрмој падини и  данас  га  чине четири 

објекта: родна кућа (1), кош са тремом (3), амбар у коме су смештени тоалети (6) и  

штала (7), која је својевремено планирана за чувара комплекса. 

Парцела је неограђена и нема решено одводњавање површинских вода које се 

сливају на објекте. У оквиру комплекса, близу штале, постављен је провизорни 

лимени прикључни разводни орман за електроинсталације. 

 

Кућа 

 

Родна кућа је  правоугаоне основе, димензија 11,10х7,50м, са тремом и три 

собе. Зидана је на каменим темељима у бондручном систему са испуном од чатмe и 

зидовима, некада облепљеним блатним малтером.  На делу  куће је формиран подрум 

у који се улази са задње стране. Преостали део куће је на земљаном насипу. У кућу се 

улази преко трема са двоја улазних врата. Прозори су типа „пенџера“.  Кућа је 

засведена четвороводним кровом и покривана равним бибер црепом. Изнад огњишта 

је формиран димњак од плетера и блатног малтера са озиданом димњачком капом.  

Данас су спољашњи и унутрашњи зидови куће омалтерисани продужним малтером 

преко рабица. Блатним малетром су омалтерисани само зидови подрума и набиијен 

под „куће“. Опеком су поплочани подови  трема и подрума.  

У кући се налази поставка коју чине изложбени панои и намештај 

карактеристичан за српску сеоску кућу XIX века.  У „кући“( соба са огњиштем), на 

унутрашњем зиду,  постављен је електрични разводни орман, заклоњен изложбеним 

паноима. У току израде пројекта, у  подрумску просторију  и у тавански простор није 

могло да се уђе. 

Визуелним прегледом на кући су примећена следећа оштећења: 

- улегли рогови кровне конструкције 

- дотрајао и оштећен  кровни покривач 

- растрешена, искривљена и склона паду димњачка капа 

- одвојени тротоари од објекта  са незаптивеним дилатацијама 

- пукотине на каменим подрумским зидовима 

- оштећена бондручна конструкција  бочног зида 

- испуцали малтер на спољашњим и унутрашњим зидовима 

- флеке на плафону од прокишњавања крова 
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- труо бродски под у  собама са улеглом подлогом 

- пукотине у  земљаном поду на покренутом насипу 

-     мања оштећења на столарији 

 

Амбар 

 

Амбар је правоугаоне основе, димензија 5,3х3,7м. Приликом последње 

реконструкције, амбар је президан опеком на АБ темељима. Засведен је 

четвороводним кровом и покривен бибер црепом. У сутеренском делу амбара 

смешетени су тоалети. Сви зидови су омалтерисани продужним малтером. Амбар 

нема конструктивних пукотина, али су његови  укопани зидови угрожени влагом.  

На амбару су примећена следећа оштећења: 

-    дотрајао кровни покривач 

-    одвојени тротоари од објекта са незаптивеним дилатацијама 

-    оштећен  малтер на спољашњим  и унутрашњим зидовима 

- поломљена и оштећена стакла на прозорима 

- отежано отварање врата  

- демонтирана  и однета санитарна опрема  

 

Штала 

 

Штала је правоугаоне основе, димензија 6,25х5,00м Приликом последње 

реконструкције  штала је президана и на њој се не уочавају конструктивне пукотине. 

Засведена је четвороводним кровом и покривена бибер црепом. Омалтерисана је 

продужним малтером, са неокреченим фасадама. У штали нема електричних 

инсталација. 

 На штали су примећена следеће оштећења: 

- дотрајао и оштећен кровни покривач који прокишњава 

- обијена брава на вратима 

Сагледавањем стања у коме се  кућа налази,  утврђено је  да поправка 

постојећих  оштећења  превазилази оквире инвестиционог одржавања и да захтева и 

статичку санацију. Имајући у виду да  кућа нема мокри чвор, планираним радовима 

потребно је обухватити и амбар у коме су смештени тоалети, што је предуслов за 

привођење комплекса намени.  

У складу  Извештајем Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове - 

Сектор за геологију и документацију (прилог, IX-16 бр. 957.3-1/2013 од 05.02.2013. 

године)  у коме се наводи да се предметна локација налази на  елувијално-

делувијалним седиментима, који могу бити склони клизању, накнадно је урађен  

геотехнички елаборат. Закључак  елабората је да се терен може сматрати потпуно 

стабилним  и да нема потребе за  дренажом терена, како је  првобитно процењено, те  

се од ње одустаје.  

У току извођења радова потребно је обезбедити надзор над радовима  на 

статичкој санацији, надзор над електрорадовима и конзерваторски надзор, који морају 

да врше лиценцирани инжењери одговарајућих струка. 

 

Предвиђени радови 

 

Да би се поправила постојећа оштећења на објектима и  отклонили узроци  

њиховог настајања,  овим пројектом су предвиђени  следећи радови:  

 

 



 
 

6 / 100 

 

- статичка санација куће 

- израда нових тротоара  око куће и амбара, са падом од објеката и  

заптивање дилатација  трајноеластичним водоодбојним материјалима   

- замена дотрајалих  и слабих  делова кровне конструкције куће 

- презиђивање димњачке капе 

- препокривање крова куће, амбара и штале  равним бибер црепом исте боје  

као постојећи  

- замена дотрајалих делова бондручне конструкције куће 

- замена дотрајалог дрвеног пода куће 

- обнова испуцалог земљаног пода куће 

- малтерисање унутрашњих и спољних зидова куће  блатним малтером 

- рестаурација унутрашње и спољне столарије на кући, амбару и штали 

- обнова оштећене хидроизолације укопаних зидова амбара 

- замена оштећеног продужног малтера на унутрашњим и спољашњим 

зидовима амбара 

- опремање тоалета санитарном опремом 

- довођење постојећих инсталација у функционално стање 

- ограђивање комплекса дрвеном оградом типа прошћа са двокрилном 

капијом на улазу у комплекс 

 

Кућа 

 

 Постојећи намештај и изложбену поставку пажљиво изнети из куће и 

складиштити  их на безбедном месту  до завршетка радова.  

Демонтажу облоге тротоара, платоа и стаза  изводити пажљиво, јер ће се 

неоштећени демонтирани материјал користити за поновну уградњу. 

Због формирања нових тротоара око куће планира се ископ земље у ширини  

1,20м и  дубини око 60см.  Нове тротоаре  извести на АБ плочи  која се ослања  на  

тракасте темеље, управне на објекат, од набијеног бетона минималне дубине 60см.   

Са горње стране носиве  АБ плоче тротоара извести хидроизолацију и подићи је уз зид 

објекта, тако да не буде сагледива када се постави слој калдрме. Горњу коту носиве 

АБ плоче тротоара одредити тако да се задржи њихова  постојећа нивелација и 

материјализација. Нове тротоаре ширине 1,00м  формирати са падом од објекта (3%), 

а са њихове спољашње стране, по завршеном поплочавању  калдрмом,  извести  

риголу  у паду, ширине 20см. 

Дилатацију између тротоара и куће затворити водонепропусним 

трајноеластичним материјалом.  

Ископани ров за тротоаре омогућиће статичку санација бочног подрумског 

зида  куће са његове спољашње стране, формирањем нове  косе АБ греде  у 

продужетку постојеће, испод нивоа тротоара. Подрумски зидови куће око насипа  

санираће се са унутрашње стране формирањем АБ зидова дебљине 10см, због чега се 

планира ископ земље из објекта, уз претходну демонтажу свих подова. Приликом 

демонтаже подова задржати постојеће прагове између соба.  Ископ земље из објекта 

изводити ручно, а нивелација дна ископа  мора да прати горњу коту и нивелацију 

тротаоара са спољашње стране зида. Да би бетонски зидови боље пријањали за камене 

зидове, претходно  извршити продубљивање фуга између камених блокова.   

Када се демонтирају подови и ископа сва земља из објекта,  проверити стање 

унутрашњег АБ прстена,  изведеног током радова на претходној санацији,  посебно у 

угловима где се могу очекивати пукотине. Пукотине санирати према упутству надзора 

за конструкцију. 
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 Санацију пукотина у каменим темељним зидовима  извести убризгавањем  

санационих малтера. По завршеној санацији камене зидове подрума фуговати 

кречним малтером.  

На делу објекта који је био на насипу извести нове тавањаче, подашчати их и 

формирати слојеве пода задржавајаћи њихову постојећу завршну коту и  

материјализацију. За поплочавање трема користити демонтирану опеку, а за земљани 

под демонтирану и премешену земљу. Испод огњишта у земљаном поду поплочати 

под опеком  и каменом по угледу на постојеће стање. 

На месту демонтираног дрвеног пода планира се  нови дрвени под од 

храстових дасака, преко дрвених штафли. У завршној обради храстов бродски под се 

задржава у  природној боји дрвета. 

Са крова демонтирати комплетан бибер цреп са летвама. По откривању крова, 

извршити преглед  и анализу постојеће кровне конструкције са визуелном и  

рачунском контролом свих елеманата.  Дотрајали  делови биће замењени новим у 

складу са статичким прорачуном и упутством надзора који мора да врши лиценцирани 

статичар. 

Постојећа  растрешена и склона паду  димњачка капа  предвиђена је за 

презиђивање  и то део димњака изнад крова озидати опеком у кречном малтеру, а 

капић на баџи извести са полуобличастим  отворима и профилисаним венцем по 

ободу калоте. Калоту на капићу озидати од делова  равног црепа радијално 

постављеног.  

Задржава се бибер цреп као покривач јер о њему сведоче архивске  

фотографије овог Завода, као и  историјска фотографије из 1939. године. Кров се 

покрива равним бибер црепом у простом слогу,  преко летава. Процена је да је 

постојећи бибер цреп дотрајао, због чега се планира набавка новог црепа чија боја 

треба да буде блиска постојећој.  

Са зидова куће обити постојећи испуцао малтер, заједно са рабиц мрежом, како 

би се утврдило стање бондручне конструкције. Трули и оштећени делови биће 

замењени новим у складу са  постојећим. Унуштени плетер  ће се обновити по угледу 

на постојеће стање. Комплетну  бондручну конструкцију и плетер конзервирати и 

заштитити од труљења и штеточина одговарајућим премазима. 

Поновно малтерисање куће извести блатним малтером.  За  справљање  блатног 

малтера користити глиновиту  земљу из најближег мајдана и ангажовати локалне 

извођаче  који као референцу имају квалитетно изведене објекте ове врсте 

архитектуре. Извођач је у обавези да изради потребан број пробних узорака док се не 

добије малтер задовољавајућег квалитета. Израда пробних узорака се  посебно не 

наплаћује. 

Да би се блатни малтер боље везао за дрвене елементе бондручне 

конструкције, неопходно је пре малтерисања извршити њихово назубљивање. 

Блатни  малтер се справља у дрвеном кориту или у претходно ископаној рупи у 

земљи. Глиновита земља се натапа водом увече, оставља да се „кисели“ дан-два,  а 

затим гази гуменим чизмама и меша вилама. Малтер  се гази и меша, остави да се 

одмори, па кад се „озноји“, поново меси док се не добије житка конзистенција 

погодна за малтерисање.  Тако припремљена већа количина малтера се покрива слојем 

суве земље, да се не би сушила, а узима се онолико колико је потребно за извођење 

тог дана. 

Платна плетера обострано облепљивати блатом  коме је додата грубо сечена 

слама и песак, у ширини дрвеног стуба.  Када се испуна осуши, зидове обострано 

малтерисати блатним малтером у два слоја.  У први слој додати ситно сечену сламу, а 

у други слој фино млевену плеву. У зависности од квалитета земље, по потреби 
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додавати и песак, а однос састојака  утврдити  током израде пробних узорака 

(1з+2пе+10%пл).   

Плафони  у собама и трему се  малтеришу блатним малтером, у два слоја, 

преко постојеће подлоге. 

У завршној обради сви  зидови и плафони  малтерисани блатним малтером,  се 

крече. 

Сви видни дрвени елементи се бајцују у тамнобраон тону и штите безбојним 

мат лаком. Постојећу столарију детаљно прегледати, скинути стару боју, поправити 

оштећења, заменити поломљена стакла, постојећа стакла поново китовати, оков 

прегледати, поправити и заменити оштећене делове и заштитно бајцовати у 

тамнобраон тону. 

Неопходно је у експлоатацији објекта  уредно одржавати зидне и плафонске 

површине  малтерисане  блатним малтером, тако што ће се кречити једампут 

годишње. 

 

Амбар 

 

Тротоаре око амбара изводити  у свему као тротоаре око куће.  

 Хидроизолацију укопаних зидова амбара, од 2слоја кондора и 3 слоја 

битумена, извести преко чисте и суве подлоге, због чега је потребно оставити зидове,  

након копања рова  да се суше. Хидроизолацију заштитити зидом од опеке дебљине 

7см. Дотрајали продужни малтер на унутрашњим и спољашњим зидовима биће 

замењен новим и окречен у бело. На месту недостајуће санитарне опрема биће 

уграђена нова, уз проверу исправности и довођење у функционално  стање водоводне 

и канализационе инсталације.  Постојећу столарију на амбару  прегледати, поправити 

да  крила фино належу и лако се затварају, поставити нова стакла на месту 

недостајућих и поломљених. 

 На штали  је, због прокишњавања, предвиђено претресање кровног покривача. 

 Предвиђа се ограђивање целог комплекса дрвеном оградом од прошћа  и 

израда двокрилне дрвене капије на улазу у комплекс, у складу са пројектном 

документацијом. 

 Пројектом електроинсталација предвиђена је замена и измештање постојећег 

прикључно-мерног разводног ормана, у складу са техничким прописима  ЕДБ-а. 

Прибављање одобрења  за прикључење  на  дистрибутивни електроенергетски систем 

је обавеза корисника објекта (захтев приложен уз пројекат електроинсталација). У 

родној кући је предвиђено измештање и замена постојећег разводног ормана из „куће“ 

у подрум. Сва остала  постојећа електроинсталација  и опрема у родној кући и амбару  

се задржавају уз преглед и испитивање од стране  овлашћене фирме.  

 

 

ОПШТИ ОПИС 

 

          Јединичне цене свих позиција исказане у пројекту су цене извођача које 

обухватају све припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целости 

завршен посао, као  и све потребне издатке за извођење и завршетак посла и то:   

За рад, за материјал, алат, режију, трошкове транспорта, издатке за друштвене 

доприносе, као и друге издатке по важећим прописима за структуру цена.    

Сви радови морају бити изведени и у потпуности завршени како је то 

предвиђено погодбеним елаборатом. Радови се морају изводити квалитетно, 

правилно, по техничким прописима и стандардима, са квалитетним материјалом и 

квалификованом радном снагом за ту врсту радова.  
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          За све материјале и готове елементе који ће се употребити на објекту извођач је 

дужан да поднесе надзорном органу узорке на одобрење, односно да изврши 

испитивање материјала и да атест о томе поднесе надзорном органу и унесе у 

грађевинску документацију. Ова испитивања падају на терет извођача и неће се 

посебно наплаћивати. 

 Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима 

не сме се уградити, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве накнаде. 

           Извођач је дужан да све мере у пројекту контролише на лицу места или да их 

узима на градилишту, те да у случају неслагања са пројектом обавести надзорни орган 

и пројектанта. 

           Уколико техничка документација није потпуна извођач је обавезан да 

благовремено тражи допуну, као и сва потребна тумачења. Евентуална неопходна 

рушења или промене на већ изведеним радовима који су последица непростудиране 

документације или неблаговременог захтева за додатним информацијама и 

упутствима за извођењем радова од пројектанта, падају на терет извођача без права на 

накнаду трошкова и продужетак рока за завршетак радова.        

Извођач је дужан да после завршетка радова градилиште рашчисти и врати у 

пређашње стање и да објекат преда очошћен од шута са чистом столаријом и 

прозорским стаклима, да у току радова па све до предаје објекта инвеститору одржава 

ред и чистоћу на градилишту. 

            Извођач је дужан да у току радова чува и сачува објекат и све изведене радове 

до примопредаје објекта и у ту сврху мора извршити потребно обезбеђење, које неће 

бити посебно плаћено. 

            Обрачун изведених радова извршиће се према погодбеном елаборату и на 

основу мера и количина узетих на лицу места и унетих у грађевинску књигу и 

потврђених од стране надзорног органа.  

  С обзиром на специфичност конзерваторско-рестаураторских радова искључује 

се примена  грађевинских норми, односно обрачун се врши према опису датом у 

позицијама. 

Уколико извођач, без сагласности инвеститора, одступи од димензија 

предвиђених пројектом, све последице у вези са насталим изменама иду на терет 

извођача. 

   Израда и постављање помоћне монтажне шупе и надстрешнице за 

пресвлачење радника, смештај материјала и алата пада на терет извођача, као и 

коришћење грађевинске воде и струје.    

  Инвеститор обезбеђује  дозволе за заузеће тротоара.      

            Извођач је дужан да на градилишту спроведе ХТЗ мере заштите. 

            Саставни део елабората за извођење радова из овог предмера и предрачуна је и 

технички опис пројектанта, а извођач је у обавези да се у потпуности придржава. 

      

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

У комплексу објеката који се налазе на терену извршен је преглед два објекта: 

саме стамбене куће и објекта амбара који је реконструкцијом из 1987. Године добио 

намену мокрог чвора у сутеренском делу зграде. 

Цео комплекс објеката налази се на терену у значајном паду. Прилазни пут је 

са горње-највише ивице парцеле. На први поглед се уочава  да одводњавање 

атмосферских талога са пута и терена није довољно регулисано и да у великој мери 

угрожава оба прегледана објекта. 
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Оба објекта имају по два нивоа. Доњи сутеренски грађен у камену и горњи 

приземни од дрвене бондручне конструкције покривене дрвеном кровном 

конструкцијом са покривачем од црепа. 

Постоји техничка документација која је урађена 1985. Године за потребе 

санације и реконструкције комплекса. Радови на санацији и реконструкцији су 

изведени  1987. године. 

 

ОБЈЕКАТ АМБАРА 

 

- Конструкција  објекта према визуелном прегледу на показује оштећења. 

Сутеренски део који је делимично укопан, новијег је датума и види се да је 

конструктивно компактан без вертикалних и хоризонталних пукотина и 

прскотина. 

- Уочава се да је делатациони спој околног платоа и степеништа око објекта 

одвојен од објекта и без потребног слоја за заптивање. Унутрашња површина 

сутеренског зида који је паралелан прилазном путу има наглашена оштећења 

од влаге. 

Дуготрајно сливање воде у темељну зону опасно је за носивост темељног тла и 

неопходна је санација прилазног платоа и спољашњег степеништа. Потребно је 

поставити нову носиву а.б. плочу тротоара д=12см минималне ширине 1,0м са 

формираном риголом у паду и одводњавањемповршинске воде довољно далеко од 

темељне зоне, око целог објекта. Тротоара и степенишну косу плочу ослонити на нове 

тракасте темеље од набијеног бетона минималне дубине 60см да би се избегло његово 

слегање и самим тим очувала функција заштите темељне зоне од атмосферилија. Све 

дилатационе спојеве са објектом запунити неком водонепропусном и 

трајноеластичном масом. 

 

ОБЈЕКАТ СТАМБЕНЕ КУЋЕ 

 

- Димњак је у великој мери накривљен, највероватније као последица прппадања 

елемената дрвене кровне конструкције на коју је ослоњен. Према добијеним 

усменим информацијама, димњак је приликом реконструкције 1987. Године 

израђен од бетона уместо од опеке. Његова већа тежина је вероватно удружена 

са прокишњавањем и труљењем дрвене грађе довела до оштећења 

конструкције коју је неопходно санирати. Кроз  приложени апроксимативни  

статички прорачун  контролисана је потребна димензија дрвеног носача испод 

димњачког зида уколико се изводи од пуне опеке старог формата. Прорачун је 

рађен са низом претпоставки о постојећим димензијама и начину ослањања 

елемената кровне конструкције, који се морају након откривања крова 

прецизно анализирати и потврдити или евентуално изменити. 

- Дрвена кровна конструкција је на местима која су доступна погледу видно 

оштећена, кровни нагиби су деформисани, што указује на неопходност замене 

комплетног кровног покривача. По откривању обавезна је визуелна и по 

потреби рачунска контрола свих конструктивних елемената крова. 

- На зидовима  бондручне конструкције приземља уочавају се пукотине у 

малтеру али и деформације зида ван своје вертикелне равни са видном 

оштећеном хоризонталом  дрвене бондручне конструкције десног бочног зида. 

Након обијања малтера потребно је преконстролисати све дрвене 

конструктивне елементе бондручних зидова и оштећене заменити  новим истих 

динезија. 
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- Оба бочна зида сутеренског дела имају значајне вертикалне пукотине на 

трећини  своје дужине. 

- Доњи сутеренски зид (ка паду терена) има видну деформацију ван своје равни 

у виду избочавања са вертикалном пукотином. 

- Уочава се да је дилатациони спој околног платоа и степеништа око објекта 

одвојен од објекта и без потребног слоја за заптивање. 

- У унутрашњости објекта уочава се да је под на местима изнад насипа улегао 

 

Деформације које су уочене на каменом сутеренском зиду су највероватније 

последица испирања тла испод темељне зоне услед дејства атмосферских и процедних 

вода у тлу које је у значајном паду. Дуготрајно сливање воде у темељну зону опасно је  

за носивост темељног тла и неопходно је поставити нову носиву а.б. плочу тротоара 

д=12см минималне ширине 1,0м са формираном риголом у паду и одводњавањем 

површинских вода довољно далеко од темељне зоне, око целог објекта. Тротоар 

ослонити на нове тракасте темеље од набијеног бетона минималне дубине 60см да би 

се избегло његово слегање и самим тим очувала функција заштите темељне зоне од 

атмосферилија. Све дилатационе спојеве са објектом запунити неком  

водонепропусном трајноеластичном масом. 

Према постојећој техничкој документацији која је израђена 1985. Године за 

потребе санације и реконструкције комплекса постављена су два а.б. прстена око 

целог објекта. 

Доњи-спољашњи прстен, око темеља, димензија b/h=20/40см са Fa=±2Ø16 има 

једну каскаду на месту подужног подрумског зида. Приликом откопавања тла за  

потребе фундирања новог тротоара на десној бочној страни објекта потребно је 

избетонирати и анкеровати нову косу а.б. греду POS TZ1 испод нивоа тротоара. Њена 

улога је да боље пренесе затезање повезивањем постојећег бетонског прстена на месту 

каскаде. Анкеровање у постојећи а.б. прстен извршити бушењем и убацивањем анкера 

од арматурног  гвожђа у минималној дубини од 60см са заливањем неком од 

специјалних анкерних смеса. 

Горњи унутрашњи а.б. прстен b/h=20/20см са Fa=±2Ø12 има улогу 

хоризонталног серклажа и налази се у нивоу дрвених темељача бондручних зидова 

приземља. Било би добро током предвиђених радова проверити стање тог прстена 

посебно  на угловима, где је могуће да се због неправилног анкеровања појаве 

пукотине. 

Предвиђа се укалањање земљаног насипа испод улеглих подова и формирање 

нових носивих тавањача са свим потребним  слојевима пода у свим просторијама. 

Апроксимативним статичким прорачуном  дефинисане су и контролисане позиције 

потребних дрвених тавањача. Све претпоставке  се морају проверити на лицу места 

током извођења. Уклањањем дела  насипа биће допступна унутрашња страна камених 

темељних зидова за ојачавање а.б. платном POS Z1, дз=10см армираним мрежастом 

арматуром Q-335. Пре постављања арматуре и бетонирања очистити спојнице ради 

бољег пријањања. Укалњање земљаног насипа никако не сме бити дубље него што је 

ниво спољашњег тротоара на том месту, да се не би смањивала носивост тла испод 

темеља. 

Постојеће камене зидове детаљно прегледати и локално санирати све уочне 

пукотине. 

Извршена је и приближна констрола носивости темељне траке задњег зида ка 

падини. Ако се усвоји да је допуштена носивост тла 0,15 Мра димензије су у 

границама дозвољених. Имајући у виду да је терен у великом нагибу, да се комплекс 

објекта налази на седиментима који могу бити склони клизању и да је фундирање 

веома плитко, јако је важно пре извођења радова добити валидне податке о квалитету 
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тла израдом геомеханичког елабората. Након добијених података обавезно је 

консултовати пројектанта конструкције и у слућају отребе кориговати предвиђене 

радове.  

За међуспратне конструкције изнад приземља рачунато је корисно оптерећење 

од 2,0 KN/ m2. Сви нови елементи дрвене конструкције предвиђени су да буду од 

квалутетене суве чамове грађе II класе, обавезно заштићене премазима против 

труљења и штеточина. Сви пројектовани а.б. елементи су од бетона МВ 20 и 30 према 

прорачуну. Током извођења радова обавезан је стручна надзор лиценцираног 

статичара, с обзиром да су пројектом морале да се учине одређене претпоставке о 

постојећој конструкцији, које се тек морају проверити. Сви дрвени елементи у 

бондручним зидовима морају имати квалитетене међусобне везе и морају се 

проверити ради добијања адекватене отпорности  згарде на хоризонталне утицаје.  

 

 

ТЕХНИЧКИ  ОПИС  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ РАДОВА 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ПРОЈЕКТУ 

 

На комплексу Спомен кућа Војводе Степе Степановића постоје, према првобитној 

намени, следећи објекти: 

 

-  спомен кућа          

-  кош са тремом            

-  стара штала             

-  амбар  и              

-  штала  

 

Објекти се налазе на неограђеном плацу у насељу Кумодраж , у Београду. Прилаз 

објектима је са платоа – проширења Врдничке улице. Између објеката постоје 

пешачке стазе.  Објекти су у функцији, нису редовно одржавани а електричне 

инсталације су делом у функцији и употреби, делом оштећене и нису у употреби. 

Комплекс је обележен једном спомен плочом постављеном унутра комплекса,на 

терену, на ниско бетонско постоље. 

Стање инсталација ниског напона у подруму објекта “ спомен кућа“ није утврђено, 

није био могућ приступ у објекат.  

На објектима не постоји громобранска инсталација, спољње осветљење је решено 

једним рефлектором на стубу јавног осветљења а некадашњи телефонски прикључак 

на јавну ТТ мрежу је укинут.                      

На објекту не постоји никаква техничка документација о постављеним електричним 

нсталацијама као ни о одржавање, прегледу и испитивању инсталација.                                                                                                                         

Планирани архитектонско-грађевински радови обухватају санацију конструкције и 

оштећења зидова у објектима закључно са молерским радовима а планирани хидро 

радови се односе на санацију одвођења површинских вода око објеката. 

Пројекат обрађује потребне радове на ел.енерегтеском разводу на комплексу и 

инсталацијама у објектима ради довођења развода и инсталација у технички исправно 

и безбедно стање.  

 

Предмет пројекта су објекти: 

 

-  спомен кућа  / са наменом изложбена поставка и етно збирка    

-  амбар  / сада санитарни чвор /, и         
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- штала – гаража / објекат адаптиран у скорије време, без одређене намене и без 

постојећих електричних инсталација. 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРЕГИЈОМ, РАЗВОД И МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ 

 

Комплекс се електричном енергијом напаја из електроенергеке дистрибутивне мреже 

0,4кВ. Место прикључка на мрежу није утврђено на терену, вероватно је на ваздушној 

мрежи у зони објекта. Спољњи прикљуучак је решен каблом типа PP00, 4x10mm2 који 

се у орман уводи кроз заштитну металну цев.  

Прикључно - орман је решен провизорно, као лимени разводни орман за градилишта и 

постављен на метални носач у близини објекта бр. 7 “шатала“.  

Мерење потрошње се обавља једннофазним једнотарифним бројилом електричне 

енергије називне струје 10-60А а у орману не постоје ограничавачи струје – 

лимитатори. Други део ормана је искоришћен као разводни орман, са једним главним 

осигурачем 63/25А за објекте 6 и 1 и са топљивим осигурачима за прикључнице на 

самом орману. 

Прикључно – мерни орман није израђен и постављен према важећим техничким 

прописима и правилницима ЕДБ а уз то је и врло небезбедан за нестручне кориснике а 

поготово за децу, јер се налази директно на терену и није затворен од слободног  

приступа . Уз ово на орману постоје споља постављене прикључнице, што није ни 

потребно ни дозвољено, а исте омогућвају бесправно коришћење електричне енергије 

уз  све опасности због наведеног стања ормана. 

Амбар, oбјекат бр. 6 - сада санитрани објекат,  и спомен кућа се напајају кабловским 

водом типа PP00 пресека највероватније 4х6мм2 по, принципу “улаз-излаз“ са 

кабловским прикључним кутија ма на објекту broj 6 и унутар објекта у објекту  “ 

спомена кућа“.    У објекту  бр. 7 “ штала “не постоје електричне инсталације.  

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ НИСКОГ НАПОНА          

                

Амбар - санитарни објекат 

У објекту постоји само инсталација за електрично осветљење. Инсталациони водови 

су постављени у зид испод малтера, не постоји резводна табла и инсталација је 

прикључена директно на осигурач у КПК . Део опреме за осветљење - светиљке, 

инсталациони прекидачи - је неисправан или оштећен / нема сијалица, заштитна 

стакла на светиљкама разбијена, исправност прекидача није могла бити утврђена. 

Објекат “ штала “ 

Објекат је реновиран у скорије време и има једну просторију која има омалтерисане 

зидове, плафон покривен дрвеном ламперијом и нема електричних инсталација 

Објекат “ спомен кућа“ 

У објекту постоје инсталације за прикључнице опште намене и електрично 

осветљење. Инсталације се воде из лименог разводног ормана, потпуно неприкладног 

намени објекта, који је постављен на зид просторије намењене етно изложби. Испод 

орман је постављена и кабловска прикључна кутија што није дозвољено техничким 

прописима а и врло је неугледно. 

Практично све инсталације су постављене у зид испод малтера; само мали део 

инсталације за осветљење  у етно соби је постављен уз дрвене греде директно на њих 

што је непрописно и опасно у погледу пожарне опаснсоти. 

Све прикључнице су са контактом за заштитно уземљење а постављене су у зид, у пвц 

кутије али на различитим висинама што је неугледно. 
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Осветљење је, осим у етно соби, решено само као опште светиљкама на плафону, што 

је недовољно за музејске поставке које постоје. Осветљење у етно соби је наменско, 

али скромно решено, само са пар светиљки са халогеним сијалицама радног напона 

12В. Трансформатори су класични, електроемгнетни, постављени практично на греде, 

што је непрописно и опасно. Спољње осветљење је решено само једном светиљком 

испод трема. Радом осветљења  се управља делом инсталационим прекидачима 

постављеним у зид, делом прекидачима на разводном орману.. 

Стање инсталција у подруму под делом објекта није утврђено, није могућ приступ у 

подрум. 

 

ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ У ИНСТАЛАЦИЈАМА НИСКОГ НАПОНА 

 

У  инсталација ниског напона постоје су  следеће мере техничке заштите : 

  - механичка заштите елемената инсталација од спољњих утицаја и оштећења 

  - електрична заштите елемената инсталација од кварова 

  - заштита корисника објекта и посетилаца од последица електричних деловања услед 

кварова елемената инсталација или електричних потрошача 

  -   заштита објекта од пожара изазваног електричним инсталацијама или опремом.  

Механичка заштита елемената инсталација остварена је избором опреме потребних 

конструктивних карактерисатика и начином постављања инсталационих водова, 

каблова и инсталационе опреме, а према месту постављања и радним условима на 

месту постављња. 

Електрична заштита елемената инсталација остварује се заштитом инсталационих 

водова од преоптерећења и кратких спојева топљивим инсталационим осигурачима 

који нису комплетни ни технички исправни и не пружају потребну безбедност и 

заштиту. 

Заштита од електричног удара услед директног додира делова опреме и/или 

инсталација који су под напоном остварена је конструкцијом одабране опреме која 

спречава директан додир делова под напоном без отварања кућишта и/или употребе 

алата или других припручних средстава. Ово се не односи на прикључно мерни орма 

који није обезбеђен од приступа деловима под напоном. 

Заштита од електричног удара услед индиректног додира изложених делова опреме 

и/или инсталација остварује се аутоматским искључењем напајања у предвиђеном 

систему развода у погледу уземљења са раздвојеним неутралним и заштитним 

проводником у целој инсталацији. Не постоји, обзиром на спољњи прикучак на 

ваздушну мрежу, потребна допунска мера заштите помоћу ЗДУС.  

О заштити од пожара, као последице постојања и употребе електричнихих 

инсталација и ел.потрошача водило се рачуна избором  пресека проводника каблова и 

инсталационих водова, заштитом тих водова од преоптерећења и кратких спојева, 

начином постављања инсталација и каблова и врстом изолације инсталационих водова 

што би, уз исправност заштитних елемената у разводој табли, било довољн али 

ефикаснсот заштите није провераван вероватно од постављања инсталација. 

Заштита од појаве загушљивих и отровних гасова при горењу изолације 

ел.инсталација спречена је постављањем инсталација у зид и палфон испод малтера. 

Мали делови видно постављених инсталација не утичу на ту опасност. 

 

 

ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКИХ ПРАЖЊЕЊА 

 

На објектима и комплексу не постоји инсталација за азштиту од атмосферских 

пражњења. 
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РАДОВИ ПРЕВИЂЕНИ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 

ПРИКЉУЧНО МЕРНИ ОРМАН И РАЗВОД 

Пројектом је предвиђена замена постојећег прикључно-мерног и разводног ормана 

новим, израђеним према техничким прописима ЕДБ а решен као издвојено мерно 

место.                  Орман ће бити типски, полиестерски, решен као 

слободностојећи на бетонском постољу, са два поља: 

-  прикључно поље са НВ осигурачима 125/63А , и                                  

-  мерно поље са новим, једнофазним, једнотарифним микропроцесерским бројилом 

активне електричне енергије и  лимитатором називне струје 32А, и струјним 

стезаљкама     за прикључак развода за објекте. 

МРО ће бити постављен уз заштитни бетонски зид испред објекта бр. 7 а постојећи 

напојни кабл, биће делом откопан, настављен кабловском спојницом и постављен у 

терен до места новог МРО. 

За потребе заштите биће постављена група од три цевна уземљивача међусобно 

повезана и спојена на заштитни прикључак у МРО. 

КПК у објекту “спомен кућа“ ће бити премештен на задњу фасаду објекта а напојни 

кабл извучен из објекта, настављен и уведен у премештени КПК. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ БР.6 – САНИТАРНИ ОБЈЕКАТ 

 

Пројектом је предвиђено: 

 постављање разводне табле са два аутомастка осигурач и ЗДУС 16/0,03А / РТ-

СО /  

  прикључења разводне табле на КПК каблом PP-Y, 3x2,5mm2 постављеним у 

зид 

 увод постојећих инсталација у РТ-СО уз потребне наставке и продужења 

инсталција 

 замена оштећене и неисправне опреме / светиљке, прекидачи /  

 постављање нових инкадесцентних сијалица јер ће се инсталација, реално, 

веома ретко користи у ноћним сатима 

 постављање цевног уземљивача за потребе заштите помоћу ЗДУС. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ “ СПОМЕН КУЋА“ 

 

Пројектом је предвиђено: 

 демонтажа постојећег разводног ормана и постављање нове разводне табле са 

потребним бројем аутомастка осигурача и двололне ЗДУС 25/0,03А; разводна 

табла ће, према захтевима из Услова техничке заштите, бити постављена у 

подрум објекта  

 постављање новог напојног вода PP00-Y, 3x4 mm2, од измештене КПК до РТ-

РК 

  постављање групе инсталционих прекидача модуларне конструкције у зид, 

испод разводне табле 

 увод постојећих инсталација у нову РТ-РК уз потребне наставке и продужења 

инсталција 

 замена оштећене и неисправне опреме / светиљке, прекидачи /  

 постављање савремених компакт флуо сијалица мале потрошње и велике 

трајности и 

 постављање цевног уземљивача за потребе заштите помоћу ЗДУС. 
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ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ “ ШТАЛА “ 

 

С обзиром да није позната намена објекта пројектом је предвиђено да се , према 

потреби и намени објекта: 

- постављање нове разводне табле са 8 аутомастка осигурача и двополне ЗДУС 

25/0,03А РТ-МЛ / постављање новог напојног вода од КПК до РТ – МЛ, PP00-Y, 

3x4mm2 

- постављање нових инсталација за осветљење и прикључнице опште намене. 

НАПОМЕНЕ:  

Све постојеће инсталације у објектима се задржавају уз преглед и испитивање од 

стране овлашћене фирме. Сва постојеће, исправна инсталациона опрема и опрема за 

електрично осветљење, се уз преглед и чишћење задржава. 

 

              

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

У циљу потпунијег сагледавања  предмета јавне набавке Наручилац у прилогу 

доставља скениране графичке прилоге и фото документацију .  

 

Графички прилози: 

 

1. Кућа - основа подрума, основа приземља 

2. Кућа – попречни пресек 

3. Кућа – подужни пресек 

4. Кућа - изгледи 

5. Амбар – основа темеља, основа подрума, основа приземља, пресек, изгледи 

6. Детаљ ограде комплекса 

 

 

Фото документација 

 

 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач која испуњава  услове из  

члана 75. и 76. Закона, која су основана и регистрована за ову врсту радова и која 

имају референцу за извођење  радова на санацији и/или конзервацији и/или 

рестаурацији и/или реконструкцији, односно електротехничке радове на  објектима  

народне архитектуре који су под заштитом државе у смислу Закона о културним 

добрима (ужива статус претходне заштите или је утврђен за културно добро или се 

налази у оквиру просторне културно-историјске целине под заштитом), или на 

референтним  објектима народне архитектуре,  који су изведени у бондручном 

систему са испуном од чатме и фасадама  од блатног малтера. 

 Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да 

испуњава обавезне услове прописане  чланом 75. Закона, као и додатне услове, 

сагласно члану 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 
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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. 
 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда. 
 

4. 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. 
 

5. Да располаже неопходним финансијским капацитетом  
 

6. Да располаже одговарајућом референц листом 
 

7. Да располаже довољним кадровским капацитетом. 
 

8. Да располаже довољним техничким капацитетом. 
 

9. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем ( чл. 80 Закона) подизвођач 

мора да испуњава услове из члана 75. и 76. Закона. 

10. Уколико понуду подноси група понуђача ( чл. 81 Закона) сваки понуђач из 

групе понуђача мора да испуњава  услове из члана 75. Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Сва документа којима се доказује испуњавање услова из члана 75.и 76. 

Закона о јавним набавкама могу се достављати у неовереним копијама, осим 

сопствене бланко менице прописно потписане и оверене са копијом депо картона, и 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, са клаузулом „без 

протеста“ у износу 2% од вредности понуде без ПДВ-а са роком важности до истека 

понуђеног рока важења понуде, за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке. 

 

Испуњеност услова, из члана 75. и 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, 

правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

Обавезни услови: 

 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

 

2. Извод из казнене евиденције односно уверења основног суда, Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду и Извод из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова 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, 
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кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 

 

3. Потврда Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код 

овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 

забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда. 

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење 

понуда. 

 

4. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 

 

5. Услов из члана 75. став 2. Закона доказује се Изјавом о поштовању обавеза 

које произилазе из важећих прописа, која је саставни елемент Конкурсне 

документације. 

 

Додатни услови: 

 

1. Као доказ о испуњености финансијског капацитета понуђач доставља: 

Биланс стања за претходне три обрачунске године, као и исказ о понуђачевим 

укупним приходима од изведених радова на које се уговор о јавној набавци 

односи за претходне три обрачунске године. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача довољно је да наведени услов испуни 

само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени 

услов испуњавају заједно. 

 

2. Лиценца одговорног извођача радова: бр. 400, бр. 401 или бр. 410  и бр. 450 ,  

као и доказ о повезаности Понуђача са носиоцем лиценце са потврдом 

Инжењерске коморе о продужењу важења лиценце уколико је истекао рок на 

који је издата; 

 

3. Доказ да је одговорни руководилац радова био ангажован на  извођењу 

радова на санацији и/или конзервацији и/или рестаурацији и/или 

реконструкцији, односно електротехничке радове на  објектима  народне 

архитектуре који су под заштитом државе у смислу Закона о културним 

добрима (ужива статус претходне заштите или је утврђен за културно добро 

или се налази у оквиру просторне културно-историјске целине под заштитом), 

или на референтним  објектима народне архитектуре,  који су изведени у 

бондручном систему са испуном од чатме и фасадама  од блатног малтера. 
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4. Референц листа понуђача, којом понуђач доказује да је извео радове на 

санацији и/или конзервацији и/или рестаурацији и/или реконструкцији, 

односно електротехничке радове на  објектима  народне архитектуре који су 

под заштитом државе у смислу Закона о културним добрима (ужива статус 

претходне заштите или је утврђен за културно добро или се налази у оквиру 

просторне културно-историјске целине под заштитом), или на референтним  

објектима народне архитектуре,  који су изведени у бондручном систему са 

испуном од чатме и фасадама  од блатног малтера. 

 

За наведене објекте који су у референц листи понуђача, понуђач мора да 

достави: 

 

- оверене оконачне ситуације за претходни период од најдуже осам 

година (доказ за оверену оконачну ситуацију је: оконачна ситуација 

оверена од стране Наручиоца конкретног посла и Надзорног органа, 

достављена у оригиналу или овереној фотокопији), у којима се види 

да је понуђач изводио радове на санацији и/или конзервацији и/или 

рестаурацији и/или реконструкцији, односно електротехничке 

радове на  објектима  народне архитектуре који су под заштитом 

државе у смислу Закона о културним добрима (ужива статус 

претходне заштите или је утврђен за културно добро или се налази у 

оквиру просторне културно-историјске целине под заштитом), или 

на референтним  објектима народне архитектуре,  који су изведени у 

бондручном систему са испуном од чатме и фасадама  од блатног 

малтера, у вредности минимум 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а 

укупно за период од претходних осам година ; 

- потврду инвеститора да су радови за наведени уговор окончани, 

достављену у фотокопији.  

- уколико се ради о објекту ван територије града Београда, потврду о 

заштити објекта од надлежног Завода (републичког, регионалног 

или градског);   

- фотографије  изведених референтних објеката пре и после изведених 

радова 

 

5. Изјава понуђача о ангажовању свих техничких лица са важећом лиценцом 

„одговорни извођач радова“ и лица за одговорног руководиоца радова; 

(Образац 5  – налази се у конкурсној документацији) 

 

6. Техничку опремљеност понуђача, којом понуђач доказује да у сваком 

моменту има на располагању: 
- Камион носивости минимум 5 тона ---------------------------   1 комад; 

- Мешалицу  за справљање бетона..........................................1 комад. 

За наведену механизацију понуђач мора доставити следеће доказе: 

Копије важећих саобраћајних дозвола за возну покретну механизацију 

            (понуђач доставља и ако је власник и ако је закупац покретне механизације).   

 

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача, овај услов заједно 

испуњавају сви чланови групе понуђача. 

(Табела 1. се налази у Конкурсној документацији) 

За опрему и механизацију наведену у Табели 1. понуђач мора да  достави 

оверене фотокопије доказа о власништву (рачун или фактуру о куповини)  или  
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доказе да исте има на располагању (уговор о закупу,  сагласност лизинг куће - 

уколико је возило у власништву лизинг куће и др.). 

 

7. Преглед квалификационе структуре понуђача, којом понуђач доказује да 

располаже довољним кадровским капацитетом. 

Понуђач мора да има у сталном радном односу најмање 5 запослених. 

Понуђач за реализацију јавне набавке мора да у сваком моменту има на 

располагању: једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом бр. 400, 

једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом бр. 401 или једног 

дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом бр. 410, као и једног 

дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом бр 450, који поседују 

важеће лиценце „одговорни извођач радова“, као и квалификоване раднике 

одговарајућег профила са искуством на извођењу радова у блатном малтеру.  

(Табела 2. се налази у Конкурсној документацији).  

За наведене инжењере понуђач  мора да  достави  копије лиценци и потврде о 

продужењу важности лиценци.  

 

8. У случају да понуду даје група понуђача, у виду заједничке понуде обавезно 

доставити ОБРАЗАЦ 3.в. и ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за групу понуђача. У случају 

подношења заједничке понуде, понуђачи у односу на наручиоца одговарају 

неограничено солидарно. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

9. У случају да наступа са подизвођачем понуђач треба да достави попуњене 

ОБРАЗАЦ 1-П, ОБРАЗАЦ 2-П и ОБРАЗАЦ 3-П, и сву наведену документацију 

у ОБРАСЦУ 2-П  и дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача и да наведе назив подизвођача, као и правила поступања 

Наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно 

подизвођачу.  

Додатне услове понуђач и подизвођач испуњавају заједно. 

 

Уколико има више подизвођача, потребно је обрасце и табеле  ископирати и 

попунити за сваког подизвођача посебно.  

Понуђач може да наступа са подизвођачима под условом да вредност радова, 

које ће с поверити подизвођачима, заједно за све подизвођаче, не прелази 50% 

од укупне вредности радова, без ПДВ-а, која је дата у понуди. 

 

10. Изјава потписана и оверена од стране понуђача („носиоца посла“) да ће у року 

од 8 дана од дана потписивања уговора доставити доказ о плаћеној премији 

полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима за 

период до завршетка радова и полису осигурања објекта у изградњи за период 

до завршетка радова ( винкулиране на Наручиоца ), ову изјаву понуђач сам 

формира; 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену копију 

свих или појединих доказа. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 

дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, 

Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Језик понуде 

Понуда и остала документација која се односи на понуду подноси се на српском 

језику. 

 

2. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште  у затвореној коверти или 

кутији  затворено на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

Понуђач је дужан да на полеђини омота назначи назив, адресу, број телефона и име 

особе за контакт, а на лицу омота да стави заводни печат са бројем и датумом понуде. 

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, 

Калемегдан  14 Београд са назнаком „Понуда за јавну набавку радова - Извођење 

радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру 

комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу јавна набавка бр. 

04/ 13 – НЕ ОТВАРАТИ“ . 

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 року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде на адресу Наручиоца. 

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу 

јавних набавки, тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана 

објављивања позива на Порталу јавних набавки, до 12 часова последњег дана рока, 

без обзира на начин достављања.  

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Завод за 

заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан 14, Београд, до         

30.08.2013. године до 12:00 часова, без обзира на начин подношења. Понуђач који не 

подноси понуду преко поште, предаје је на ПИСАРНИЦИ Завода за заштиту 

споменика културе града Београда, а Наручилац ће понуђачу предати потврду о 

пријему понуде у којој ће бити наведен 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 неблаговременом. 

 

3. Садржај понуде 

 

Понуда мора да садржи следеће елементе: 

 

Попуњен ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
 

Попуњен ОБРАЗАЦ 1 - Подаци о понуђачу (образац се налази у    конкурсној     

документацији); 
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Попуњен ОБРАЗАЦ 2 - Образац за оцену испуњености услова понуђача и групе понуђача 

(докази о испуњавању услова према члану 75.,76.. Закона) 

(образац се налази у конкурсној документацији); 

 

Попуњен ОБРАЗАЦ 3.а - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем  

( образац изјаве се налази у конкурсној документацији); 

 

Попуњен ОБРАЗАЦ 3.б - Изјава Понуђача да наступа са подизвођачем / 

подизвођачима (образац изјаве се налази у конкурсној документацији); 

 

Попуњен ОБРАЗАЦ 3.в - Изјава понуђача који заједнички подносе понуду  (образац 

изјаве се налази у конкурсној документацији); 

 

Попуњен ОБРАЗАЦ 4 - Референц листа понуђача 

(Образац се налази у конкурсној документацији) 

 

Попуњен ОБРАЗАЦ 5 - Изјава понуђача о ангажовању свих техничких лица са 

важећом лиценцом „одговорни извођач радова“ и лица за одговорног руководиоца 

радова; (Образац се налази  у конкурсној документацији) 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора; 

 

Образац структуре понуђене цене 

 

Изјаву о независној понуди. 

 

Образац Изјаве о непромењеном садржају Конкурсне документације. 

 

Изјаву понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа. 

 

Изјаву којом се понуђач обавезује да ће у случају доделе уговора доставити средства 

финансијског обезбеђења предвиђена уговором и то: 

 

1. банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу уговореног         

 аванса са роком важности најкраће до правдања аванса; 

2. оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без  протеста“ прописано  

 потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице 

 и потврдом о регистрацији менице:  

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са 

роком  важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење посла, 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од 

вредности уговора са роком важности 30 дана дужим од уговореног 

гарантног рока 

 

 Сопствена бланко меница прописно потписана и оверена са копијом депо картона и 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, са клаузулом „без 

протеста“ у износу 2% од вредности понуде без ПДВ-а са роком важности до истека 

понуђеног рока важења понуде, за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке. 
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Садржај понуде чине  сви  обрасци који се налазе у Конкурсној документацији. 

 

Сваки образац треба да буде потписан од стране понуђача без обзира да ли се 

доставља непопуњен – бланко. 

 

1. Услови за састављање понуде 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

   Евентуални исказани попуст у понуди, у процентима или у номиналном 

износу, неће се сматрати методом утврђивања коначне цене, нити ће се узети у 

разматрање. 

Комплетна понуда мора да садржи сву тражену документацију и попуњен 

предмер радова. 

Цене за позиције дате паушално као и цене за јединицу мере, су фиксне од 

момента уговарања до завршетка радова; све цене треба исказати у динарима; навести 

рок завршетка радова, изражен календарским данима; навести опцију понуде, која 

мора бити минимум 90 дана од дана отварања; навести гарантни рок за квалитет 

изведених радова, а који мора бити најмање две године за обављене радове , који 

почиње да тече од дана завршетка посла записнички констатованог од стране 

Комисије за примопредaју; навести начин плаћања, не прихвата се формулација 

„према договору“; образац понуде се попуњава читко, неким техничким средством 

или штампаним словима ручно, није дозвољено графитном оловком, пенкалом, 

фломастером или црвеном оловком, свако бељење или подебљавање бројева мора се 

парафирати и оверити од стране понуђача; 

Понуђач доставља попуњен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 

(уколико наступа са подизвођачима)  - у обрасцу се наводе коначне вредности радова 

без ПДВ-а, а које ће изводити подизвођачи; понуђач може да наступа са 

подизвођачима под условом да вредност радова, које ће поверити подизвођачима,   

заједно за све подизвођаче, не прелази 50% од укупне вредности радова, без ПДВ-а, 

која је дата у понуди; у обрасцу обавезно уписати вредност процентуалног учешћа 

подизвођача, као и назив подизвођача, који ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач доставља попуњен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА 

(уколико наступа са групом понуђача) у обрасцу се наводе коначне вредности радова, 

без ПДВ-а; 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији подписују и печатом оверавају 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће подписивати и печатом оверавати обрасце дате у Конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког понуђача из групе понуђача. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који обавезно 

садржи податке о : 

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

 који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор 

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења 
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4. понуђачу који ће издати рачун 

5. рачун на који ће бити извршено плаћање 

6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

 

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. 

Понуђач доставља попуњен ПРЕДМЕР РАДОВА са јединичним ценама и 

паушалним ценама за рад и материјал. 

Предмер радова се попуњава читко, неким техничким средством или 

штампаним словима ручно, није дозвољено графитном оловком, пенкалом, 

фломастером или црвеном оловком, свако бељење или подебљавање бројева мора се 

парафирати и оверити од стране понуђача. 

 

Приликом формирања понуде понуђач мора да има у виду следеће одреднице 

као обавезујуће: 

 

1. Гарантни рок не може бити краћи од две године за обављене  радове, који почиње 

да тече од дана завршетка посла записнички констатованог од стране Комисије за 

примопредају 

2. Аванс у максималном износу до 20% од вредности понуде 

3. Важност понуде је минимум 90 дана од дана отварања понуде 

4. Цене су фиксне до завршетка радова и не могу се мењати 

5. Рок плаћања је 45 дана од дана пријема документа који испоставља понуђач 

6. Рок за реализацију посла 120 календарских дана од дана увођења у посао од стране   

    Наручиоца 

 7. Гарантни рок за уграђену опрему према гарантном року произвођача 

 

Прихватљивом се сматра понуда која не прелази износ процењене вредности 

јавне набавке. 

Наручилац ће у  оквирном року од 15 (петнаест)  дана од дана отварања понуда 

у вези са овом јавном набавком донети Одлуку, о чему ће обавестити све понуђаче.  

 Наручилац задржава право да донесе Одлуку о обустави поступка јавне 

набавке уколико установи да ниједна понуда не одговара условима из Закона , јавног 

позива и конкурсне документације, или из неког другог објективног и доказивог 

разлога. 

Понуђач може у писаном облику да тражи од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана 

пре истека рока за достављање понуда.  

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране 

понуђача пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у поступку 

јавне набавке се одвија писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом у 

смислу члана 20. Закона. 

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. 

После отварања понуда Наручилац може писаним путем да захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
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упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача односно његовог 

подизвођача( члан 93.Закона ). 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 

грешака и 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. 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да 

јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.По 

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

понуду. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године у поступку јавне набавке: 

1.   Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

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 ће 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 (члан 

82. Закона ). 

 

У поступку избора најповољнијег Понуђача примењиваће се критеријум 

економски најповољније понуде. 

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА ЈЕ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА 

ПОНУДА СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: 

 

Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на критеријуму бодовања понуда: 

 

Понуђена цена – 80 пондера  

(оцена понуда  ће се вршити по формули: а/б х 80  , где је а – најнижа 

понуђена цена, б – понуђена цена) 

 

Рок извођења радова - 10 пондера 

(оцена понуда ће се вршити по формули: а/б х 10 , где је а – најкраћи 

понуђени рок извођења радова, б – понуђени рок извођења радова) 

 

Гарантни рок - 10 пондера 

(оцена понуда ће се вршити по формули: а/б х 10, где је а – понуђени 

гарантни рок, б – најдужи понуђени гарантни рок) 

 

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу елемената критеријума 

- најниже понуђене цене.  
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Место време и начин отварања понуда: 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 15 минута након истека крајњег рока за  

подношење понуда, односно 30.08.2013. године, са почетком у 12:15 часова, у 

просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београда Калемегдан 14.  

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача изузев директора 

предузећа који присуствују отварању, предају Комисији за јавну набавку овлашћење 

за учешће у поступку отварања понуда. Број овлашћења и име представника понуђача 

се уписује у Записник о отварању понуда. 

Свако лице које има интерeс да закључи уговор о конкретној јавној набавци, а 

сматра да поступак није у свему спроведен у складу са Законом и важећим прописима, 

може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне 

набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 

149. Закона. Обавезна је уплата таксе у износу предвиђеном у члану 156. Закона, на 

текући рачун бр. 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на бр. 97 50-016, 

сврха: републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије. 
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VII  ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ                                                                

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                ОБРАЗАЦ   1 

 

 ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:    04/13 

 

Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру 

комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 Назив понуђача   

 Адреса понуђача   

 Одговорно лице понуђача  

 (потписник уговора) 
  

 Особа за контакт   

 Телефон   

 Телефакс   

 Електронска пошта   

 Рачун  понуђача  

 Матични број  понуђача  

 Порески идентификациони  број (ПИБ)  

 ПДВ број (попуњавају само обвезници)  

Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима 

 

Датум: 

 

Потпис одговорног лица понуђача: 

 

 

                                                               Печат: 
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ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА 

 И ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 за јавну набавку број:  04 /13 

 

Сагласно чл. 75. и 76. Закона , заинтересовани понуђач је обавезан да уз понуду приложи 

попуњени образац за установљавање квалификације понуђача и све наведене прилоге којима то 

доказује.  

 

 Назив документа 

1. 1 ОБРАЗАЦ 1- Подаци о понуђачу 

2. 2 ОБРАЗАЦ 2- Образац за установљавање квалификације понуђача 

3. 3 ОБРАЗАЦ 3.а – Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем. 

4. 4 ОБРАЗАЦ 3.б – Изјава понуђача да наступа са подизвођачем/ подизвођачима 

5. 5 ОБРАЗАЦ 3.в – Изјава понуђача  који заједнички подносе понуду  

6. 6 Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, достављен у 

фотокопији;  

7. 8 Извод из казнене евиденције односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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. 

      Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 

 

Потврда Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код 

овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 

забране обављања делатности. 

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење 

понуда, односно слања позива за подношење понуда, 
 достављени у фотокопији 

 

8. 9 Потврда надлежног пореског органа којом понуђач доказује да је измирио 

доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији или потврда 

надлежног органа  да се понуђач налази у поступку приватизације, и то: 

    Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

     Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда, 

достављени у фотокопији 
 



 
 

29 / 100 

 

9. 1

0 
   Биланс стања за претходне три обрачунске године, као и исказ о понуђачевим 

укупним приходима од изведених радова на које се уговор о јавној набавци 

односи за претходне три обрачунске године. 

 

  Уколико понуду подноси група понуђача довољно је да наведени услов испуни 

само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени 

услов испуњавају заједно. 
 

10. 1
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попуњен ОБРАЗАЦ 4 -  

којом понуђач доказује да је изводио  радове на санацији и/или конзервацији 

и/или рестаурацији и/или реконструкцији, односно електротехничке радове 

на  објектима  народне архитектуре који су под заштитом државе у смислу 

Закона о културним добрима (ужива статус претходне заштите или је утврђен 

за културно добро или се налази у оквиру просторне културно-историјске 

целине под заштитом), или на референтним  објектима народне архитектуре,  

који су изведени у бондручном систему са испуном од чатме и фасадама  од 

блатног малтера 

11. 1
2 

 

 

 

За наведене објекте који су у референц листи понуђача, понуђач мора да 

достави:   

- оверене оконачне ситуације за претходни период од најдуже осам година 

(доказ за оверену оконачну ситуацију је: оконачна ситуација оверена од стране 

Наручиоца конкретног посла и Надзорног органа, достављена у оригиналу или 

овереној фотокопији), у којима се види да је понуђач изводио радове на санацији 

и/или конзервацији и/или рестаурацији и/или реконструкцији, односно 

електротехничке радове на  објектима  народне архитектуре који су под 

заштитом државе у смислу Закона о културним добрима (ужива статус 

претходне заштите или је утврђен за културно добро или се налази у оквиру 

просторне културно-историјске целине под заштитом), или на референтним  

објектима народне архитектуре,  који су изведени у бондручном систему са 

испуном од чатме и фасадама  од блатног малтера, у вредности минимум 

10.000.000,00 динара, без ПДВ-а укупно за период од претходних осам година ; 

- потврду инвеститора да су радови за наведени уговор окончани, достављену у 

фотокопији.  

- уколико се ради о објекту ван територије града Београда, потврду о заштити 

објекта од надлежног Завода (републичког, регионалног или градског);   

- фотографије  изведених референтних објеката пре и после изведених радова 

 

 

 
 

12. 1
5 

ОБРАЗАЦ 5- Изјава понуђача о ангажовању свих техничких лица са важећом лиценцом 

„одговорни извођач радовa“ и лица за одговорног руководиоца радова; 

13. 1
6 

Табела  1 - Техничка опремљеност понуђача,  којом понуђач доказује да располаже 

довољним техничким капацитетом 

 

14. 1
7 

Табела 2.-  Преглед квалификацине структуре понуђача, којом понуђач доказује да 

располаже довољним кадровским капацитетом. 
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15. 1
8 

У случају да наступа са подизвођачем понуђач треба да достави попуњене ОБРАЗАЦ 1-

П, ОБРАЗАЦ 2-П и ОБРАЗАЦ 3-П,  и сву наведену документацију у ОБРАСЦУ 2-П.   

 

Уколико има више подизвођача, потребно је обрасце и табеле  ископирати и попунити 

за сваког подизвођача посебно. Понуђач може да наступа са подизвођачима под 

условом да вредност радова, које ће поверити подизвођачима, заједно за све 

подизвођаче, не прелази 50% од  вредности радова, без ПДВ-а, која је дата у понуди 

16. 1
9 

У случају да понуду даје група понуђача, у виду заједничке понуде обавезно доставити 

ОБРАЗАЦ 3.в. и ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за групу понуђача. У случају подношења 

заједничке понуде, понуђачи у односу на наручиоца одговарају неограничено 

солидарно.  

За сваког понуђача у заједничкој понуди „носилац посла“ обавезно доставља попуњен 

ОБРАЗАЦ 1, ОБРАЗАЦ 2 и доказе под тачкама 6, 7, 8 и 9 из ОБРАСЦА 2, а остале 

доказе под тачкама 10, 11, 12, 13, 14  из ОБРАСЦА 2 доставља у складу са обавезама 

дефинисаним споразумом заједно и у складу са наведеном врстом радова у ОБРАСЦУ 

3.в.;   

доказе под тачкама 20, 21 и 22 из ОБРАСЦА 2, односно Модел уговора, ОБРАЗАЦ 

ПОНУДЕ и ПРЕДМЕР РАДОВА, који  оверавају и потписују сви чланови групе 

понуђача. (Носилац посла своје податке попуњава на оригиналним обрасцима и 

табелама, а за остале понуђаче, обрасце и табеле потребно је копирати);                                                 

  

 

17. 2
0 
Сопствена бланко меница прописно потписана и оверена са копијом депо 

картона, и овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, са 

клаузулом „без протеста“ у износу 2% од вредности понуде без ПДВ-а са роком 

важности до истека понуђеног рока важења понуде, за обезбеђење испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке. 
 

18. 2
1 
 Изјаву којом се понуђач обавезује  да ће у случају доделе уговора доставити 

средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором и то: 

1.банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу уговореног 

аванса са роком важности најкраће до правдања аванса; 

2.оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без  протеста“, 

прописано потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за 

попуну менице и потврдом о регистрацији менице: 

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са 

роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење посла, 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од 

вредности уговора са роком важности 30 дана дужим од уговореног 

гарантног рока. 
 

 

19. 2
4 

Изјаву потписану и оверену од стране понуђача („носиоца посла“) да ће у року од 8 

дана од дана потписивања уговора доставити доказ о плаћеној премији полисе за 

осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима за период до завршетка 

радова и полису осигурања објекта у изградњи за период до завршетка радова  

( винкулиране на Наручиоца ) , ову изјаву понуђач сам формира; 

 

20. 2
5 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.  
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21. 2
6 

Попуњен ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ   и 

Попуњен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ (уколико наступа са 

подизвођачима) ; или 

Попуњен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА (уколико наступа са групом 

понуђача)  

22. 2
7 

Попуњен  ПРЕДМЕР РАДОВА са јединичним ценама и паушалним ценама за рад и 

материјал. 

 

 

M.П. 

Датум________________                                                    Потпис одговорног лица 

понуђача  

 

                                                                        

___________________________ 
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ОБРАЗАЦ 3.а 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 04/13 

 Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у 

оквиру комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 

 

 

У вези са горе наведеном јавном набавком, изјављујемо да не 

наступамо са подизвођачем. 
 

 

 

 

 

 
 

МП 

    Датум________________                                                            Потпис одговорног лица 

                                                                                         понуђача 

 

             

_______________________________ 
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ОБРАЗАЦ 3.б 

 

      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА  

    СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 

      ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  04/13 

 

   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 

   ДА  НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 

 

У вези са горе наведеном јавном набавком, изјављујемо да наступамо са следећим 

подизвођачем / подизвођачима 

 
Ред. 

бр. 
Назив подизвођача Врста радова коју ће обављати 

(према предмеру радова) 

Напомена 

1 
   

2    

3    

4    

5    

 
МП 

Датум________________                                    Потпис одговорног лица понуђача 

 

       

 ________________________________ 

 
             

 

 

Напомена:у случају више података образац фотокопирати               
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ОБРАЗАЦ 3.в 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ 

ПОНУДУ 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  04/13 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

                                КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 
У вези са горе наведеном јавном набавком, наступају као група понуђача у 

заједничкој понуди следећи понуђачи 

 

Ред. 

бр. 
ПОНУЂАЧ Врста радова коју ће 

обављати 

    ( према предмеру 

радова) 

1 Носилац посла 

 

_______________________________________ 

(назив понуђача, седиште понуђача) 

 

_________________________________                  МП 
         (потпис одговорног лица) 

 

 

2  

_______________________________________ 

(назив понуђача, седиште понуђача) 

 

_________________________________                  МП 
         (потпис одговорног лица) 

 

 

3  

_______________________________________ 

(назив понуђача, седиште понуђача) 

 

_________________________________                  МП 
         (потпис одговорног лица) 

 

 

4  

_______________________________________ 

(назив понуђача, седиште понуђача) 

 

_________________________________                  МП 
         (потпис одговорног лица) 

 

 

Напомена: у случају више података образац фотокопирати 

 
МП 

Датум________________                                              Потпис одговорног лица понуђача 

 

                                                                                             ________________________________                                                                                                                             
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ОБРАЗАЦ 4 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  04/13 

Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у 

оквиру комплекса родне куће војводе Степе Степановића  у Кумодражу 

 

Редни 

бр. 

 

Предмет уговора 

Време 

извођења 

радова 

Вредност радова,  

без ПДВ-а 

Пун назив 

инвеститора 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 

 

                                                                       МП 

Датум________________                                 Потпис одговорног лица понуђача 

 

            

______________________________ 
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ОБРАЗАЦ 5 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ СВИХ ТЕХНИЧКИХ ЛИЦА СА 

ВАЖЕЋОМ ЛИЦЕНЦОМ „ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА“                                                                                    

И ЛИЦА ЗА ОДГОВОРНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 04 /13 

 

Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у 

оквиру комплекса родне куће војводе Степе Степановића  у Кумодражу 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

Да ће по закључењу уговора, а пре увођења у посао, за реализацију Јавне набавке број 

04/13 ангажовати сва потребна техничка лица са важећом лиценцом – „одговорни 

извођач радова“ и донети Решење о именовању одговорног руководиоца радова у 

складу са Законом о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“ број 72/2009, 

81/2009 и 24/2011). 

Датум________________                                               Потпис одговорног лица понуђача 

 

      

                 

_____________________________ 

 

МП 
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 Табела 1 

             

 

                                                  ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ: 04/13 

 

 

ПРЕГЛЕД ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА 

 
 

Редн

и 

бр. 

 

Механизација, опрема  

и остало 
Количина Врста и тип 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

   

 

 

 

 

МП 

 

Датум________________                            Потпис одговорног лица понуђача 

 

                                                                --------------------------------------------                                           
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Табела 2 

     ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ: 04/13 

    

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ПОНУЂАЧА 

   

 

Редн

и 

бр. 

 

СТРУКА* 

Број стално 

запослених 

Број 

запослених на 

одређено 

време 

Број 

ангажованих 

по основу 

уговора 

1     

2     
3     

4     
5     

6     
7     

8     

9     
10     

11     
12     

13     
14     

15     

        

   *навести редом занимања –  раздвојена по стручним спремама (VII, VI, V, IV, ВКВ, КВ, НК) 

 
         

 

 

                                                          МП 

Датум________________                                        Потпис одговорног лица понуђача                                                                                                                                                    

                              

                                                                                                   

_____________________________ 
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ОБРАЗАЦ     1-П 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 04 /13 

 

Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру 

комплекса родне куће војводе Степе Степановића  у Кумодражу 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача 

  

 

Адреса подизвођача 

  

 

Одговорно лице подизвођача  

  

 

Особа за контакт 

  

 

Телефон 

  

 

Телефакс 

  

 

Електронска пошта 

  

 

Рачун подизвођача 

  

 

Матични број подизвођача 

  

 

Порески идентификациони број (ПИБ) 

 

 

ПДВ број (попуњавају само обвезници) 

 

Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима 

 

Датум: 

 

Потпис одговорног лица понуђача: 

 

 

                                      Печат: 
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ОБРАЗАЦ  2-П 

 

 

ОБРАЗАЦ  ДОКАЗА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 
 по јавној набавци број: 04/13 

 

 

Сагласно чл. 75., 76. Закона , заинтересовани понуђач је обавезан да уз понуду приложи 

попуњени образац за установљавање квалификације подизвођача са прилозима којима то 

доказује.  

 

 Назив документа 

1 Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, 

достављен у фотокопији; 

2 Извод из казнене евиденције односно уверења основног суда и 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 

подизвођач 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. 

      Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда. 

 

Потврда Привредног и Прекршајног суда да подизвођачу није изречена 

мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 

друштву изречена мера забране обављања делатности. 

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење 

понуда, односно слања позива за подношење понуда,  достављени у 

фотокопији  
3 Потврда надлежног пореског органа којом подизвођач доказује да је 

измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији или потврда надлежног органа  да се подизвођач налази у 

поступку приватизације, и то: 

    Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода. 

     Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда, достављени у фотокопији;. 

4    Биланс стања за претходне три обрачунске године, као и исказ о 

подизвођачевим укупним приходима од изведених радова на које се 

уговор о јавној набавци односи за претходне три обрачунске године. 
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5 ОБРАЗАЦ 3-П – Референц листа подизвођача 

којом подизвођач доказује да је изводио  радове на санацији и/или 

конзервацији и/или рестаурацији и/или реконструкцији, односно 

електротехничке радове на  објектима  народне архитектуре који су под 

заштитом државе у смислу Закона о културним добрима (ужива статус 

претходне заштите или је утврђен за културно добро или се налази у 

оквиру просторне културно-историјске целине под заштитом), или на 

референтним  објектима народне архитектуре,  који су изведени у 

бондручном систему са испуном од чатме и фасадама  од блатног малтера. 

(Образац 3-П – налази се у конкурсној документацији) 

6 За наведене објекте који су у референц листи подизвођача, подизвођач 

мора да достави :   

- оверене оконачне ситуације за претходни период од најдуже осам година 

(доказ за оверену оконачну ситуацију је: оконачна ситуација оверена од 

стране Наручиоца конкретног посла и Надзорног органа, достављена у 

оригиналу или овереној фотокопији), у којима се види да је понуђач 

изводио радове на санацији и/или конзервацији и/или рестаурацији и/или 

реконструкцији, односно електротехничке радове на  објектима  народне 

архитектуре који су под заштитом државе у смислу Закона о културним 

добрима (ужива статус претходне заштите или је утврђен за културно 

добро или се налази у оквиру просторне културно-историјске целине под 

заштитом), или на референтним  објектима народне архитектуре,  који су 

изведени у бондручном систему са испуном од чатме и фасадама  од 

блатног малтера, у вредности минимум 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а 

укупно за период од претходних осам година ; 

- потврду инвеститора да су радови за наведени уговор окончани, 

достављену у фотокопији.  

- уколико се ради о објекту ван територије града Београда, потврду о 

заштити објекта од надлежног Завода (републичког, регионалног или 

градског);   

- фотографије  изведених референтних објеката пре и после изведених 

радова 

 

 
 

MП 

 

 

Датум________________                                 Потпис одговорног лица понуђача 

                    

                                                                           ___________________________ 
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                                                                                                               ОБРАЗАЦ 3-П 

 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  04/13 

Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у 

оквиру комплекса родне куће војводе Степе Степановића  у Кумодражу 

 

 

Редни 

бр. 

 

Предмет 

уговора 

 

Време 

извођења 

радова 

Вредност 

___________________ 

радова, без ПДВ-а 
Пун назив 

инвеститора 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

 

 

 

МП 

Датум________________                                         Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

 

            

______________________________ 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ: ________________________________________________________________________________  

ПОНУДА број: _______________________________ 

ЈАВНА НАБАВКА број:   04/13 

У складу са условима и захтевима из јавног позива и конкурсне документације спремни смо да изведемо 

радове на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру комплекса родне 

куће војводе Степе Степановића у Кумодражу, по систему „фиксне цене по јединици мере“, 

обрачуну по стварно извршеним  радовима  и „фиксне паушалне цене“. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА   ПОНУДЕ 

бр. ОПИС РАДОВА 
ЦЕНА СА СВИМ 

ТРОШКОВИМА 

БЕЗ ПДВ 

ВРЕДНОСТ 

ПДВ- а 
КОНАЧНА ЦЕНА 

1 ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ     

2 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА     

3 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

4 ЗИДАРСКИ РАДОВИ    

5 
БЕТОНСКИ, АРМИРАНО 

БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

   

6 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ    

7 ТЕСАРСКИ РАДОВИ    

8 ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ    

9 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ    

10 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ    

11 СТОЛАРСКИ РАДОВИ    

12 СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ    

13 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ    

14 ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ    

15 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ    

     

 УКУПНО:    

Словима: 

Цене за јединицу мере и паушалне цене, по позицијама,  фиксне  су  до завршетка извођења радова. 
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Опција понуде:     ____________________дана од дана отварања понуде 

Рок за завршетак радова  (календарских дана): ____________________________________ 

Гарантни рок за квалитет изведених  радова : _______________________________________ 

Начин плаћања: 

 

Датум:  Потпис одговорног лица понуђача:  

                                                                                             Печат 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

  ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  04 /13 

 

Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру 

комплекса родне куће војводе Степе Степановића  у Кумодражу 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

Наведени подизвођачи ће радове изводити на следећи начин: 

р.б. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

Позиције радова на којима 

ће бити ангажовани 

 (према предмеру радова) 

Вредност радова 

(са свим трошковима,  

без ПДВ-а) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

                                                                                    УКУПНО:          

Словима: 

   Вредност радова, које ће изводити подизвођачи,  износи  _______% од укупне вредности    

радова, без ПДВ-а.    

       Датум:  

Потпис одговорног лица понуђача: 

 

____________________________ 

Печат 



 
 

46 / 100 

 

 

 

 

      ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:    04/13 

Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у 

 оквиру комплекса родне куће војводе Степе Степановића у  Кумодражу  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА 

Наведени понуђачи ће радове изводити на следећи начин: 

Р.б. 
НАЗИВ 

ПОНУЂАЧА 

Позиције радова које  

изводи понуђач  

(према предмеру радова) 

Вредност радова 

(са свим трошковима,  

без ПДВ-а) 

 

1       

Датум:  

     

Потпис одговорног лица: 

 

м.п. 

2       

Датум:              

     

 Потпис одговорног лица: 

 

м.п. 

3       

Датум:                 

  

 Потпис одговорног лица: 

 

м.п. 

                                                                                                

УКУПНО:      
    

   Словима: 
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VIII     МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

                                                         У Г О В О Р 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ГРАДА БЕОГРАДА, Београд, Калемегдан бр.14 (у даљем тексту Наручилац), кога 

заступа директор мр Милица Грозданић дипл.инж.арх 

 

2. ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________                 
(у даљем тексту Извођач радова) кога заступа  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: За извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању 

куће и амбара у оквиру комплекса родне куће војводе Степе Степановића у  у 

Кумодражу 

  

 

Чл. 1. 

 

Наручилац уступа, а Извођач радова прихвата да изведе радове на санацији и 

инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру комплекса родне куће војводе 

Степе Степановића у  у Кумодражу, а у свему према понуди Извођача радова бр. 

___________од  ____________________     године која је саставни део овог Уговора. 

 

Чл. 2. 

 

Извођач радова се обавезује да радове из чл.1 овог Уговора у целости изведе у року од  

_________________________ календарских дана од дана увођења у посао од стране 

Наручиоца. 

 

Чл. 3 

 

Укупна вредност радова из чл.1 овог Уговора без обрачунатог ПДВ-а износи             

_________________________________динара(словима: 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________),а према 

усвојеној понуди Извођача радова. 

Вредност  радова  из  става   1.   овог  члана  добијена је  на  основу  количина  и 

јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова. 

Јединичне цене из става 2 овог члана су фиксне до завршетка радова. 

Укупна вредност  радова из  члана   1.  овог  Уговора,  са обрачунатим  ПДВ-ом 

износи _________________________________________   динара (словима:  

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________). 
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Чл. 4. 

 

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, обезбеди 

средства у укупном износу од _______________________  динара (словима: 

__________________________________________________________________________

_____________________________________), и иста пренесе на рачун Извођача радова 

бр. __________________________________________________, на следећи начин: 

а.     ______________на име аванса у року од 8 дана по достављању гаранције банке. 

б.    Преостали   износ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

и по уплати средстава од стране Секретаријата за културу. 

 

Чл. 5. 

 

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу достави: 

 

1. у року од 8(осам) дана од дана закључења Уговора неопозиву, безусловну и 

плативу на први позив и без приговора банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања у износу уговореног аванса са роком важности најкраће до 

правдања аванса; 

2. оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без  протеста“ прописано 

потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице: 

- у року од 8(осам) дана од дана закључења Уговора за добро извршење посла у 

износу од 10% од вредности уговора са роком важности 30 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење посла, 

- у року од 8(осам) дана од завршетка радова записнички констатованог од 

стране Комисије за примопредају, за отклањање недостатака у гарантном року 

у износу од 5% од вредности уговора са роком важности 30 дана дужим од 

уговореног гарантног рока. 

 

Чл.6. 

 

Извођач радова се обавезује да у року од 8 дана од дана потписивања Уговора достави 

доказ о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима 

и стварима за период до завршетка радова и полису осигурања објекта у изградњи за 

период до завршетка радова (винкулиране на Наручиоца). 

 

Извођач радова се обавезује да пренета средства користи искључиво у наменске 

сврхе, сходно чл.1 овог Уговора, у противном дужан је да врати целокупан пренети 

износ средстава са законском затезном каматом. 

 

Чл. 7. 

 

Наручилац се обавезује да Извођачу радова благовремено преда: 

•    Инвестиционо техничку документацију и другу документацију неопходну за 

извршење посла. 
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Чл. 8. 

 

Уговорне стране су се споразумеле да је гарантни рок за квалитет изведених радова  

________________ године и почиње да тече од дана примопредаје радова. 

 

Чл. 9. 

 

У  случају  недостатака  откривених  у  гарантном   року,   Наручилац  радова  се 

обавезује да писмено о томе обавести Извођача радова у року од 5 дана од откривања 

недостатака. 

Извођач радова се обавезује да у гарантном року о свом трошку отклони све 

недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења 

од стране Наручиоца . 

Уколико Извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац 

задржава право да на терет Извођача радова ангажује другог извођача радова за 

отклањање предметних недостатака. 

 

Чл. 10. 

 

У случају да Извођач радова не изведе предметне радове у уговореном року, 

Наручилац ће за сваки дан закашњења умањити износ окончане ситуације за изведене 

радове, за 2 промила дневно, а највише до 5% од вредности уговорених радова. 

 

Чл. 11. 

 

Надзор  над  извођењем  радова  вршиће надзорни  орган   именован   од  стране 

Наручиоца. 

Извођач радова се обавезује да овлашћеном представнику надзорног органа пружи на 

увид сву документацију  о  извршеним радовима и  утрошеним  средствима која су 

предмет овог уговора. 

 

Чл. 12.  

 

Извођач радова се обавезује да за одговорног руководиоца радова одреди решењем 

лице које је дипломирани инжењер одговарајуће струке, са лиценцом одговорног 

извођача радова. 

Извођач  радова  се  обавезује  да  Наручиоцу  достави  решење,  односно  акт  о 

именовању одговорног руководиоца радова из става 1 овог члана у року од 5 дана од 

дана потписивања овог Уговора. 

Извођач радова је  дужан  да  уредно  и  по  прописима  води  грађевински  дневник  и 

грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписани од стране 

надзорног органа и одговорног руководиоца радова. 

Извођач радова се обавезује да уредно води и другу неопходну и прописану 

документацију. 

 

Чл. 13. 

 

Извођач радова испоставља 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________за извршене радове.  

По завршетку радова Извођач радова ће испоставити окончану ситуацију. 
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Извођач радова ће ситуације испостављати на основу количина оверених од стране 

надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене 

понуде. 

 

Чл. 14. 

 

Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење градилишта, тако што ће 

предузети све мере за безбедност објекта, околине и заштиту животне средине. 

Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера 

заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 

заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова. 

Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1 и 2 овог члана, одговоран је и 

сноси сву насталу штету. 

 

Чл.15. 

 

Извођач радова се обавезује да радове из чл.1 овог Уговора, изведе стручно и 

квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, 

стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла. 

Извођач радова се обавезује да приликом извођења радова користи материјале и 

опрему доброг квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу 

са пројектном документацијом и техничким захтевима Наручиоца за извођење радова. 

 

Чл.16. 

 

Примопредају радова извршиће Комисија за стручни преглед, примопредају и 

обрачун радова, о чему ће се сачинити записник. 

 

Чл. 17. 

 

Овај уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране. 

 

Чл. 18. 

 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се најпре 

споразумно, у супротном, надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

 

 

Чл. 19. 

 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, 

од којих свака уговорна страна добија по 3 ( три ) примерка. 

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА :                                                       ЗА НАРУЧИОЦА:  

           Директор                                                                                    Директор 

 

 

                                                                                  мр Милица Грозданић, дипл.инж.арх 
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IX   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 

 

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима, дужан је да попуни, потпише 

и овери печатом Образац структуре цене.  

Уколико понуду заједнички подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача су 

дужни да потпишу и овере попуњен Образац структуре цене. 

 

Упутство за подношење Обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин: 

 

- уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

- уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

- уписати укупну цену без ПДВ-а  за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама; 

на крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

- уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет и то 

тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ- ом са траженим количинима; 

На крају уписти укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
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РОДНА КУЋА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА у Кумодражу 

Предмер и предрачун архитектонско-грађевинских  радова на санацији и инвестиционом одржавању 

          

редни  

број 

врста и опис радова ј.м. количина               

јединичне 

цене без 

ПДВ 

   

јединична 

цена са 

ПДВ 

  укупна 

цена 

без 

ПДВ 

укупна 

цена са 

ПДВ 

      материјал     рад материјал     рад 

А ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ                 

1 Монтажа и демонтажа заштитне металне 

ограде око градили шта, висине 2,00м са 

капијом за улаз  радника, возила и 

механизације. Капију снабдети бравама са 

кључевима или катанцима. Ограду 

правилно анкеровати и укосничити да не 

дође до превртања. Ограда мора бити 

уредно обојена. Кори сти се све време 

трајања радова и плаћа се једампут, без 

обзира да ли се демонтира и поново 

монтира у току радова. На ограду 

поставити таблу са упозорењем за 

пролазнике. 

                

  Обрачун по м2 ограде м2 292,00             
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2 Монтажа и демонтажа  металне цевасте 

скеле за радове у свему према важећим 

прописима и мерама ХТЗ-а. Скела  мора 

бити статичји стабилна, анкерована за 

објекат и прописно уземљена. На сваких 

2,00м поставити радну платформу од 

фосни. Са спољне стране платформи 

поставити фосне на кант. Целокупну 

површину скеле покрити ПВЦ засторима. 

Скелу прима и преко дневника даје 

дозволу за употребу статичар. Користи се 

све време трајања радова. 

                

  Обрачун по м2 м2 202,50             

3 Набавка и постављање полиетиленске 

фолије преко отвора на фасади, ради 

заштите. Фолију учврстити дрвеним 

летвама водећи рачуна да се не оштети 

постојећа столарија. Све евентуална 

оштећења падају на терет извођача. 

                

  Обрачун по м2 фолије                 

  кућа  м2 13,75             

  амабар м2 4,68             

4 Чишћење и прање прозора и врата  по 

завршетку свих радо ва. Пажљиво 

механички очистити све површине и 

опрати водом са додатком одговарајућих 

хемијских средстава. 

                

  Обрачун по м2 опране површине                 
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  кућа  м2 41,00             

  амбар м2 29,00             

5 Чишћење просторија објекта од 

грађевинског шута са преносом шута на 

депонију градилишта. Плаћа се једампут 

без обзира на број чишћења. 

                

  Обрачун по м2                 

  кућа  м2 98,40             

  амабар м2 14,90             

6 Чишћење градилишта по завршетку свих 

радова. Шут прикупи ти, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију. 

                

  Обрачун по м2  м2 1.450,00             

  УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ 

РАДОВИ 

                

          

Б ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА                 

1 Демонтажа тротоара  од калдрме  заједно 

са бетонском под логом. Камене облутке 

очистити од малтера и депоновати их на 

градилишну депонију до поновне уградње. 

Шут прикупити, утоварити на камион  и 

одвести на градску депонију. 

                

  Обрачун по м2 м2               

  родна кућа   42,00             

  амбар   9,00             
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2 Демонтажа приступне стазе од опеке у 

цементном малтеру, због копања 

дренажног канал око куће.  Опеку 

очистити од малтера и складиштитит је на 

градилишту до поновне уградње. 

                

  Обрачун по м2 м2 30,00             

3 Демонтажа  два степеника  од пуног 

камена  испред  улаза у амбар. Степенике 

депоновати на градилишну депонију до 

поновне уградње. 

                

  Обрачун  по м1 м1 2,20             

4 Демонтажа платоа са горње стране амбара  

поплочаног каменом, заједно са подлогом. 

Демонтирани камен очистити од малтера и 

складиштити на градилишну депонију до 

поновне уградње. Шут прикупити, 

утоварити на камиоон и одвести на 

градску депонију. 

                

  Обрачун по м2. м2 30,00             

5 Демонтажа степеница од насати чно 

постављене опеке дуж бочних зидова 

амбарa, заједно са бетон ском подлогом. 

Опеку очистити од малтера и сложити на 

градилишну депонију до поновне уградње. 

Шут изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

                

  Обрачун по м1 м1 26,00             
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6 Изношење постојећег намештаја,  

изложбене поставке, књига,  лустера и сл  

из простора који се  санира. Затечене 

ствари утоварити и одвести на суво и 

сигурно место које одреди инвеститор,  где 

ће бити депоновани  док трају радови на 

санацији објекта.  

                

  Обрачун по м2 површине просторије м2 65,70             

7. Пажљиво скидање  слоја земљаног пода 

направљеног од блатног малтера из 

просторије са огњиштем. Блатни  малтер 

депоновати у оквиру оквиру дворишта  до 

поновне уградње. 

                

  Обрачун по м2 пода м2 24,50             

8. Демонтажа бродског пода са подлогом, 

заједно са лајснама. Демонтирани под 

утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион  одвести на градску 

депонију. 

                

  Обрачун по м2 пода м2 38,20             

9. Демонтажа пода трема од опеке са 

скидањем подлоге. Опе ку очистити од 

малтера и сложити за поновну уградњу. 

Шут изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

                

  Обрачун по м2 пода. м2 8,70             
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10 Обијање  малтера  са унутрашњих зидова. 

Обити малтер  до подлоге и кламфама  

очистити спојнице подлоге.  Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

                

  Обрачун по м2 површине зида, без 

одбијања отвора. 

                

  кућа м2 129,10             

  амбар м2 27,70             

11 Обијање малтера са плафона. Обити 

малтер и кламфама очистити спојнице 

летвисане подлоге. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на 

градску депонију. 

                

  Обрачун по м2 плафона                 

  кућа м2 71,44             

  амбар м2 16,14             

12 Обијање малтера са спољашњих  зидова. 

Обити малтер до подлоге. Шут прикупити, 

утовари ти на камион и одвести на градску 

депонију. 

                

  Обрачун по м2 обијене површине без 

одбијања отвора 

                

  кућа м2 93,52             

  амбар м2 27,60             

  УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА                 
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В ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1 Копање рупе у земљи дим 1х2х0,5м за 

мешање блатног малтера. Бочне стране 

правилно одсећи, а дно нивелисати. 

                

  Обрачун по м3 земље. м3 1,00             

2 Ручни ископ земље III категорије  у 

широком откопу терена у оквиру објекта. 

Дно нивелисати тако да његова нивелација 

прати нивелацију тротоара са спољашње 

стзране зида.  Ископану земљу изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.  

                

  Обрачун по м3 земље. м3 66,10             

3 Ручни ископ рова  III категорије  за 

тротоаре са темељима, ширине 1,20м и 

дубине око 60см, са насипањем.  Бочне 

стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 

Земљу одбацити од рова. По завршеним 

радовима земљу набити у слојевима.  

Вишак земље превести колицима, 

утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. 

                

  Обрачун по м3 земље.                 

  кућа м3 25,20             

  амбар м3 5,40             
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4 Ручни ископ рова  III категорије   за израду 

хидроизолације зидова амбара,  ширине 

1,2м, дубине 2м, до темеља, са насипањем. 

Бочне стране правилно одсећи, а дно 

нивелисати. У цену улазе и разупирање и 

обезбеђење рова. Ископану земљу 

избацити из рова. По завршеним радовима 

земљу насути и набити у слојевима. Вишак 

земље превести колицима, насути и 

нивелисати терен или утоварити на камион 

и одвести на градску депонију. 

                

  Обрачун по м3 земље. м3 27,12             

5 Ручни ископ канала у земљи  III категорије 

са насипањем, дуж граница парцеле,  за 

постављање ограде од прошћа. Канал 

копати ширине 30см и дубине 40см. 

Ископану земљу одбацити од канала. По 

завршеним радовиме земљу насути и 

набити у слојевима. Вишак земље 

превести колицима, насути и нивелисати 

терен или утоварити на камион и одвести 

на градску депонију. 

                

  Обрачун по м3 земље. м3 26,20             

6 Набавка и разастирање шљунка испод 

бетонских  плоча и темеља у слоју дебљи 

не 10см. Тампонски слој шљунка насути у 

слојевима, набити и фино испланирати са 

толеранцијом по висини ±1см. 

                

  Обрачун по м2 набијеног шљунка                
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  кућа м2 50,40             

  амбар м2 26,00             

  УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                 

          

Г ЗИДАРСКИ РАДОВИ                 

1 Презиђивање постојећег димњака пуном 

опеком са набавком нове, у кречном 

малтеру. Растрешене делове постојећег 

димњака порушити. Завршни капић на  

димњачкој баџи  извести са 

полуобличастим отворима и 

профилисаним венцима по ободу калоте. 

Калоту на капићу озидати од делова 

равног црепа радијално постављеног. 

Капић обавезно армирати бетонским 

гвожђем Ø6. Приближна величина баџе је 

110/110/120см. Опеку пре уградње квасити 

водом. Спојнице са спољне стране по 

завршеном зидању очистити до дубине од 

2см. Унутрашњу страну димањака  

обрадити приликом зидања.  У цену улази 

и помоћна скела. 

                

  Обрачун по м3 димњака м3 1,32             
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2 Зидање зидова од опеке дебљине 12 см 

ради заштите  хидроизолације и 

формирање  ваздушне  изолације.  Зидати 

цементнм малтером размере 1:2 на 

одстојању 6,5-7 см од равни зида на који 

ослонити испуштене везаче.  Везаче 

испустити  у сваком четвртом реду на 

одстојању 75-100 см и пре уградње их 

умочити у врели битумен. Приликом 

зидања  водити рачуна да малтер не упадне  

у међупростор између озиданих зидова. 

                

  Обрачун по м2 озиданог зида м2 18,00             

3 Санација  пукотина у каменом темељном 

зиду. Фуге очиститити до дубине  од 2см, 

прашину издувати компримованим 

ваздухом. Очишћене фуге залити 

санационим малтером. 

                

  Обрачун по м1 м1 10,00             

4 Фуговање камених зидова подрума куће 

кречним малтером. Површине за  

фуговање очистити, отпрашити и опрати 

водом. Спојнице добро испунити малтером 

и завршно обрадити тако да буду назнатно 

увучене у односу на раван зида. Малтер не 

сме да буде сувише редак да не дође до 

цурења и прљања камена. Фуговање 

поверити искусним мајсторима. Пре 

почетка радова извођач је дужана да 

направи више пробних узорака. 
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  Обрачун по м2 фуговане површине. м2 39,20            

5 Израда тротоара од  постојеће  неоштећене 

калдрме преко носеће АБ плоче у 

цементном малтеру, справљеним са 

просејаним  песком "јединицом". 

Приликом постављања калдрме водити 

рачуна о правилном паду (3% од објекта). 

Спојнице залити цементним малтером, 

фуге обрадити и камен очистити. У цену 

улази и набавка недостајуће калдрме. 

                

  Обрачун по м2.                 

  кућа м2 49,20             

  амбар м2 18,00             

6 Поплочавање платоа  демонтираном  

неоштећеном  и очишћеном калдрмом. 

Камени облутак поставити у слоју 

цементног малтера справљеног са 

просејаним песком "јединицом".  

Приликом постављања калдрме водити 

рачуна о правилном паду постављених 

површина калдрме. Спојнице залити 

цементним малтером. Фуге обрадити и 

камен очисти ти. У цену улази и набавка 

недоастајуће количине калдрме. 

                

  Обрачун по м2 м2 31,00             
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7 Израда степеника од насатично 

постављене  опеке, у слоју цементног 

малтера. Добро печену опеку поставити у 

слоју цементног малтера дебљине 3см, 

размере 1:3, правилно нивелисати и 

сложити. Спојнице фуговати, а опеку 

очистити. У цену улази и набавка опеке. 

Нивелација новог степеништа мора да 

прати нивелацију демонтираног. 

                

  Обрачун по м1 степеника м1 26,00            

8 Израда стазе од пуне опеке у цементном 

малтеру на месту демонтиране. Добро 

печену опеку поставити у слоју цементног 

малтера дебљине 3см, размере 1:3, 

правилно нивелисати и сложити у 

постојећем слогу. Спојнице фуговати, а 

опеку очистити. У цену улази и набавка 

опеке и фуговање. 

                

  Обрачун по м2 стазе. м2 30,00             

9 Поплочавање пода огњишта циглом у  

блатном малтеру,  у свему према 

постојећем стању. 

                

  Обрачун по м2 м2 1,00             

  УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ                 
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БЕТОНСКИ, АРМИРАНО-БЕТОНСКИ 

РАДОВИ  

1 Израда АБ темељне косе затеге (Поз ТЗ1) 

МБ 30. Израдити оплату и греду армирати 

по пројекту. Бетон уградити и неговати. У 

цену улазе оплата и арматура. 

                

  Обрачун по м3 греде м3 0,52             

2 Израда АБ зидног платна (Поз З1), МБ 20. 

Израдити оплату темељних зидова и 

армирати  по пројекту. Бетон уградити и 

неговати. У цену улазе оплата и арматура. 

                

  Обрачун по м3 бетона м3 2,33             

3 Израда Аб плоче тротоара (Поз 1),  

дебљине 12см, МБ 20.  Израдити оплату са 

подупирачи ма  и плочу армирати по 

пројекту и статичком прорачуну. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У цену 

улазе оплата и арматура. 

                

  Обрачун по м2 изливене плоче                 

  кућа м2 40,80             

  амбар м2 15,00             

4 Израда  АБ косе степенишне плоче  МБ 20. 

Израдити оплату косе плоче и степеника 

према статичком прорачуну. Плочу 

нивелисати тако да се задржи постојећа 

нивелација степеништа обложеног опеком. 

Бетон уградити и неговати по прописима. 

У цену улазе оплата и арматура  
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  Обрачун по м3 бетона м3 1,03             

5 Израда бетонских  риголе око тротоара од 

набијеног бетона МБ 30, ширине 20см. 

Риголе изводити након поплочавања 

тротоара. Израдити оплату ригола и 

бетонирати преко слоја шљунка. Извести 

разделнице и залити их битуменом. Бетон 

уградити и неговати. У цену улази и 

оплата. 

                

  Обрачун по м1 риголе                 

  кућа м1 46,40             

  амбар м1 15,00             

6 Израда тракастих темеља за  тротоаре и 

сте пеништа од набијеног бетона, МБ 20  

(Поз Т2 и Т3). Темеље извести по пројекту. 

Бетонирање радити преко претходно 

разастртог слоја  шљунка д= 10см. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У цену 

улази и тампон шљунка. 

                

  Обрачун по м3                 

  кућа Поз Т2 м3 5,04             

  амбар Поз т3 м3 3,02             

  УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-

БЕТОНСКИ РАДОВИ 
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Ђ КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ                 

1 Скидање кровног покривача од равног 

бибер црепа. Скинути цреп на безбедан 

начин. Шут прикупити, изнети, утоварити 

на камион и  одвести на градску депонију  

                

  Обрачун по м2 косе површине                 

  кућа м2 149,00             

  амбар м2 37,50             

2 Скидање грбина и слемена од слемењака. 

Грбине и слемена скинуту на безбедан 

начин. Шут прикупити, изнети, утоварити 

на камион и одбвести на градску депонију. 

                

  Обрачун по м1                 

  кућа м1 27,10             

  амбар м1 14,00             

3 Скидање кровних летава. Скинути летве, 

утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. 

                

  Обрачун по м2 летвисане површине                 

  кућа м2 149,00             

  амбар м2 37,50             

4 Набавка  и једноструко (просто) покрива 

ње равним бибер црепом. Цреп мора бити 

раван, неоштећен и квалитетан. Испод до 

дирних спојница горња два црепа које не 

належу на доњи цреп целом својом видном 

дужином поставити траке   од цинчаног 

лима величине 5х34см. У првом и после 
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дњем реду поставити по два реда црепа. У 

цену улазе и постав љање слемена и 

грбина од ћерамиде у кречном малтеру. 

  Обрачун по м2 постављене површине.                 

  кућа м2 149,00             

  амбар м2 37,50             

5 Препокривање крова штале. Демонтажа и 

поновно постављање  бибер црепа, просто 

покривање. Цреп пажљиво демонтирати, 

очистити и припремити за постављање. 

Оштећен и витоперен цреп одбацити, шут 

прикупити, утоварити и одвести на градс 

ку депонију. Цреп поставити једноструко 

са додатком од 20% новог по узору на пос 

тојећи. У првом и последњем реду поста 

вити по два реда црепа. У цену улазе и 

постављање слемена и грбина од ћерамиде 

у продужном малтеру. 

                

  Обрачун по м2 постављене површине. м2 53,10             

  УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ 

РАДОВИ 
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Е ТЕСАРСКИ РАДОВИ                 

1 Замена оштећних и дотрајалих елемената 

кровне конструкције. Извршити пажљиву 

демонтажу дотрајалих елеманата крова. Од 

суве четинарске грађе II класе, по упутству 

надзора статичара израдити, обрадити  и 

уградити  нове по узору на демонтиране, 

са свим потребним везама. У цену улазе 

подупирање и обезбеђење, као и украсна 

обрада рогова  у зони стрехе.. 

                

  Обрачун по м3 уграђене грађе м3 1,50             

2 Преглед и замена  трулих и дотрајалих 

дрвених делова  бон дручне конструкције   

и тавањача новим  гредама од четина ра II 

класе, димензија према постојећим. 

Елементе бондручне конструкције и 

тавањача пажљиво прегледати и у 

договору са надзорним органом обележити 

делове који се мењају. Елементе за замену 

пажљиво демонтирати и по узору на њих 

набавити и обрадити нове храстове греде. 

Нове греде пажљиво поставити и 

извршити заштиту и импрегнацију. 

                

  Обрачун по м3 грађе м3 1,50             

3 Замена дотрајалог  плетера бондручне 

конструкције новим. Плетер од цепаног 

буковог или грабовог дрвета израдити и 

поставити док је у сировом стању. 

Процењено 20% површине  зидова куће. 
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  Обрачун по м2 плетера м2 45,00             

4 Набавка, израда и постављање нових 

дрвених тавањача, на месту уклоњеног 

замљаног насипа (Поз 251, Поз 101, Поз 

102, Поз 103, Поз 104). Конструкцију 

радити од суве   четина рске  грађе II 

класе. На ослонцима припремити лежишта 

тавањача. Нове греде пажљиво поставити, 

извршити заштиту и импрегнацију. У цену 

улази и помоћна скела. 

                

  Обрачун по м3 постављене међуспратне 

конструкције. 

м3 1,07             

5 Нарезивање дрвених елемената  бондручне 

конструкције зидова ради бољег  

пријањања блатног малтера. Нарезива ње 

вршити косим засецањем секиром на 

сваких 5см. 

                

  Обрачун по м1 м1 236,00             

6 Летвисање крова летвама 24/48мм, на 

размаку од 23см за једноструко покривање 

бибер црепом. Летвисање извести сувим, 

правим и квалитетним јеловим летвама 

оптималне дужине. 

                

  Обрачун по м2 м2 38,23             

7 Набавка, израда и монтажа двокрилне 

капије  димензија (2,3+1,1)х 1,4 м у складу 

са пројектом.  Поставити стубове, 

израдити капију са два крила и оковати 

ковачким шаркама. Поставити резу.  
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  Обрачун по комаду ком 1,00             

8 Набавка, израда и уградња  украсних  

стубова улазне капије  од букове или 

грабове грађе са  украсно обрађеним 

врхом, димензија 14х14х190 см, у свему 

према пројектној документацији.  

                

  Обрачун по комаду стуба ком  4,00             

9 Набавка, израда и постављање ограде дуж 

граница парцеле од прошћа, од букове или 

грабове грађе, у складу са пројектном 

документацијом. Стубиће  ширине 15см и 

висине 150см постављати у претходно 

ископан ров, на растојању од 10 см. 

Ограду при врху уплести шибљем.  Грађу 

набављати са локалитета. Копање  рова  се 

посебно наплаћује. 

                

  Обрачун по м1 ограде м1 218,00             

  УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ                 

          

Ж ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ                 

1 Набавка и постављање штафли 48/76мм на 

размаку од 50см за ношење пода. 

Поставити суве, праве и квалитетне јелове 

штафле, оптималне дужине. 

                

  Обрачун по м2 површине пода м2 38,23             
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2 Набавка и постављање храстовог  бродског 

пода, дебљине 22мм на додир. Првокласан, 

без чворова и сув бродски под  поставити 

на додир.  Поред зидова поставити суве, 

без чворова и праве лајсне. Лајсне 

причврстити месинганим холшрафовима 

са типловима на размаку до 80см. Лајсна 

улази у цену пода. У завршној обради под 

се не боји. 

                

  Обрачун по м2 пода м2 38,23             

3 Израда пода у оџаклији од набијене 

глиновите земље.  Користити  претходно 

демонтирани  и депоновани слој земље, уз 

додатак неопходне количине нове. Кота 

пода  мора бити као пре реконструкције. 

Под се ради од више слојева. 

                

  Обрачун по м2 м2 24,50             

4 Полагање  пода од опеке   на трему. 

Користити  постојећу демонтирану  опеку.  

Рад извршити као првобитно у насипу од 

10см. 

                

  Обрачун по м2 м2 8,73             

  УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ 

РАДОВИ 
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З ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ                 

1 Поправка  испуне  бондручних зидова од 

блатног малтера. Блатни малтер  за испуну 

зидова  справити од  глиновите земље са 

додатком грубо сечене сламе, 

"колеником", преко плетера. Дебљина зида  

је  у ширини стуба, д=14см. Процењено 

30% 

                

  Обрачун по м2  зида.  м2 65,00             

2 Малтерисање спољашњих и унутрашњих 

зидова куће блатним малтером. Набавка, 

справљање и обострано  малтерисање 

унутрашњих и спољашњих зидова  

блатним малтером, у два слоја. За 

справљање блатног   малтера користити 

глиновиту земљу  са  додатком сечене  

сламе за први слој, односно фино млевене 

плеве за други слој и песка  у односу 

(1з+2пе+10%пл). Извођач је у обавези да 

уради потребан број пробних узорака док 

се не добије задовољавајући квалитет 

малтера,  на основу којег ће се одредити 

однос састојака. Малтерисање изводити 

дрвеним пердашкама.  

                

  Обрачун по м2 без одбијања отвора                 

  унутрашњи зидови м2 129,10             

  спољашњи зидови м2 93,52             
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3 Малтерисање плафона куће блатним 

малтером преко летвисане подлоге.  

                

  Обрачун  по м2 м2 71,44             

4 Малтерисање баџе оџаклије блатним 

малтером са унутрашње стране преко  

постојеће дрвене конструкције и чатме. 

Величине 2,00х2,00, висине 3,5м 

                

  Обрачун по м2 м2 12             

5 Малтерисање зидова  и плафона амбара 

продужним малтером справљеним са 

гашеним кречом. Пре малтериса ња 

површине очистити и испрскати млеком. 

Први слој грунт, радити продужним 

малтером дебљине слоја до 2см, од 

просејаног шљунка "јединице" и гашеног 

креча одлежалог најмање 30 дана. Креч 

растворити у води и процедити га  кроз 

густо сито, да не дође до "кокичења" и 

додати усуво припремљену мешавину 

цемента и песка. Малтер стално мешати да 

се кречно млеко не  издвоји. Малтер 

нанети преко поквашене подлоге и 

нарезати га ради бољег прихватања другог 

слоја. Други слој справити са ситним  и 

чистим песком без примеса муља и 

органских материја. Пердашити уз 

квашење и глачање малим пердашкама. 

малтер квасити да не дође до сушења и 

"прегоревања". 
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  Обрачун по м2 без одбијања отвора                 

  спољашњи зидови м2 27,6             

  унутрашњи зидови м2 27,7             

  плафони м2 16,14             

  УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ                 

          

И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ                 

1 Кречење унутрашњих и спољашњих 

зидова  и плафона раствореним одлежалим 

кречом у два слоја 

                

  Обрачун по м2                 

  кућа м2 363,60             

  амбар м2 71,44             

2 Бојење  видних дрвених делова на  кући 

лазурним премазом у тамнобраон тону. 

Све делове премазати  три пута, уз 

претходно чишћење  дрвених елемената. 

                

  Обрачун по м1 м1 116,40             

3 Бојење старих прозора и врата,  лазурном 

бојом у тамнобра он тону, у свему према 

постојећој. Врста боје и тон  одредиће 

конзерваторски надзор. Пре бојења  све 

површине прећи фином шмирглом, да 

остане глатка површина. Бојити два пу та 

са размаком сушења од 24 сата, прећи 

најфинојом шмир глом,  па бојити трећи 

пут и лакирати безбојним мат лаком. 

                

  Обрачун по м2 обојене површине.                 
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  кућа м2 41,00             

  амбар м2 29,00             

  штала м2 7,10             

  УКУПНО МОЛЕР-ФАРБ. РАДОВИ                 

          

Ј СТОЛАРСКИ РАДОВИ                 

1 Постојећа врата са оковом прегледати и 

ампасовати. Филц и ивице врата обрадити, 

да крило фино належе, дихтује  и лако се 

затвара. По потреби подесити браву врата. 

Оштећен и оков који недостаје заменити 

новим  по узору на постојећи. 

                

  Обрачун по комаду врата                 

  кућа ком 5,00             

  амбар ком 5,00             

  штала ком 1,00             

2 Постојеће прозоре са оковом прегледати и 

извршити ампасовање. Фалц и ивице 

прозора обрадити да крила фино належу, 

дихтују и лако се затварају. По потреби 

подесити механизам за затварање. 

Оштећен и  оков који недостаје заменити 

новим по узору на постојећи. 

                

  Обрачун по комаду прозора                 

  кућа ком 7,00             

  амбар ком 3,00             

  УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ                 
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К 

 

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 

                

1 Набавка и постављање  стакала I  класе,  на 

месту сломљених и недостајућих. Стакло 

мора бити равно, без таласа, мехурића и 

оштећења. Стакло је мање од фалца за 2-

3мм, да не би пуцало. Стакло причврстити 

и заптитити одговарајућим китом. 

                

  Обрачун по м2 стакла.                 

  равно, провидно стакло дебљине 3мм м2 3,00             

  армирано стакло дебљине 6/7мм м2 3,00             

2 Китовање постојећих стакала.  Дотрајали и 

расушени кит уклонити водећи рачуна да 

се стакла не поломе. Стакла причврстити и 

заптити одговарајућим китом. 

                                  

  Обрачун по м1 м1 15             

  УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ                 
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Л 

 

 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1 Израда хидроизолације темељних зидова  

амбара са спољне стране и тротоара око 

куће и амбара. Изолацију ( 2 слоја Кондора 

3 + 3 слоја битумена) радити преко суве и 

чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" 

нанети четком или прскањем, на темпера 

тури вишој од 10˚С. Битуменску масу 

загрејати највише до 180˚С, стално мешати 

и нанети врућу у слоју 2-3мм.  Битуменску 

траку залепити одмах, са преклопом 15см.  

Хидроизолацију извести од следећих 

слојева: Хладан премаз битулит "А", врућ 

премаз битумен "МТХ", Кондор 3 

залепљен за подлогу, врућ премаз битумен 

"МТХ", Кондор 3 смакнут 50 см и 

залепљен за претходни слој. 

                

  Обрачун по м2 изолације                 

  зид амбара м2 18,20             

  тротоар куће м2 49,20             

  тротоар амбара м3 18,00             

2 Заптивање дилатација између зидова 

објеката и тротоара. Заптивање извести 

трајно елестичним материјалим (Сика, 

Мапеи и сл). 

                

  Обрачун по м1 м1 61,00             
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3 Заштитни премаз дрвене конструкције и  

елемената зидова.  Дрвене елементе 

конструкције крова, таванице, тавањача, 

бондручне конструкције и друго 

заштитити од инсеката, алги, гљивица и 

тру љења са два до три премаза хемијским 

средством по избору надзорног органа. 

                

  Обрачун по м2 изолације м2 337,10             

  УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ                 

                    

Љ ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ                 

1 Испитивање постојеће водоводне мреже на 

пробни притисак  већи од од 3 бара од 

радног, односно минимално 10 бара.  Сва 

изливна места задихтовати  чеповима. 

Поставити хидра уличну пумпу, напунити 

онсталације водом, испустити ваздух и 

постићи пробни притисак. Мрежа мора 

бити под притиском  најмање 24 сата. Ако 

притисак опадне, пронаћи место квара, 

отклонити и поново ставити инсталацију 

под пробни притисак. Испитивање вршити 

уз обавезно присуство надзорног органа и 

овлашћеног лица и о томе сачинити  

посебан записник. 

                

  Обрачун паушално пауш 1,00             
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2 Испитивање постојеће канализационе 

мреже. Отворе задих товати, осим 

висински највиших и мрежу напунити 

водом. Под задатим притиском мрежу 

држати најмање три часа. Изврши ти 

преглед и сва места која цуре обележити. 

Испустити воду и све кварове обележити. 

Поновити испитивање и све кварове  

отклонити. Поновити испитивање. 

Испитивање  вршити уз обавезно 

присуство надзорног органа и овлашћеног 

лица и о томе  сачинити посебан записник. 

                

  Обрачун паушално пауш 1,00             

3 Набавка и монтажа комплет керамичког 

конзолног умиваоника, димензија 

58х46см, са  зидном батеријо, домаће 

производње I класе. Умиваоник за зид 

причврстити типловима и месинганим 

шрафовима преко подметача од гуме. 

Поставити конзолну зидну  батерију за 

топлу и хладну воду. Умиваоник повезати 

са одводом пластичним сифоном 

                

  Обрачун по комаду комплет умиваоника ком 2,00             
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4 Набавка и монтажа комплет  WC шоље, 

домаће производње I  класе. Спој WC 

шоље са канализационом мрежом  урадити 

са "гензлом" и одговарајућим китом да 

буде дихтован 100%. Шољу преко гумених 

подметача причврстити месинганим шр 

фовима. Емајлирани водокотлић поставити 

са потезачем. Са водоводном мрежом 

повезати га  преко хромираног вентила и 

квалитетног црев, а са шољом са цеви и 

гуменом манжетн ом. Поставити поклопац 

од медијапана или пуног дрвета. 

                

  Обрачун по комаду комплет шоље ком 3,00             

5 Набавка и монтажа керамичког зидног 

писоара, домаће производње I класе. 

Писоар преко гумених подметача прич 

врстити одговарајућим типловима и 

месинганим шрафовима. Поставити и 

хромирани пропусни вентил и сифон. 

                

  Обрачун по комаду сифона ком 2,00             

  УКУПНО ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ 

РАДОВИ 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂEВИНСКИХ   

РАДОВА 

                

                    

А ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ                 

Б ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА                 

В ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                 

Г ЗИДАРСКИ РАДОВИ                 

Д БЕТОНСКИ, АРМИРАНОБЕТОНСКИ 

РАДОВИ  

                

Ђ КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ                 

Е ТЕСАРСКИ РАДОВИ                 

Ж ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ                 

З ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ                 

И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ                 

Ј СТОЛАРСКИ РАДОВИ                 

К СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ                 

Л ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ                 

Љ ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ                 

  УКУПНО                  

          

          



 
 

82 / 100 

 

РОДНА КУЋА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА У КУМОДРАЖУ 
Предмер и предрачун електротехничких радова на санацији и инвестиционом одржавању 

 

ПОЗ.   ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  јед мере кол. Јед. цена без ПДВ Јед. цена са ПДВ Укупна 
цена без 
ПДВ 

Укупна 
цена са 
ПДВ 

БРОЈ         материјал рад материјал рад 

A ПРИКЉУЧАК, МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ И РАЗВОД                 

                      
A.1 Трошкови манипулација у мрежи 0,4 кВ ради 

обезбеђења услова за  рад на реконструкцији 
прикључка и  КПК / МРО ; плаћа се по излазу 
теренске екипе ЕДБ 

излаза 2           обавља 
ЕДБ 

                      
A.2 Развезивање са напојниог кабла , развода и 

инсталација и демонтажа постојећег прикључно 
мерног ормана и предајом кориснику 

рад сат 5           обавља 
ЕДБ 

                      
A.3 Откопавање постојећег кабловског спољњег 

прикључка у дужини до 10 метара за вађењем 
кабла, утврђивањем типа и пресека и затрпавањем 
рова материјалом из ископа и ручним набијањем 

рад сат 2             
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A.4 Ископ рова 0,4х0,8 м у земљишту друге категорије 
са запрекама / од трасе постојећег напојног кабла 
до места новог МРО и од постојећег до новог места 
МРО / за затрпавањем материјалом из ископа у 
слојевима  и ручним набијањем 

мет 15           обавља 
ЕДБ 

                      
A.5 Испорука и постављање у припремљен ров 

енергестског кабла типа   
                

    PP00,4 x 10 mm2 наставак напојног кабла мет 10           обавља 
ЕДБ 

    PP00,4 x  6 mm2 наставак постојећег 
развода у комплексу 

мет 25             

                      
A.6 Испорука кабловске спојнице према типу постојећег 

напојниог кабла / пресек вероватно 4х10 мм2 / и 
израда наставка постојећег и новог дела напојног 
кабла 

ком 1           обавља 
ЕДБ 

                      
A.7 Испорука кабловске спојнице према типу постојећег 

разводног кабла / пресек вероватно 4х6 мм2 / и 
израда наставка постојећег и новог дела разводног 
кабла 

ком 1             

                      
A.8 Испорука и постављање делом у припремљен ров, 

делом у зид испод малтера, енергестског кабла 
типа   
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    PP00-Y,3 x 4 mm2 / напојни кабл за објекат 
бр.6 / 

мет 10             

A.9 Испорука  и пoстављање на припремљен темељ, 
са испоруком и пос тављањем темеља, типскок 
полиестерског разводног ормана за КПК, МРО и 
развод, израђеног од два ормана постављена на 
заједнички те мељ, модел  ОС РАСИНА, Бгд. и са  
уграђеном наведеном опремом                                                                                                                                                                              

                

  2 
ком 

орман ОС 396х420х245 мм са вратима и 
бравом 

                

  1 
ком 

коси кровић дужине 420мм                 

  1 
ком 

полиестерски темељ ширине 450 мм за 
ормане дубине 245 мм 

                

  1 
ком 

раставно осигурачко постоље са три НВ 
осигурача 63 А         модел RBK Rasina 

                

  1 
ком 

гребенасти прекидач, трополни 40А,500V, 0-
1, команда у орману 

                

  1 
ком 

лимитатор - аутоматски прекидач 32А, тип 
Ц,  

                

  1 
ком 

бројило активне 
ел.енергије,једнофазно,једнотарифно, мико 
процесерско, 60А, са функцијом МТК, модел 
ЕПС за примену   у АМ / MDM системима 
даљинског мерења и управљања пот 
рошњом               

                

  1 
ком 

монтажна плоча за бројило                 
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  2 
ком 

монтажна плоча у пољу диемнзија 264х820 
мм 

                

  1 
ком 

струјна стезаљка за развод, трополна, сл. 
моделу Шкаро,  узвод 3х10 / извод 3х6 
+3х4мм2 

                

  1 
ком 

носач документације Б6                 

    по потреби: инсталациони и монтажни 
материјал за уградњу и повезивање 
уграђене опреме и обележавање свих 
елемената у орману и обележавање ормана 
на спољњој страни 

                

    КПК / МРО  комплета 1           обавља 
ЕДБ 

                      
A.10 Испорука, побијање у терен поред објекта 

поцинкованог цевног узем љивача фи 2", дужина 
2метра 

ком 3             

                      
A.11 Испорука , постављање у терен у ров дубине 0,5 м 

и повезивање на цевне уземљиваче и МРО 
поцинковане траке 30х4 мм, позиција обухва та 15 
метара траке, ископ и затрпавање рова 

комплет 1             

                      
А УКУПНО ДИНАРА                 
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Б ОБЈЕКАТ бр. 1 - СПОМЕН КУЋА                 

                      
Б.1 Развезивање са напојниог кабла и развода, 

демонтажа из зида у просто рији постојећег 
кабловске прикључне  кутије и кабла од КПК до 
разводног ормана у објекту 

рад сат 4             

                      
Б.2 Преглед стања КПК, чишћење, по потреби замена 

комплетних осигура ча или топљивих патрона и 
заптивне гуме на вратима 

комплет 1             

                      
Б.3 Испитивање постојећих инсталација, обележавање 

извода - струјних кола - у РТ-СК 
рад сат 4             

                      
Б.4 Развезивање са напојниог кабла и инсталација, 

извлачење инсталација из ормана и демонтажа са 
зида постојећег лименог разводног ормана , са 
предајом кориснику 

рад сат 4             

                      
Б.5 Испорука и постављање у зид испод малтера, 

енергетског кабла типа   
                

    PP00-Y, 3 x 4 mm2 / веза од КПК до РТ-СК мет 5             
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Б.6 Испорука, постављање на зид и повезивање на 
довод и инсталације типске разводне табле у 
кућишту од изолационог материјала, врата лимена 
боја бела, величина за 36 модула / 3х18 по 
вертикали / ,  са уграђеном опремом, све квалитет 
Legrand, Vimar ili sl, 

                

  1 
ком 

гребенасти прекидач трополни 25А, 500В, 0-
1 , у орману 

                

  1 
ком 

ЗДУС двополни, 25/0,03А, моонтажа на ДИН 
шину 

                

  6 
ком 

аутом.инстал.и осигурач, једнополни 10А, Ик 
6 кА тип Ц 

                

  20 
ком 

 аутом.инстал.и осигурач, једнополни 16А, 
Ик 6 кА тип Ц 

                

  35 
ком 

струјна стезаљка 2,5 мм2                 

    по потреби: инсталациони и монтажни 
материјал за уградњу и повезивање 
уграђене опреме и обележавање струјних 
кола у и обележавање ормана на спољњој 
страни пвц плочицом димен зија 80х40мм са 
угравираним текстом РТ-СК 

                

    РТ-СК комплет 1             

                      
Б.7 Испорука и уградња у зид пвц кутије 250х150х100 

мм са поклопцем и 25 комада струјних стезаљки 2,5 
мм2 / за наставака инсталација 

комплет 1             
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Б.8 Испорука и постављање у зид испод малтера / при 
поправци зидова / и кроз међусптану конструкцију / 
инсталационих проводника типа   

                

    PP-Y, 3 x 1,5 mm2  мет 100             

    PP-Y, 3 x 2,5 mm2  мет 150             

                      
Б.9 Увлачење постојећих и нових делова инсталација у 

кутију за наставак са повезивањем на струјне 
стезаљке 

                

                      
Б.10 Испорука, уградња у зид од опеке и повезивање на 

инсталацију у РТ модуларне инсталационе опреме 
МОДЕЛ IDEA - VIMAR 

                

  1 
ком 

кутија за 6 модула                 

  6 
ком 

рам за 6 модула                 

  6 
ком 

инсталациони прекидач 10А, 250В, боја 
бела 

                

  1 
ком 

маска за 6 модула, боја бела                 

    група прекидача комплет 1             

                    
Б.11 Испорука и уградња у зид пвц кутије 150х150 мм са 

поклопцем  и пове зивање инсталације осветљења 
на прекидаче  

ком 1             
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Б.12 Скидање поклопаца, провера притегнутости 

контаката у постојећим монофазним и трофазним 
прикључницама и постављање поклопаца на 
прикључнице 

рад сат 4             

                      
Б.13 Скидање поклопаца на светиљкама, провера 

притегнутости контаката у сијаличним грлима и 
постављање поклопаца 

рад сат 1             

                      
Б.14 Развезивање са инсталације и демонтажа са 

дрвених греда постојећи ел.магнетних 
трансформатора и делова инсталација  

рад сат 2             

                      
Б.15 Испорука, постављање на греде преко подметача 

од негоривог матери јала и повезивање на 
инсталациу електронског тренсформатота 230/12V, 
60VA 

рад сат 2             

                      
Б.16 Испорука, постављање на греде - са горње стране 

греда, на обујми цама, инсталационог проводника 
N2XH/J, 3x1,5 mm2 

мет 10             

                      
Б.17 Испорука, постављање на греде или зид, ОГ 

инсталационе кутије од изолационог материјала                                   
ком 3             
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Б.18 Испорука и постављање у постојеће светиљке 
компакт флуо сијалице 20W, 230V, грло E27, 2700K 
Osram/ Philips 

ком 5             

                      
Б.19 Испорука, побијање у терен поред објекта 

поцинкованог цевног узем љивача фи 2", дужина 
2метра 

ком 1             

                      
Б.20 Испорука и постављање, делом у терен, делом у 

зид испод малатера , са израдом спојева на 
уземљивачу и у РТ, кабла PP00-Y, 16 mm2  

мет 10             

                      
Б УКУПНО ДИНАРА                 

           
Ц ОБЈЕКАТ бр. 6 - САНИТАРНИ                 

                    
Ц.1 Преглед стања КПК, чишћење, по потреби замена 

комплетних осигура ча или топљивих патрона и 
заптивне гуме на вратима 

комплет 1             

                    
Ц.2 Испорука и постављање у зид испод малтера, 

енергетског кабла типа   
                

    PP00-Y,3x2.5 mm2 / веза од КПК до РТ-СO мет 3             
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Ц.3 Испорука, уградња у зид од опеке и повезивање на 
довод и инсталаци је типске разводне табле у 
кућишту од изолационог материјала, врата 
транспарентна, величина за 8 модула / 1х8 
хоризонтално /, квалитет Legrand, Vimar ili sl, са 
уграђеном опремом 

                

  1 
ком 

ЗДУС двополни, 16/0,03А, моонтажа на ДИН 
шину 

                

  2 
ком 

аутом.инстал.и осигурач, једнополни 10А, Ик 
6 кА тип Ц 

                

    по потреби: инсталациони и монтажни 
материјал за уградњу и повезивање 
уграђене опреме 

                

    РТ-СО комплет 1             

                    
Ц.4 Испорука, постављање на плафон и повезивање на 

инсталацију пла фонске светиљке, грло Е27, 
дифузор опал кугла - стакло, са компакт флуо 
сијалицом 20W, 230V, 2700K, квалитет Osram 

комплет 5             

                      
Ц.7 ПО ПОТРЕБИ: Испорука, уградњау зид, у постојеће 

или нове пвц кути је, и повезивање на инсталацију 
инсталационог прекидача 10А, 250В, боја бела, 
квалитет стандардни домаћа производња 

комплет 4             

                      
Ц.8 Испорука, побијање у терен поред објекта поцинко 

ваног цевног узем љивача фи 2", дужина 2 метра. 
ком 1             



 
 

92 / 100 

 

Ц.9 Испорука и постављање, делом у терен, делом у 
зид испод малатера , са израдом спојева на 
уземљивачу и у РТ, кабла PP00-Y, 16 mm2  

мет 10             

                      
Ц УКУПНО ДИНАРА                 

           

Д ОБЈЕКАТ БР. 7  ШТАЛА / САМО НА ЗАХТЕВ 
КОРИСНИКА 

                

                      
Д.1 Испорука, уградња у зид од опеке и повезивање на 

довод и инсталаци је типске разводне табле у 
кућишту од изолационог материјала, врата лимена 
боја бела, величина за 18 модула / 1х18 
хоризонтално / ,  са уграђеном опремом, све 
квалитет Legrand, Vimar ili sl, 

                

  1 
ком 

ЗДУС четворополни, 25/0,03А, моонтажа на 
ДИН шину 

                

  3 
ком 

аутом.инстал.и осигурач, једнополни 10А, Ик 
6 кА тип Ц 

                

  10 
ком 

 аутом.инстал.и осигурач, једнополни 16А, 
Ик 6 кА тип Ц 

                

    по потреби: инсталациони и монтажни 
материјал за уградњу и повезивање 
уграђене опреме и обележавање струјних 
кола 

                

    РТ-МЛ комплет 1             
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Д.2 Израда инсталација електричног осветљења и 

прикључница проводницима постављеним у зид 
испод малтера, за израдом жњеба у зиду, без 
зидарске поправке зида 

паушал 1             

    PP-Y, 3 x 1,5 mm2  мет 30             
    PP-Y, 3 x 2,5 mm2  мет 100             

                      
Ц.5 Испорука и постављање у зид, у пвц кутије, 

инсталационе опреме 
                

    инсталациони прекидач, сериски 10А, 250В ком 1             

    инсталациони прекидач, обичан 10А, 250В ком 1             
    монофазна прикључница с аконтактом за 

уземљење 16А, 250В, двострука 
ком 5             

                      
Д УКУПНО ДИНАРА                 

 
 
Е 

 
 
ЗАВРШНИ РАДОВИ 

                

Е.1 Преглед и испитивање постојећих и адаптираних 
инсталација ниског напона у свим објектима са 
мерењима и  издавањем извештаја о прегледу, 
испитивању и мерењима; обавља овлашћена 
фирма. 

паушал 1             
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Е.2 Завршно шишћење објеката од материјала и 
отпада насталих при обав љању радова на 
електричним инсталацијама, са одношењем у ван 
објекта 

паушал 1             

                      
Е.3 Функционално испитивање израђене инсталције 

спољњег осветљења са провером рада система за 
управљање радом и подешавањем тајмера 

паушал 1             

                      
Ф УКУПНО ДИНАРА                 

    Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А                 
                      
А   ПРИКЉУЧАК, МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ И РАЗВОД               
Б   ОБЈЕКАТ СПОМЕН КУЋА               
Ц   САНИТАРНИ ОБЈЕКАТ               
Д   ОБЈЕКАТ ШТАЛА               
Е   ЗАВРШНИ РАДОВИ                 
                      
  УКУПНО                   

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

------------------------------          _______________________________ 
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УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 Ред.

бр. 

Врста радова Вредност радова без 

ПДВ-а 

 

 

ПДВ 

 Вредност радова са 

ПДВ-ом 

  

1 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ  

РАДОВИ 

  

  

  

  

  

  

2 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

  

  УКУПНО   

  

  

  

  

  

 

 

               

 

 

                Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

--------------------------------------         ------------------------------------------- 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде 

достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              М.П. 

 

 

 

                                                                      

____________________________________ 

                     (потпис овлашћеног лица) 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

( Назив понуђача ) 

даје: 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, понуђач 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(пословно име и седиште понуђача) 

 

потрђује, да је понуду за јавну набавку Извођење радова на санацији и 

инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру комплекса родне куће 

војводе Степе Степановића у Кумодражу, Број јавне набавке: 04/13, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

                                    М.П. 

 

                                                                                 

____________________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава  мора бити попуњена од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

( Назив понуђача ) 

даје: 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУО НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку радова - 

Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у 

оквиру комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу, јавна 

набавка број 04/13, Наручиоца Завода за заштиту споменика културе града 

Београда, дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала 

јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који 

је на наведеним интернет страницама објављен. 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

                                                                

____________________________________ 

                    (потпис овлашћеног лица) 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ 

ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона као заступник понуђача дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

 

 

Понуђач 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

у поступку јавне набавке радова - Извођење радова на санацији и 

инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру комплекса родне куће 

војводе Степе Степановића у Кумодражу, јавна набавка број 04/13,  поштовао 

је  обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем  да је 

ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

                                                                

____________________________________ 

                              (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава  мора бити попуњена од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

( Назив понуђача ) 

даје: 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

 

 

 Обавезујем се да ћу у случају доделе уговора доставити средства 

финансијског обезбеђења предвиђена уговором и то: 

 

1. банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу 

уговореног аванса са роком важности најкраће до правдања аванса; 

2. оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без  протеста“, 

прописано потписане и оверене са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице: 

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са 

роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење посла, 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од 

вредности уговора са роком важности 30 дана дужим од уговореног 

гарантног рока. 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

                                                                

____________________________________ 

                               (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 


