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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени  гласник РС", број 

124/2012; 14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени  гласник РС”, број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број 9/2018, заведене под: 1681 од 23.02.2018. године и Решења о образовању комисије, 

заведеног под: 1681/1 од 23.02.2018. године , припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку јавне набавке радова  

на рестаурацији фасаде зграде Народног позоришта 
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I 

О П Ш Т И  

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о Наручиоцу 

  

 - Народно позориште у Београду, Београд, ул. Француска бр. 3. 

 - ПИБ: 100046437 

 - Матични број: 07023863 

 - www.narodnopozoriste.rs 

 

2. Врста поступка 

 

 Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним 

набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012; 14/2015 и 68/2015 - у 

даљем тексту: Закон) и Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени  гласник Републике Србије”, број 86/2015). 

 

3. Предмет јавне набавке је набавка радова. 

 

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења Уговора. 

 

5. Преузимање конкурсне документације 

 

            Конкурсна документација се може преузети преко Портала јавних набавки или 

интернет странице наручиоца.  

 

6. Адреса и интернет страница државног органа или организације, односно 

органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се 

могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити 

животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично: 

 

Пореска управа Републике Србије 

Саве Машковић 3-5, 11000 Београд, Република Србија 

http.//www.poreskauprava.gov.rs 

 

Завод за социјално осигурање 

Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република Србија 

http.//www.zso.gov.rs/index.htm 

 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 

Немањина 11, 11000 Београд, Република Србија 

http.//www.minrzs.gov.rs 

http://www.narodnopozoriste.rs/
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Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 

Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија 

http.//www.merz.gov.rs/lat 

 

Агенција за заштиту животне средине 

Руже Јовановић 27а, 11160 Београд (улаз из Жабљачке улице), Република 

Србија 

http.//www.sepa.gov.rs 

 

7. Контакт особа: Божидар Петровић; е-mail: bozidarpr@gmail.com, телефон: 

060/2240040. 
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II 

П О Д А Ц И 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Опис предмета набавке 
 

Предмет јавне набавке су радови на рестаурацији фасаде зграде Народног 

позоришта (ОРН: ИА41: рестаурација).             

 

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.  

 
 

 

III 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Спецификација радова је дата у оквиру Обрасца структуре цене са 

спецификацијом радова (Образац13). 

   

Место извођења радова 

 

Радови се изводе на згради Народног позоришта у Београду, у Београду, ул. 

Француска бр. 3 ( фасада се ради на три стране зграде: ул. Васе Чарапића (главни улаз), 

Доситејева и Браће Југовића). 

   

Рок извођења радова 

 

Наручилац прихвата рок за извођење радова који није дужи од 150 

календарских дана од дана увођења у посао, који ће бити одређен у писменом позиву 

овлашћеног лица Наручиоца. 

Динамику извођења радова направиће најповољнији понуђач пре почетка 

извођења радова, уз сагласност Наручиоца. 

Радови ће се изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом и 

празником, без права на увећање накнаде  по основу рада ван радног времена.  

 

Гарантни рок  

 

Гарантни рок на изведене радове износи најмање 24 месеца.  

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова. 

 

Примопредаја радова 

 

Примопредају радова врши комисија састављена од  председника и  два члана, 

од којих су председник и један члан из реда Наручиоца, а други  члан из реда Извођача 

радова. 
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Раду комисије за примопредају могу присуствовати и лица коме је био поверен 

стручни надзор над извођењем радова, као и руководилац радова. Њима припада право 

да дају потребна обавештења ради успешног рада комисије. 

О примопредаји  изведених радова, води се записник. 

У наведеном записнику констатује се да ли је и како Извођач извршио 

уговорене обавезе. 

Записник потписују председник и чланови комисије, као и присутни 

представници Извођача радова и Наручиоца. 

 

Обавезе Извођача 

 

Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе својом радном снагом, 

грађевинским материјалом, елементима за уграђивање, специфицираном опремом и 

грађевинском механизацијом у року и за уговорену цену, у складу са Законом о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 

24/11 и 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013 –одлука УС, број 

132/2014 и 145/2014),  а сагласно важећим стандардима и узансама за ову врсту посла. 

Извођач радова се обавезује да  решењем одреди одговорне извођаче радова, за 

све предвиђене врсте радова из понуде (рекапитулација), са личним лиценцама. 

Понуђачи су дужни да у понуди доставе потписану и оверену Изјаву о 

кадровском капацитету (Образац 7) која је саставни део конкурсне документације. 

Одговорни извођач радова мора испуњавати услове прописане важећим 

прописима. 

У случају потребе за  изменом  одговорног извођача радова из понуде, Извођач 

је у обавези да, пре достављања решења о одређивању новог одговорног извођача 

радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене напред наведеног 

одговорног извођача и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођач 

радова испуњава све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да је 

радно ангажован код Извођача. Сва решења о именовању одговорног извођача радова 

представљају саставни део уговора. 

Извођач је дужан да о свом трошку: 

 организује радове  и  успостави ред по свим правилима  струке који обезбеђује 

успешно извођења радова, потпуну безбедност и сигурност објекта, радова и  лица на 

раду; 

 да устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршења обавеза, да води 

грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу инспекције и књигу атеста и 

извршених анализа грађевинског метреријала и на тој основи оформи и одржава 

редован систем извршења по захтевима Наручиоца  по правилима струке; 

   да надзорним органима обезбеди и стави на располагање сву потребну 

документацију и обезбеди услове за уредно вршење надзора на градилишту. 

Извођач има обавезу повећане опрезности и дужан је да се придржава следећих 

посебних обавеза: 

 да предузме све нужне мере за обезбеђење противпожарне заштите и заштите на 

раду, 

 да у свему следи инструкције надзорног органа,  

 да све  површине које користи за извођење радова а које је оштетио у току 

радова доведе у првобитно стање, 

 да по изведеним радовима уклони са градилишта преостали материјал, опрему, 

средства за рад, очисти градилиште од отпадака и уреди га на начин одређен 

инвестиционом техничком документацијом. 
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Обавезе Наручиоца 

 

Наручилац је дужан: 

- да именује стручни надзор у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11 и 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 

50/2013 –одлука УС и 98/2013 –одлука УС, број 132/2014 и 145/2014) и да један 

примерак  акта  достави Извођачу радова пре увођења у посао, 

- да на уговорени дан уведе Извођача радова у посао и о томе сачини Записник, који 

треба да потпишу овлашћена лица уговорних страна, 

- да плати уговорену цену, аванс, привремене и окончане ситуације оверене од стране 

надзорних органа у роковима по овом Уговору. 

 

Заштита на раду 

 

Извођач радова је одговоран за предузимање мера заштите на раду, заштите од 

пожара, као и других мера у складу са важећим прописима и нормативима за запослене 

ангажоване на пословима  који чине предмет уговора. 

Понуђачи су дужни да у понуди доставе Изјаву о безбедности и здрављу на раду 

(Образац 11), која чини саставни део конкурсне документације.  

 

Уговорна казна 

 

Ако Извођач радова закасни са извођењем радова, Наручилац може да за сваки 

дан закашњења  наплати казну у износу од 2 промила  од укупне вредности уговорених 

радова. 

Укупна висина уговорене казне коју по основу из претходног става Извођач 

радова плаћа Наручиоцу може да износи највише 5%  уговорене цене радова. 

Делимично извршење или предаја уговорених радова  у предвиђеном року не 

искључује обавезу плаћања уговорне казне. 

Уколико би услед закашњења Извођача радова за Наручиоца настала штета у 

већем износу од уговорне казне, Наручилац има право на накнаду целог износа штете. 

 

 

Праћење и реализација Уговора  

 

Лице именовано за председника комисије (из реда наручиоца), дужно је да 

прати извршење свих обавеза утврђених уговором, да својим потписом потврди рачун 

и друга документа потребна за плаћање, да прати средства финансијског обезбеђења, 

да сачини извештај о реализацији уговора и да извештај о реализацији уговора достави 

Служби за јавне набавке. 

 

Увид у објекат и пројектну документацију наручиоца ради бољег сагледавања 

обима посла 

 

Понуђачи су у обавези да пре подношења понуда изврше увид у објекат и 

пројектну документацију наручиоца, у терминима: 25.04.2018. (среда), 26.04.2018. 

(четвртак), 27.04.2018. (петак), 04.05.2018. (петак), 08.05.2018. (уторак), 09.05.2018. 

(среда), 10.05.2018. (четвртак), 15.05.2018. (уторак), 16.05.2018. (среда) и 17.05.2018. 

(четвртак), у периоду од 11 до 14 часова, с циљем да се упознају са постојећим 
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стањем и условима за извођење радова по овој јавној набавци, односно, да затечено 

стање и услове узму у обзир прилком припремања понуде по овој јавној набавци. 

Овлашћено лице наручиоца задужено за организацију обиласка је Божидар 

Петровић; тел: 060/2240-040. Понуђачи су дужни да овлашћеном лицу наручиоца 

претходно најаве свој долазак и да му пре обиласка предају овлашћење које је издато, 

потписано и оверено од стране одговорног лица понуђача. По окончању обиласка, 

овлашћени представници понуђача ће добити потврду о реализованом обиласку.  

Обилазак локација је обавезан и представља додатни услов наручиоца. 

Уколико понуђачи не изврше обилазак локације, њихове понуде ће бити 

одбијене као неприхватљиве.  
Образложење: имајући у виду историјски и функционални значај зграде 

Народног позоришта у Београду, као и чињеницу да се у обзир морају узети адекватне 

мере заштите простора, ентеријерских елемената, врсте радова, обраде и степена 

оштећења, изглед фасаде и слично, неопходно је да понуђачи претходно добро 

сагледају објекат и пројектну документацију, посебне услове и захтеве, а у циљу бољег 

сагледавања обима посла и формирања реалне и објективне цене. 
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IV 

УПУТСТВО  

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Подаци о језику 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

 Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране овлашћеног судског тумача.  

 

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде 

 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 

су саставни део конкурсне документације. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 

3. Подизвођач 

 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова за учешће из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 

поверио извршење тог дела набавке.   

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача, пренети доспела потраживања 

директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко подизвођача. У том 
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случају подизвођач је дужан да наручиоцу упути писани захтев за исплату доспелих, а 

неизмирених потраживања, са јасним инструкцијама за плаћање (жиро рачун, ПИБ, 

матични број и друго) и доказом да је проценат  посла поверен том подизвођачу по 

предметној јавној набавци  у потпуности завршен. Као доказ може послужити било 

који писани документ, оверен печатом и потписом одговорног лица подизвођача из 

кога се недвосмислено може утврдити проценат  извршења предметне набавке. 

Плаћање се врши у уговореном року. 

У случају захтева за наплатом доспелих, а неизмирених потраживања од стране 

подизвођача, наручилац ће се писаним путем обратити понуђачу са којим је закључен 

уговор да достави сагласност о роковима доспећа предметног потраживања. У случају 

да понуђач са којим је закључен уговор оспори доспелост предметног потраживања, 

наручилац ће извршити плаћање према подизвођачу када се буду испунили уговорни 

услови за доспелост потраживања. 

 

4. Група понуђача 

 

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужни су да испуне сви 

понуђачи 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 садржи: 

  1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

  2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора.  

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 

            Споразум понуђача доставити у понуди. 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

5. Обавештење  понуђачу у вези подношења понуде 

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 да учествује у више заједничких понуда. 

 

6. Пријем понуда и рок за подношење понуда 

 

Понуђач подноси понуду у писаном облику на српском језику у затвореној 

коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
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Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти односно кутији у којој се 

понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. 

 Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће предати понуђачу 

потврду о пријему понуде. 

 Рок за подношење понуда је 23.05.2018. године у 10:00 часова. 

 

7. Подношење понуде 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

Подношење електронске понуде није допуштено. 

Понуде се достављају на адресу: Народно позориште у  Београду, Београд, ул. 

Француска бр. 3, са назнаком: «Понуда: РАДОВИ,  – РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДЕ» 

(јавна набавка број 9/2018), а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. 

              Понуђачи који подносе понуду лично, подносе је  на трећем  спрату зграде 

Наручиоца, канцеларија број 55.11, на горе наведеној адреси.  

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране 

наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити 

понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 (сто двадесет) дана од дана 

отварања понуда.  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

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

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду 

тих трошкова у својој понуди. 

8. Начин измене, допуне и опозива понуде 

 

 Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове 

своју понуду. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави 

наручиоцу у року за подношење понуда, треба да буде припремљено, запечаћено, 

означено и достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање 

саме понуде, с тим што се на предњој страни омота у коме се пакује 

измена/допуна/опозив понуде, додаје реч: „измена“ или „допуна“ или „опозив“, а у 

зависности од тога шта се у омоту налази. 



Страна 13 од 9 0  

 

 

 

9. Отварање понуда 

 

 Јавно отварање понуда одржаће се дана 23.05.2018. године у 12:00 часова, у 

згради Народног позоришта у  Београду, Београд, ул. Француска бр. 3, 

канцеларија број 44-14. 

   

Отварањe понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. 

 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања, представници 

понуђача су дужни да комисији наручиоца предају посебна писана овлашћења, оверена 

печатом и потписом, за учешће у поступку јавног отварања понуда.  
 

10. Цена 

 

 Цена у понуди мора бити изражена у динарима без ПДВ (Образац понуде – 

Образац 12) и са ПДВ (Образац структуре цене са спецификацијом радова – Образац 

13).  

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 

понуђена цена покрива све трошкове у реализацији набавке. 

Цена је фиксна  и непроменљива. 

Наручилац задржава право да одступи од уговорених количина.  

У случају неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 

 

11. Начин плаћања 

 

Наручилац ће исплату  износа уговорене цене  извршити на следећи начин: 

- 30% авансно, одмах након  закључења уговора, 

-    преостали износ у року од 45 дана од дана службеног пријема оверене 

привремене и окончане ситуације, a најкасније до 31.12.2018. године. Уколико 

уговорени радови не буду услед објективних околности окончани до краја текуће 

буџетске године, Наручилац ће извршити исплату преосталог дела уговорене цене, уз 

обавезу Извођача радова да за износ плаћених, а неизведених радова достави меницу за 

повраћај авансног плаћања у износу плаћених, а неизведених радова, у року од 8 дана 

од дана писаног захтева овлашћеног лица Наручиоца. 

 
*  Напомена: Одобрена средства по овој јавној набавци наручилац је дужан да уторши 

у буџетској 2018. години. 

 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

 Заинтересовано лице може,  у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

 Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор  објави 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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           Питања трeба упутити на адресу: Народно позориште у Београду, Београд, ул. 

Француска бр. 3. 

  Питања се могу упутити поштом на горе наведеној адреси, личном доставом у 

канцеларију 55.11, телефаксом на број: 011/2622-560, или путем електронске поште на e-mail: 

bozidarpr@gmail.com. 

            Питања трeба да садрже  напомену: Објашњења – јавна набавка број 9/2018  

(РАДОВИ  –  РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДЕ) “ . 

            Питања се могу  упутити сваког радног дана, у току радног времена Народног 

позоришта у Београду (од 08 до 16 часова). 

 

13. Измене и допуне конкурсне документације 
 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

14. Рок за доношење Одлуке о додели уговора 

 

Одлука о додели Уговора биће донета у року од 25 (двадесет пет) дана, од дана 

јавног отварања понуда. 

 

15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 

код понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 

понуда. 

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. 

 

16. Критеријум за доделу Уговора 

 

Одлука о додели Уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена 

цена. 
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17. Понуде са истом понуђеном ценом 

 

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену, наручилац ће изабрати 

понуду оног понуђача који понуди краћи рок за извођење радова. У случају да два или 

више понуђача понуде исту цену и исти рок за извођење радова, наручилац ће изабрати  

понуду оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на изведене радове. У 

случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок извођења радова и исти 

гарантни рок на изведене радове, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб. 

 

 Жреб подразумева следеће активности: 

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, 

наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви 

понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице; 

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних 

понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача; 

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први 

извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће 

одредити другог на ранг листи и тако редом док се не исцрпи круг свих 

прворангираних понуђача; 

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и 

сви присутни овлашћени представници понуђача; 

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за 

учествовање; 

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести 

без понуђача. 

Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају 

неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу. 

 

18. Понуда у варијантама 

 

 Понуда у варијантама није дозвољена. 

 

19. Вишак радова 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу 

(„Службени лист СФРЈ, број 18/77), Извођач радова је дужан да застане са извођењем 

радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор и самог 

Наручиоца о насталом вишку радова. 

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране 

стручног надзора), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност 

вишкова радова не може прећи 10% од укупне вредности радова. 

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде 

Извођача радова за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 

непроменљиве. 

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак 

радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

Извођење вишка радова до 10% вредности од укупно уговорених радова неће 

утицати на продужетак рока завршетка радова. 
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20. Полиса осигурања 

 

Извођач радова  је  дужан да у тренутку закључења уговора преда  Наручиоцу  

важећу полису осигурања од одговорности из делатности са осигураном сумом у 

минималном износу од 500.000,00 динара по једном штетном догађају за најмање 5 

штетних догађаја  и која ће трајати за све време важења уговора. 

Наручилац ће предметну полису  вратити, на писани захтев Извођача радова по 

истеку 15 дана од дана испуњења Уговора. 

Понуђачи су дужни да у понуди доставе Изјаву о осигурању (Образац 9), која 

чини саставни део конкурсне документације.  

 

21. Средства финансијског обезбеђења 

 

Средствa финансијског обезбеђења су банкарска гаранција за озбиљност понуде, 

банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, банкарска гаранција за добро 

извршење посла и банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року. 

 

 

21.1.  Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде у висини од 2% од вредности понуде без ПДВ. Банкарска гаранција за озбиљност 

понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде 

који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора. 

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач 

након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду,одбије да 

потпише или благовремено не потпише уговор. 

 

21.2. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 

 

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, 

као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију 

за повраћај авансног плаћања у износу плаћеног аванса (уговорена вредност са 

урачунатим ПДВ – аванс 30%), која мора трајати 30 дана дуже од истека рока за 

коначно извршење посла. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 

21.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла 

 

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, 

као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију 

за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ, која мора 

трајати најмање 30 дана дуже од истека рока за испуњење уговорене обавезе. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 
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21.4. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном 

року 

  
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да у тренутку примопредаје 

радова, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску 

гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% вредности 

уговора без ПДВ, која мора трајати најмање 5 дана дуже од гарантног рока. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 

21.5. Реализација средстава финансијског обезбеђења 
 

Наручилац је овлашћен да реализује средства финансијског обезбеђења у 

случају неиспуњења уговорних обавеза. 

 

22. Негативне референце   

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 

набавке:  

-  поступао супротно забрани из члана 23. и  25. Закона;  

-  учинио повреду конкуренције;  

-  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

-  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке конкурсне 

документације су:  

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

- исправа о наплаћеној уговорној казни;  

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

- доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

- уговор о раду, уговор о делу или било која писана исправа, која потврђује да је лице 

које је учествовало у поступцима јавних набавки или са њим повезана лица, у року од 

две године након престанка радног односа код наручиоца, радно ангажована код 

добављача или код лица повезаних са тим добављачем, уколико је вредност уговора 

додељених том добављачу у последњих годину дана пре престанка радног односа 

представника Наручиоца већа од 5% укупне вредности свих уговора које је Наручилац 

закључио у том периоду; 

- писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоцу непотписан 
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уговор о јавној набавци  или писана исправа којом понуђач одбија да потпише Уговор, 

након што му је уговор у поступку јавне набавке додељен; 

- писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског 

обезбеђења на која се у понуди обавезао; 

- писана исправа којом се потврђује да су Наручилац и понуђач у судском или 

арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних 

набавки или основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним 

набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или 

коначну одлуку  која се односи на поступак који је спровео или уговор који је 

закључио други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

23. Заштита података понуђача 

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви.  Понуђач је обавезан да у 

својој понуди  та документа у горњем десном углу видно означи, у црвеној боји,  

великим штампаним словима „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац ће одбити давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 

  Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде. 
 

24. Захтев за заштиту права  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес за доделу 

уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца.  

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се 

поднети најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 

пре истека рока за подношење понуда, а након истека прописаног рока од 7 дана, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда. После доношења Одлуке о додели Уговора, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

 Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, 

између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона. 

Као доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара, у смислу члана 151. 

став 1. тачка 6) Закона, а према Упутству Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки, прихватиће се: 
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1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи 

следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде 

истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе 

реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавкеповодом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или друга ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплката таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или Поште, који садржи и све друге елементе потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све напред поменуте 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 

(1) до (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

Изјављивање захтева за заштиту права путем електронске поште није 

допуштено. 

Наручилац ће закључити Уговор са изабраним понуђачем након истека рока за 

подношење Захтева за заштиту права. 

 

  25. Обавештење понуђачима о закључењу Уговора 

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци  понуђачу којем је уговор 

додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, 

односно, пре истека тог рока ако је поднета само једна понуда. 

 

26. Измене током трајања Уговора 

 

Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној 

набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, 

уколико за то постоје оправдани разлози. 
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V 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. и 76. Закона)  

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

(чл. 77. Закона)  

 
 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 

Доказ за правно  лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда. 

Доказ за предузетнике:     Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег 

регистра. 
 

2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 
 

Доказ за правно  

лице: 

1)Извод из казнене евиденције, односно уверење основног  и вишег суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано  за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 

3)Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. 

Доказ за 

предузетнике и 

за физичка 

лица:     

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује  да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања илидавања мита, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

Доказ за правно  

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода, или потврду агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 
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Доказ за 

предузетнике:     

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода. 

Доказ за 

физичко лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода. 

  Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

 

4. да има важећу дозволу надлежног органа;  

- да поседује важеће лиценце у складу са законом за које грађевинску дозволу издаје 

министарство надлежно за послове грађевинарства за извођење радова за објекте од изузетног 

значаја и то: лиценца И090А1 или лиценца И090А2, издата од стране надлежног министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

 

Доказ за правно  лице: Фотокопија важеће лиценце: 

-број I090А1 (за извођење грађевинско-занатских радова на културним 

добрима од изузетног значаја) или  

-број И090А2 (за извођење грађевинско-занатских радова на културним 

добрима за објекте у заштићеној зони културних добара од изузетног 

значаја са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних 

добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине и објекте у 

заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних добара) 
 

 
 

5. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

Доказ за правно  лице: 

Доказ за предузетнике:   

Доказ за физичко лице: 

Попуњене, потписане и оверене Изјаве од стране понуђача које су саставни део 

конкурсне документације (Образац 2, Образац 3, Образац 4). 

 

II – Додатни услови (члан 76. став 2. Закона) 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. Пословни капацитет: 

 

   Понуђач je дужан да докаже: 

 

А) да је у периоду: 2015., 2016. и 2017. година, извео радове на реконструкцији и/или санацији 

и/или адаптацији и/или рестаурацији најмање два објекта, без обзира на вредност,  која су или 

проглашена за културна добра од изузетног значаја или су у заштићеној околини културних 

добара од изузетног значаја  са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних 

добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине и објекте у заштићеним 

подручјима у складу са актом о заштити културних добара (за које је неопходно поседовање 

тражених лиценци I090А1 или И090А2); 

 

Б) да испуњава услове прописане стандардима: ISO 9001 – систем управљања квалитетом, ISO 

14001 – систем управљања животном средином, OHSAS 18001 или SRP OHSAS 18001 – систем 

управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду и ISO 50001– систем менаџмента 

енергијом. 
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Доказ за правно  лице: А) -  потврда референтног наручиоца/корисника (Образац 5)  

      -  референтна листа (Образац 6) 

Изведени радови у смислу постављеног услова, доказујe се потврдом 

референтног наручиоца/корисника  на Обрасцу 5 или на другом обрасцу који 

садржи све захтеване податке. 

*Напомена: референтном потврдом наручилац/корисник потврђује: 

1) да му је понуђач успешно извео радове који чине предмет јавне набавке  

2)на објектима који су проглашени за културна добра од изузетног значаја или на објектима 

у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја  са јасно одређеним границама 

катастарских парцела и културних добара уписаних у Листу светске културне и природне 

баштине и објекте  у заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних добара. 

*Напомена: Наручилац прихвата потврде једног (истог) наручиоца корисника или више 

(различитих) наручилаца/корисника. 

 Б) копија важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 или SRP 

OHSAS 18001 и ISO 50001. 

Доказ за предузетнике: 

Доказ за физичко лице: 

 

2. Кадровски капацитет: 

 

       Понуђач je дужан да докаже: 

 

да има најмање 40 (четрдесет) радно ангажованих лица на грађевинским пословима, од којих:  

а) најмање два  дипломирана инжењера са важећом лиценцом ИКС број 400 или 401(одговорни 

извођач радова)  и 410 или 411 (одговорни извођач радова); 

б) најмање једног конзерватора – рестауратора са положеним стручним испитом из области 

заштите за непокретна културна добра; 

в) најмање два ликоресца; 

г) најмање три фасадера; 

д) најмање пет зидара; 

ђ) најмање два лимара; 

е) најмање једно радно ангажовано лице за послове безбедности и здравља на раду. 
 

* као радно ангажована лица сматрају се лица која су у радном односу на неодређено/одређено време, 

лица ангажована по уговору о делу,  уговору о привременим и повременим пословима и уговору о 

стручном усавршавању. 

 
 

Доказ за правно  

лице: 

- Изјава о кадровском капацитету (Образац 7), уз коју се прилажу: 

1- фотокопија лиценце број 401 или 402 и 410 или 411; 

2- потврда Инжењерске коморе Србије о важећој лиценци за одговорног извођача радова 

(да је измирена обавеза плаћања чланарине комори и да им одлуком Суда части издата 

лиценце није одузета), и то: лиценца број 400 или 401 и 410 или 411. 

*Напомена: услов је испуњен са две лиценце (400 или 401 и 410 или 411); 

3- фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите за непокретна 

културна добра; 

4- фотокопија уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду.  

*Напомена: уколико понуђач за послове безбедности и здравља на раду ангажује правно 

лице или предузетника са лиценцом, потребно је доставити копију уговора са тим 

правним лицем или предузетником и копију лиценце за обављање послова безбедности и 

здравља на раду, издате од стране надлежног министарства.    

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за 

физичко лице: 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора 

о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа (регистар понуђача). 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ 

прописан Законом или конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

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 оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 

(пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Поред услова прописаних чланом 75. и 76. Закона, понуђач је дужан да 

испуњава и остале услове наручиоца прописане конкурсном документацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 24 од 9 0  

 

 

 

                                          И З Ј А В А 

О НАЧИНУ НАСТУПАЊА У ПОСТУПКУ 

 

 

У поступку јавне набавке радова на рестаурацији фасаде зграде Народног 

позоришта  (ЈН број 9/2018), наступам: 

 

I) самостално: 

 

II) подносимо заједничку понуду   

- са следећим члановима групе: 

Носилац посла:  ________________________________________________  

 

Члан групе:  ____________________________________________________ 

 

Члан групе: ____________________________________________________ 

 

Уз понуду достављамо Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у складу са конкурсном 

документацијом. 

 

III) са подизвођачима: 

                         

1. подизвођач ____________________________________________________ 

2. подизвођач ____________________________________________________ 

 

 

 

Напомена: означити начин на који се подноси понуда – заокружити ознаку: I или II или III. 

 

 

                ДАТУМ                                  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

     М.П. 

 

       _____________________       _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 25 од 9 0  

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћани назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

е-маил:  

Рачун - Банка  

 

*Напомена: 

       Овај образац попуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем. 

        У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.        

 

               ДАТУМ                                  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

     М.П. 

       _____________________       _______________________ 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

Пословно име 

или скраћани назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

е-маил:  

Рачун - Банка  

 

*Напомена: 

       Овај образац се доставља  у случају подношења заједничке понуде. 

        У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.        

 

               ДАТУМ                                  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

     М.П. 

       _____________________       _______________________ 
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 ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

 

Пуно пословно име 

привредног субјекта 

 

 

Скраћени назив 

 

 

 Улица и број 

 

  

Седиште                                                   Место 

 

 

                                                            Општина 

 

 

 

Одговорно лице 

 

 

 

Особа за контакт 

 

 

 

Телефон 

 

 

 

Телефакс 

 

 

 

Електронска пошта 

 

 

Рачун 

Банка 

 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

 

 

Адреса на коју се достављају писмена 

наручиоца 

 

           

*Напомена:                   
       Овај образац се доставља  у случају подношења заједничке понуде. 

        У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати. 

        Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

       

               ДАТУМ                                  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

     М.П. 

       _____________________       _______________________ 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

е-маил:  

Рачун - Банка  

 

       *Напомена: 

Овај образац се доставља  у случају наступа са подизвођачем. 

        У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати. 

        Образац копирати уколико се ангажује већи број подизвођача. 

       

               ДАТУМ                                  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

     М.П. 

       _____________________       _______________________ 
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И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 

 

У поступку јавне набавке радова на рестаурацији фасаде зграде Народног 

позоришта (ЈН број 9/2018), изјављујем да не наступам са подизвођачем. 

 

 

 

 

 

*Напомена: 

Образац попуњава, потписује и оверава: 

 - понуђач који наступа самостално 

 - носилац посла из заједничке понуде, уколико група не наступа са подизвођачем 

 

У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати. 

 

 

 

 

 

 

               ДАТУМ                                                                      ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                           М.П.                               

 

_________________________                                            __________________________      
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                                                                                                                    Образац 1 

 

 

 

И З Ј А В А 

 О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(јавна набавка број 9/2018) 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

  *Напомена: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално, 

подизвођачи  и  сви чланови групе у заједничкој понуди. 

 

 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                           М.П.                               

 

_________________________                                            __________________________      
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                                                                                                                                  Образац  2 

 

 

 

     И З Ј А В А 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 (јавна набавка број  9/2018) 
 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

*Напомена:                      

- Образац  потписује и оверава понуђач који наступа самостално. 

 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                           М.П.                               

 

_________________________                                            __________________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 32 од 9 0  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Образац  3 

 

 

 

     И З Ј А В А 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 (јавна набавка број  9/2018) 

за подизвођача 
 

 

Којом понуђач _________________________________________(пословно име или 

скраћени назив понуђача) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује 

да је подизвођач ___________________________________ (пословно име или скраћени назив 

подизвођача) поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

  

 

 

 

 

*Напомена: 

 

- У случају наступа са подизвођачем, образац  за подизвођача потписује и оверава понуђач 

који наступа са подизвођачем. 

- Образац копирати у потребном броју примерака. 

 

 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                           М.П.                               

 

_________________________                                            __________________________      
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                                                                                                                                  Образац  4 

 

 

     И З Ј А В А 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 (јавна набавка број  9/2018) 

 

за чланове групе у заједничкој понуди   

 

 

    

 

 

 

којом члан групе __________________________________________________________ 

                     (пословно име или скраћени назив члана групе) 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је  поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

*Напомена: 

- У случају подношења заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе. 

- Образац копирати у потребном броју примерака. 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                           М.П.                               

 

_________________________                                            __________________________      
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                                                                                                                    Образац 5 

 

Назив референтног 

наручиоца/корисника:  _________________________________________ 

Седиште: ______________________________________________________ 

Улица и број:___________________________________________________ 

Телефон:_______________________________________________________ 

Матични број:__________________________________________________ 

ПИБ: __________________________________________________________ 

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама, 

достављамо вам 
 

П О Т В Р Д У 

 
којом  потврђујемо да је Извођач радова ______________________________________ 

у  периоду  2015., 2016. и 2017. година, извео радове на реконструкцији и/или санацији и/или адаптацији 

и/или рестаурацији објекта, без обзира на вредност,  који је проглашен за културно добро од изузетног 

значаја, односно,  у заштићеној је околини културних добара од изузетног значаја  са јасно одређеним 

границама катастарских парцела и културних добара уписаних у Листу светске културне и природне 

баштине и објекте  у заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних добара (за које је 

неопходно поседовање тражених лиценци I090А1 или И090А2).  

 

Назначити објекат: _________________________________________________________________,  

 

 адреса: _____________________________________________________________/град, улица и број/ 

 

Назначити број  уговора и датум закључења:  ________________________________________.   

 

Потврда се издаје на захтев Извођача радова_________________________________________,  

седиште: _____________________ ул. _____________________________, бр. ____, ради учешћа у јавној 

набавци радова на рестаурацији фасаде зграде Народног позоришта  (ЈН број 9/2018) и у друге сврхе се 

не може користити. 

 

Место:  _____________________ 

 

Датум:  _____________________ 

 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује, 

 

 

                                                                                              Референтни наручилац/корисник 

        ____________________________ 

             (потпис и печат овлашћеног лица) 

Понуђач одговара за аутентичност референци. 

 

Напомена: потребна (довољна) су најмање два објекта у смислу постављеног услова. 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац  6 
 

 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Јавна набавка број 9/2018 

 

 

Понуђач: _________________________________________________________                                  

 

 

Ред. 

бр. 

  

Референтни 

наручилац/корисник 

 

Назнака  објекта за који је  

добијена референтна потврда  

 

Број и датум 

закључења 

уговора 

Напомена 

(само за чланове 

групе у заједничкој 

понуди) 

 

1. 

 

    

 

2. 

 

    

 
*Напомена: довољна су 2 (два) објекта у смислу постављеног услова; 

                     У колони „напомена за чланове групе“, потребно је назначити члана групе који даје 

референцу за објекат у питању. 

 

 

 
Образац  попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем. 

У случају наступа групе понуђача образац попуњава, потписује и оверава члан групе који ће бити 

носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписивати понуду. 

 

 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                           М.П.                               

_________________________                                            __________________________      
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                                                                                                                                    Образац 7 

 

И З Ј А В А 

О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Јавна набавка број 9/2018 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да имамо ______ радно 

ангажованих лица на грађевинским пословима и да у структури  радно ангажованих лица 

обезбеђујемо: 

Одговорни извођачи радова 

 

Име и презиме Број лиценце Основ радног ангажовања Напомена 

(само за чланове 

групе)  

1.    

2.    

Конзерватор – рестауратор 

 

Име и презиме Основ радног ангажовања Напомена 

(само за чланове групе) 

1.  

 

  

Ликоресци 

 

Име и презиме Основ радног ангажовања Напомена 

(само за чланове групе) 

1.  

 

 

2.  

 

 

Фасадери 

 

Име и презиме Основ радног ангажовања Напомена 

(само за чланове групе) 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

Зидари 

 

Име и презиме Основ радног ангажовања Напомена 

(само за чланове групе) 

1. 

 

  

2. 
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3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

Лимари 

 

Име и презиме Основ радног ангажовања Напомена 

(само за чланове групе) 

1. 

 

  

2.   

 

Ангажовано лице за послове безбедности и здравља на раду 

 

Име и презиме 

или назнака правног лица 

Основ радног ангажовања Напомена 

(само за чланове групе) 

1. 

 

  

 
 

 

 

*Напомена:  

Унети прописане податке за одговорне извођаче радова ( довољна 2), конзерватора – рестауратора 

(довољан 1), ликоресце (довољна 2), фасадере (довољна 3), зидаре ( довољних 5), лимаре ( довољна 2) и за 

ангажовано лице за послове безбедности и здравља на раду (довољан 1); 

- у колони „основ радног ангажовања“ назначити основ радног ангажовања: радни однос на 

неодређено/одређено време, уговор о делу, уговор о привременим повременим пословима, уговор о 

стручном усавршавању; 

-у  колони “број лиценце” уноси се број лиценце за одговорне  извођаче радова; 

- У колони „напомена“ уноси се  назив члана групе код кога је радно ангажовано конкретно наведено 

лице. Колона „напомена“ се односи искључиво на наступ чланова групе у заједничкој понуди. 

 

- Образац  попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално. 

- У случају наступа групе понуђача образац попуњава, потписује и оверава члан групе који ће бити 

носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписивати понуду. 

 

 

 

 

 

ДАТУМ                         ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

М.П. 

_____________________                       ____________________ 
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         Образац 8 

 

 

 

Јавна набавка број 9/2018 

 

Јавна набавка радова на рестаурацији фасаде зграде Народног позоришта 

 

 

 

 

*Напомена: 
*Овај образац попуњава, потписује и оверава  понуђач који наступа са подизвођачем.  

У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати. 

 

 

 

           ДАТУМ                                                                         ОДГОВОРНО ЛИЦЕ     

                                                                М.П. 

____________________                                                       ________________________  

 

 

 

 

 

 

СПИСАК РАДОВА КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
РАДОВИ  КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

ИЗРАЗИТИ У 

ПРОЦЕНТИМА 

% 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

                                                                                                                      УКУПНО %: 
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Образац 9 

 

 

И З Ј А В А   

О  ОСИГУРАЊУ   

Јавна набавка број 9/2018 

 

 

 

 

__________________________________________________________, 

(пословно име или скраћени назив) 
 

под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо, 

уколико нам буде додељен уговор за набавку радова на рестаурацији фасаде зграде 

Народног позоришта, у тренутку закључења уговора предати  Наручиоцу  важећу 

полису осигурања од одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном 

износу од 500.000,00 динара по једном штетном догађају за најмање 5 штетних 

догађаја  и која ће трајати за све време важења уговора. 

 

 

 

 

*Напомена: Образац  попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално. 

У случају наступа групе понуђача образац попуњава, потписује и оверава члан групе који ће 

бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписивати понуду. 

 

 

 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                           М.П.                               

 

_________________________                                            __________________________      
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Образац 10 

 

 

ОБРАЗАЦ  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

(јавна набавка број 9/2018)   

 

 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења. 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 
 

 

 

 

Напомена:  У случају потребе табелу копирати. 

  

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                           М.П.                               

_________________________                                            __________________________      
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Образац 11 

 

 

И З Ј А В А   

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ   

Јавна набавка број 9/2018 

 

 

__________________________________________________________, 

(пословно име или скраћени назив) 
 

под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо: 

-да поседујемо/користимо средства и опрему за личну заштиту на раду, да су запослени 

обучени за њено коришћење као и да ће их користити у раду; 

-да ћемо предузети превентивне мере заштите запосленог од пада са висине, када 

запослени раде на висини, а радни простор није заштићен од пада са висине; 

- да ћемо поступати у свему у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015), а нарочито у складу са 

одредбама  чл. 18,21,23, 24 и 29, као и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на 

привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, број 14/09 и 

95/10). 

 

 

*Напомена: Образац  попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално; 

у случају наступа групе понуђача образац попуњавају, потписују и оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача; 

у случају наступа са подизвођачем, образац  за подизвођача потписује и оверава 

понуђач који наступа са подизвођачем. 
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VI 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

Понуђачи су дужни да потпишу и овере печатом последњу страну модела уговора. 

Уколико то не учине, њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

 
Закључен дана (попуњава Наручилац)  2018. године, између: 

 

1. НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ, Београд, Француска 3, Република 

Србија, порески идентификациони број: 100046437,  матични број: 07023863 

које заступа Дејан Савић, управник  (у даљем тексту: Наручилац)  и 

 

 

2. __________________________________________________________, са седиштем у  

_____________________________, ул. _____________________________ бр. ______,  

порески идентификациони број  ________________, матични број_______________,  

које заступа  ________________________________, директор (у даљем тексту: Извођач 

радова) 

 

(Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну 

понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац 

посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор) 

 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

Члан 1. 

 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке који има за предмет 

набавку радова на рестаурацији фасаде зграде Народног позоришта, под редним бројем 9/2018; 

- да је Наручилац дана (попуњава Наручилац) 2018. године, објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца: 

www.narodnopozoriste.rs и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа; 

- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 

преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, 

која се налази у прилогу Уговора и чини саставни део уговора; 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), изабрао 

Извођача радова  као најповољнијег за обављање предметног посла; 

- да је Наручилац Одлуку о додели уговора објавио на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца у складу са Законом; 

  - да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним 

набавкама;  

             - да ће Извођач радова  извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично 

поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 

 

 

 

http://www.narodnopozoriste.rs/


Страна 44 од 9 0  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА,  ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

                             

Члан 2. 

 

Предмет уговора је набавка радова на рестаурацији фасаде зграде Народног позоришта.  

Члан 3. 

 

Уговорена вредност без ПДВ, износи (биће преузето из понуде) динара и словима: 

(попуњава Наручилац) без ПДВ. 

Уговорена вредност са урачунатим ПДВ, износи (биће преузето из понуде) динара и 

словима: (попуњава Наручилац) са ПДВ. 

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 

цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Цена је фиксна  и непроменљива. 

Наручилац задржава право да одступи од пројектованих количина исказаних у 

спецификацији радова. 

Обавезе које Наручилац преузима овим уговором су  у складу са прописима којима се 

уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4.  

 

Наручилац ће исплату  износа уговорене цене  извршити на следећи начин: 

- 30% авансно, одмах након  закључења уговора, 

-    преостали износ у року од 45 дана од дана службеног пријема оверене привремене и 

окончане ситуације, a најкасније до 31.12.2018. године. Уколико уговорени радови не буду 

услед објективних околности окончани до краја текуће буџетске године, Наручилац ће 

извршити исплату преосталог дела уговорене цене, уз обавезу Извођача радова да за износ 

плаћених, а неизведених радова достави меницу за повраћај авансног плаћања у износу 

плаћених, а неизведених радова, у року од 8 дана од дана писаног захтева овлашћеног лица 

Наручиоца. 

Свака достављена привремена односно окончана ситуација мора да садржи број и 

датум закљученог Уговора. 

Наручилац ће плаћање извршити на текући рачун бр. (биће преузето из понуде), код  

банке (биће преузето из понуде). 

 

 

ВИШАК РАДОВА 

 

Члан 5. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова, дефинисаних чланом 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Службени лист 

СФРЈ, број 18/77), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у 

грађевински дневник) обавести стручни надзор и самог Наручиоца о насталом вишку радова. 

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног 

надзора), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може 

прећи 10% од укупне вредности радова. 

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача 

радова за које се утврди постојање вишка радова из става 2. овог члана, остају  фиксне и 

непроменљиве. 

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак 

радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

Извођење вишка радова до 10% вредности од укупно уговорених радова неће 

утицати на продужетак рока завршетка радова. 
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ПОЛИСА ОСИГУРАЊА 

Члан 6. 

 

Извођач радова  је  дужан да у тренутку закључења уговора преда  Наручиоцу  важећу 

полису осигурања од одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу 

од 500.000,00 динара по једном штетном догађају за најмање 5 штетних догађаја и која ће 

трајати за све време важења уговора. 

Наручилац ће предметну полису  вратити, на писани захтев Извођача радова по истеку 

15 дана од дана испуњења Уговора. 

 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 7. 

 

Извођач радова  је  дужан да у тренутку закључења уговора достави банкарску гаранцију 

за повраћај авансног плаћања  у износу од 30 % вредности  из члана  3. став 2. овог Уговора. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања траје 30 дана дуже од истека рока за 

коначно извршење посла, налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 

Банкарска гаранција је неопозива, безусловна, на први позив платива, без приговора. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања не може се вратити понуђачу  пре 

истека рока трајања,осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.  

Извођач радова је дужан да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 

обезбеђења, преда  Наручиоцу  банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10 

% вредности  из члана  3. став 1. овог Уговора. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла траје 30 дана дуже од истека рока за 

коначно извршење посла, налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 

Банкарска гаранција је неопозива, безусловна, на први позив платива, без приговора. 

Извођач радова  дужан је да у тренутку примопредаје радова, као средство финансијског 

обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року у висини од 5% вредности уговора без ПДВ, која мора трајати најмање 5 дана 

дуже од гарантног рока. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора. 

 

Члан 8. 

 

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења у случају неиспуњења 

уговорних обавеза. 

 

 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 9. 

 

Радови се изводе на згради Народног позоришта у Београду, у Београду, ул. Француска 

бр. 3. 

 

РОК  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 10. 

 

Рок извођења радова је (биће преузето из понуде) календарских дана, од дана увођења 

у посао, који ће бити одређен у писменом позиву овлашћеног лица Наручиоца. 

Динамику извођења радова направиће Извођач радова пре почетка извођења радова, уз 

сагласност Наручиоца. 

Радови ће се изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом и 

празником, без права на увећану накнаду по основу рада ван радног времена. 
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ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 

 

Гарантни рок на изведене радове износи  (биће преузето из понуде) месеци.  

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова. 

 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  

И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 12. 

 

Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати извршење радова. У случају 

записнички утврђених недостатака утврђених од стране комисије из члана 13. овог Уговора, 

Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана, од дана сачињавања 

записника о рекламацији. 

 

 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

 

Члан 13. 

 

Примопредају радова врши комисија састављена од  председника и  два члана, од којих 

су председник и један члан из реда Наручиоца, а други  члан из реда Извођача радова. 

Раду комисије за примопредају могу присуствовати и лица коме је био поверен стручни 

надзор над извођењем радова, као и руководилац радова. Њима припада право да дају потребна 

обавештења ради успешног рада комисије. 

О примопредаји  изведених радова, води се записник. 

У наведеном записнику констатује се да ли је и како Извођач извршио уговорене 

обавезе. 

Записник потписују председник и чланови комисије, као и присутни представници 

Извођача радова и Наручиоца. 

 

Члан 14. 

 

Председник комисије из члана 13. овог Уговора је дужан да прати извршење свих  

обавеза утврђених овим Уговором, да својим потписом потврди рачун и друга документа 

потребна за плаћање, да прати средства финансијског обезбеђења, да сачини извештај о 

реализацији уговора и да извештај о реализацији уговора достави  Служби за јавне набавке. 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 15. 

 

Наручилац је дужан: 

- да именује стручни надзор у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11 и 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 –одлука 

УС и 98/2013 –одлука УС, број 132/2014 и 145/2014) и да један примерак  акта  достави 

Извођачу радова пре увођења у посао, 

- да на уговорени дан уведе Извођача радова у посао и о томе сачини Записник, који треба да 

потпишу овлашћена лица уговорних страна, 

- да плати уговорену цену, аванс, привремене и окончане ситуације оверене од стране 

надзорних органа у роковима по овом Уговору. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 

Члан 16. 

 

Извођач радова је обавезан да радове из члана 2. овог Уговора изведе својом радном 

снагом, грађевинским материјалом, елементима за уграђивање, специфицираном опремом и 

грађевинском механизацијом у року и за уговорену цену, у складу са Законом о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11 и 121/2012, 42/2013 

-одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013 –одлука УС, број 132/2014 и 145/2014),  а сагласно 

важећим стандардима и узансама за ову врсту посла. 

Извођач радова се обавезује да  решењем одреди одговорног извођача радова, за све 

предвиђене врсте радова из понуде (рекапитулација), са личном лиценцом, и то: 

(биће преузето из понуде) – лична лиценца бр. (биће преузето из понуде). 

(биће преузето из понуде) – лична лиценца бр. (биће преузето из понуде). 

Одговорни извођач радова мора испуњавати услове прописане важећим прописима. 

У случају потребе за  изменом  одговорног извођача радова из понуде, Извођач је у 

обавези да, пре достављања решења о одређивању новог одговорног извођача радова, 

претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене напред наведеног одговорног 

извођача и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођач радова испуњава све 

услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да је радно ангажован код Извођача. 

Сва решења о именовању одговорног извођача радова представљају саставни део овог 

Уговора. 

 

Члан 17. 

 

За уредно испуњење обавеза по овом Уговору, Извођач радова је дужан да о свом 

трошку: 

 организује радове  и  успостави ред по свим правилима  струке који обезбеђује 

успешно извођења радова, потпуну безбедност и сигурност објекта, радова и  лица на раду; 

 да устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршења обавеза, да води 

грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу инспекције и књигу атеста и извршених 

анализа грађевинског метреријала и на тој основи оформи и одржава редован систем извршења 

по захтевима Наручиоца  по правилима струке; 

   да надзорним органима обезбеди и стави на располагање сву потребну документацију 

и обезбеди услове за уредно вршење надзора на градилишту. 

 

 

Члан 18. 

 

Извођач радова има обавезу повећане опрезности и дужан је да се, поред обавеза из 

претходног члана, придржава и следећих посебних обавеза: 

 да предузме све нужне мере за обезбеђење противпожарне заштите и заштите на раду, 

 да у свему следи инструкције надзорног органа и  

 да све  површине које користи за извођење радова а које је оштетио у току радова 

доведе у првобитно стање. 

 

Члан 19. 

 

       Извођач радова је дужан да по изведеним радовима уклони са градилишта преостали 

материјал, опрему, средства за рад, очисти градилиште од отпадака и уреди га на начин 

одређен инвестиционом техничком документацијом. 
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ЗАШТИТА НА РАДУ 

 

Члан 20. 

 

 Извођач радова је одговоран за предузимање мера заштите на раду, заштите од пожара, 

као и других мера у складу са важећим прописима и нормативима за запослене ангажоване на 

пословима  који чине предмет овог Уговора. 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 21. 

 

Ако Извођач радова закасни са извођењем радова, Наручилац може да за сваки дан 

закашњења  наплати казну у износу од 2 промила  од укупне вредности уговорених радова. 

Укупна висина уговорене казне коју по основу из претходног става Извођач радова 

плаћа Наручиоцу може да износи највише 5%  уговорене цене радова. 

Делимично извршење или предаја уговорених радова  у предвиђеном року не 

искључује обавезу плаћања уговорне казне. 

Уколико би услед закашњења Извођача радова за Наручиоца настала штета у већем 

износу од уговорне казне, Наручилац има право на накнаду целог износа штете. 

 

ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 22. 

 

Наручилац може на основу члана 115. ЗЈН, након закључења Уговора о јавној набавци 

повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози. 

   

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 23. 

 

Уговор је закључен даном потписивања. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем да обавести другу 

уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим након протека рока од 15 дана, од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду Уговора. 

Отказни рок тече од дана пријема отказа. 

 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 

Члан 24. 

 

Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести 

Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која 

наступи током важења Уговора и да је документује на прописан начин. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

 

За све што није овим Уговором предвиђено примењиваће се важећи прописи из 

грађевинарства и Закон о облигационим односима. 
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Члан 26. 

 

Уговорне стране су се сагласиле да спорове који би проистекли из овог Уговора 

решавају спразумно, а уколико то настојање не доведе до решења, уговара се надлежност  суда 

у Београду. 

 

Члан 27. 

 

    Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по 3 

(три) примерка. 

 

 

      ИЗВОЂАЧ   РАДОВА                                                         НАРУЧИЛАЦ         

 

      __________________                       ____________________                                                     

(потпис и печат понуђача                Дејан Савић с.р.                                   

којим пристаје на модел уговора) 

 

 

*Напомена наручиоца: понуђачи су дужни да потпишу и овере последњу страну модела 

уговора. 
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Образац 12 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

На основу позива за подношење понуда по јавној набавци  радова на рестаурацији фасаде 

зграде Народног позоришта (ЈН број 09/2018), дајем понуду како следи (заокружити начин 

на који се подноси понуда):  
   

1. самостално 2. са подизвођачем 3. као група понуђача (заједничка понуда) 

 

                                                     

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

Понуђач:  

Седиште:  

Одговорно лице /потписник уговора/:  

ПИБ:  

Матични број:  

                         * попуњава понуђач уколико наступа самостално     

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач:  

Седиште:  

Одговорно лице /потписник уговора/:  

ПИБ:  

Матични број:  

Подизвођачи/ навести назив и 

седиште свих подизвођача/ :      

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

* попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем 

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

(ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА) 

1.Понуђач – овлашћени члан 

групе: 

 

Седиште:  

Одговорно лице:  

ПИБ:  

Матични број:  

2.Понуђач – члан групе:  

Седиште:  

Одговорно лице:  

ПИБ:  

Матични број:  

* попуњавају чланови групе (заједничка понуда) 
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*Напомена: 

Образац  попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално. 

У случају наступа групе понуђача образац попуњава, потписује и оверава члан групе који ће бити 

носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписивати понуду. 

 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                           М.П.                               

_________________________                                            __________________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ ИЗ ПОНУДЕ 

 

I – УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ. 
 

___________________ динара без ПДВ. 
 

II - Начин плаћања 

Наручилац ће исплату  износа уговорене цене  извршити на следећи начин: 

30% авансно, одмах након  закључења уговора, преостали износ у року од 45 

дана од дана службеног пријема оверене привремене и окончане ситуације, a 

најкасније до 31.12.2018. године.  

IV  - Рок  извођења радова 

 

____календарских дана (најдуже 150 календарских дана),  од дана увођења у 

посао, који ће бити одређен у писменом позиву овлашћеног лица Наручиоца. 

V -  Гарантни рок 

 

______ месеца (најмање 24 месеца) на изведене радове, рачунајући од дана 

записнички извршене примопредаје радова. 

VI –  Проценат испоруке које врши  

подизвођач 
____ %. 

VII  - Важење понуде ____  дана (минимум 120 дана) од дана отварања понуда. 
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Образац 13 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА 

На основу позива за подношење понуда по јавној набавци  радова на рестаурацији фасаде 

зграде Народног позоришта (ЈН број 09/2018), дајем понуду како следи (заокружити начин 

на који се подноси понуда):  
1. самостално 2. са подизвођачем 3. као група понуђача (заједничка понуда) 

 

                                                     

a. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

Понуђач:  

Седиште:  

Одговорно лице /потписник 

уговора/: 

 

ПИБ:  

Матични број:  

                         * попуњава понуђач уколико наступа самостално     

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач:  

Седиште:  

Одговорно лице /потписник уговора/:  

ПИБ:  

Матични број:  

Подизвођачи/ навести назив и 

седиште свих подизвођача/ :      

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

* попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем 

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

(ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА) 

1.Понуђач – овлашћени члан 

групе: 

 

Седиште:  

Одговорно лице:  

ПИБ:  

Матични број:  

2.Понуђач – члан групе:  

Седиште:  

Одговорно лице:  

ПИБ:  

Матични број:  

* попуњавају чланови групе (заједничка понуда) 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ ФАСАДА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ НА К.П.2282, К.О. СТАРИ ГРАД, УЛИЦА ФРАНЦУСКА БР.3  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

редни Врста и опис радова 

Ј
Е

Д
И

Н
И

Ц
А

 

М
Е

Р
Е

 

 

к
о

л
и

ч
и

н
а

 јединична цена  

Укупно 

без ПДВ-а 

 

Укупно 

са ПДВ-ом 
број  

материјал 

без ПДВ-а 

 

материјал 

са ПДВ-ом 

 

рад 

без ПДВ-а 

 

рад са 

ПДВ-ом 

 

укупно 

без ПДВ-а 

 

укупно са 

ПДВ-ом 

        (5+7) (6+8) (4х9) (4х10) 

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

1. Mонтажа и демонтажа металне цевасте скеле за радове на фасадама. 

Скела мора бити монтирана по свим важећим прописима и ХТЗ 

мерама, статички стабилна са косницима у угаоним пољима и по 

средини скеле. На 4м висине и на међусобном растојању од 3м скела 

мора бити анкерована за објекат и прописно уземљена на две  

супротне стране објекта. Радне платформе од талпи или металних 

табли поставити на сваких 2,0-2,1м висине са тим да је обавезно уз 

сваку платформу поставити једну вертикалну даску причвршћену за 

стубове скеле. Степенице за пењање по скели морају бити постављене 

са унутрашње стране скеле. Скела мора имати елаборат о 

стабилности, дозволу за употребу и мора бити технички примљена од 

надлежне службе. Користи се за све време трајања радова. 

Позиција обухвата и постављање прописаног осветљења за скелу. 

Светла поставити на свим угловима и на местима које  одреди 

надзорна служба. 

Извођачу се признаје скела висине до 1,0м изнад горње ивице атике. 

Цена подразумева обезбеђење комплетне скеле за укупну 

површину као и ангажовање укупне радне снаге на монтажи и 

демонтажи, као и све непредвиђене активности које могу 
наступити. 

          

Обрачун по м2 ортогоналне пројекције скеле. Mерење се врши по 

спољњим ивицама скеле без дуплирања количина на угловима. 

Извођачу се признаје скела висине до 1,0м изнад висине завршног 

кровног венца или атике. 

          

- скела према Тргу Републике м2 903.3         

- скела према Доситејевој улици м2 1,949.1         

- скела према улици Браће Југовић м2 328.4         
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2. Допрема и постављање заштитне ограде градилишта. Висина ограде 

мора бити најмање 2,0м. Ограду направити стабилну и сигурну, од 

монтажно-демонтажних елемената-табли димензија 1x2м и обојити 

заштитном бојом. На одређеним видним местима поставити упозорење 

за пролазнике, као и улазне капије за градилиште, које се прописно 

затварају и закључавају. Ограда мора бити  осветљена  ноћним 

светлом на више места (најмање три). 

Цена подразумева све неопходне предрадње, постављање и 

каснију демонтажу заштитне  градилишне ограде са свим 

потребним спојним материјалом и ангажовањем потребне радне 
снаге. 

          

Обрачун по м1 постављене ограде.           

- ограда ка Тргу Републике м1 30.7         

- ограда ка Доситејевој улици м1 122.7         

- ограда ка улици Браће Југовић м1 38.3         

           

3. Набавка допремање и постављање ПВЦ перфорираног застора као 

заштите спољне стране скеле. Целокупну површину скеле са предње и 

бочних страна покрити застором. ПВЦ перфорирани застор мора бити 

причвршћен за скелу да не "виси". 

Уколико у току радова дође до оштећења застор затегнути, ушити и 

поправити. 

Цена подразумева обезбеђивање свог потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за монтажу и демонтажу ПВЦ 

перфорираног застора. 

          

Обрачун по м² заштићене површине.           

- скела према Тргу Републике м2 903.3         

- скела према Доситејевој улици м2 1,995.4         

- скела према улици Браће Југовић м2 328.4         

4. Израда заштитне надстрешнице ради заштите пролазника и корисника 

објекта. Надстрешницу извести са конструкцијом од металних цеви 

везаних за скелу, са дашчаном облогом и ПВЦ заштитном фолијом. 

Ширина надстрешнице мора бити најмање 2-2,5 метара у зависности 

од ширине тротоара, а поставља се у висини од h=2,5 до 2,8м, у паду 

од 5 до 10 степени према фасадама објекта. Тако постављена мора 

имати вертикалну ограду око надстрешнице висине минимум 0,8м. 

Посебно обратити пажњу на спајање настрешнице са оградом, јер везе 

морају бити чврсте и сигурне, с обзиром на фреквентност пешачког 

саобраћаја на предметном тротоару. Непосредно око улаза у објекат 

поставити додатно осигурање са бочних страна у виду ограде за 

безбедан улазак корисника објекта. 

Цена подразумева обезбеђивање свог потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за монтажу и демонтажу 

заштитне надстрешнице. 

          

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције.           

- надстрешница према Тргу Републике м2 79.2         

- надстрешница према Доситејевој улици м2 300.8         

- надстрешница према улици Браће Југовић м2 89.8         
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5. Набавка и постављање заштитне ПВЦ фолије преко свих отвора на 

фасади. Фолију фиксирати дрвеним лајснама, водећи рачуна да не 

дође до оштећења. Евентуална оштећења падају на терет извођача. 

Цена подразумева обезбеђење свог потребног материјала као и 

ангажовање потребне радне снаге за извршење комплетне 

позиције. 

          

Обрачун по м2.           

- отвори на фасади ка Тргу Републике м2 102.7         

- отвори на фасади ка Доситејевој улици м2 252.1         

- отвори на фасади ка улици Браће Југовић м2 6.9         

6. Израда и постављање табле обавештења, да се изводе грађевински 

радови са основним подацима о објекту, извођачу , инвеститору и 

пројектанту. 

          

Табла је димензије 200х100цм. 

Цена подразумева обезбеђење свог потребног материјала као и 

ангажовање потребне радне снаге за извршење комплетне 

позиције. 
Обрачун по комаду. ком. 1.0         

           

7. Демонтажа и поновна монтажа табли са називима институције и улица 

и рамова за плакате. Демонтирани елементи се уз одговарајући 

записник предају корисницима објекта на чување док трају радови на 

рестаурацији фасадe. 

          

Цена подразумева комплетан рад на демонтажи и поновној 
монтажи наведених елемената. 

Обрачун по комаду.           

– табла ком. 5.0         

– конзолна табла ком. 2.0         

– рам за плакате ком. 4.0         

           

8. Демонтажа различитих кабловских водова са фасада објекта. Сав 

материјал од демонтаже сакупити ради утовара и одвоза на градску 

депонију удаљену до 15км од градилишта. 

          

Цена подразумева комплетан рад на демонтажи наведених 
елемената, утовар и одвоз шута. 

Обрачун паушално. пауш.          

9. Демонтажа брисолеја од елоксираног алуминијума са фасадних 

површина ради израде вештачког камена испод њих. Демонтиране 

елементе одложити на место које одреди представник Инвеститора до 

њихове поновне монтаже након завршетка радова на површинама 

фасаде од вештачког камена. 

Цена подразумева комплетан рад на демонтажи наведених 

елемената, утовар и транспорт на место на коме ће се елементи 
чувати до уградње. 

          

Обрачун по м². м² 225.4         
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10. Демонтажа лимених опшивки и камене вуне (термоизолације) са цеви 

грејања које су постављене на кровним терасама ка улицама 

Француској и Доситејевој. Сав демонтирани материјал сакупити и 

спустити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км 

од градилишта. 

Цена подразумева комплетан рад на демонтажи наведених 
елемената, утовар и одвоз шута. 

          

Обрачун по м¹. м¹ 169.1         

           

11. Демонтажа декоративног осветљења са фасаде. Све демонтиране 

светиљке уз одговарајући записник предати представнику Инвеститора 

до поновне монтаже по завршетку радова. 

Цена подразумева комплетан рад на демонтажи и одлагању 
наведених елемената. 

          

Обрачун по камаду. ком. 120.0         

           

12. Монтажа демонтираног декоративног осветљења. Позиција 

подразумева враћање демонтираних светиљки уз поновно везивање 

инсталација и проверу њихове исправности. 

Цена подразумева ангажовање радне снаге и сав материјал 
потребан за извршење предметне позиције. 

          

Обрачун по комаду. ком. 120.0         

13. Демонтажа и поновна монтажа стаклених кугли са декоративних 

фасадних лампи. Све демонтиране елементе пажљиво одложити на 

место које одреди представник Инвеститора до поновне монтаже на 

објекат након завршетка радова. Демонтиране кугле пре уградње 
детаљно очистити. 

          

Цена подразумева ангажовање радне снаге и сав материјал 
потребан за извршење предметне позиције. 

          

Обрачун по комаду. ком. 47.0         

           

14. Демонтажа и монтажа спољашње јединице клима уређаја са 

привременим смештањем на платформу скеле, без демонтаже везе 

инсталација. 

          

Цена подразумева комплетан рад на демонтажи и поновној 
монтажи наведених елемената. 

Обрачун по комаду. ком. 1.0         

           

15. Набавка потребног материјала, транспорт и постављање заштите од 

ПВЦ фолије на камере видео надзора. 

Цена позиције подразумева набавку потребног материјала и 
коплетан рад на постављању заштите. 

          

Обрачун по комаду. ком. 7.0         

           

16. Набавка потребног материјала и постављање заштите на кровне 

површине од трапезастог лима. Заштиту крова извести од таласастог 

картона, најлона и даске. 

          

Цена подразумева обезбеђење свог потребног материјала као и 

ангажовање потребне радне снаге за извршење комплетне 
позиције. 

 Обрачун по м2. м2 163.2         
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17. Демонтажа и поновна монтажа заштитних металних решетки са 

надстрешнице изнад главног улаза у објекат. Демонтиране елементе 

одложити на место које одреди представник Инвеститора до поновне 

уградње. 

          

Цена подразумева комплетан рад на демонтажи и поновној 

монтажи наведених елемената, заједно са набавком материјала 

потребног за монтажу. 

Обрачун по м² м2 62.3         

           

18.  
Демонтажа армираног стакла са надстрешница изнад улаза у објекат. 

Позиција подразумева пажљиву демонтажу комплетне количине 

стакла. Сав материјал од демонтаже сакупити ради утовара и одвоза 

на градску депонију удаљену до 15км од градилишта. 

          

 Цена подразумева комплетан рад на демонтажи, утовару и одвозу 
наведених елемената. 

          

 Обрачун по м²           

 - надстрешница изнад главног улаза м² 79.1         

 - надстрешнице ка Доситејевој улици м² 3.7         

 
А. УКУПНО без ПДВ: 

 

 

 
 

 

 
А. УКУПНО са ПДВ: 

 

 

 

 

 

  

 
Б. 

 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

          

1. Обијање вештачког камена са оштећених делова фасадних површина 

покривених овим материјалом. Подразумева се пажљиво обијање 

вештачког камена са површина фасада. Сав шут спустити и прикупити 

ради одвоза на градску депонију. 

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге и све 

активности које могу наступити у поступку обијања вештачког 
камена са фасадних површина. 

          

НАПОМЕНА: Пре почетка обијања површина од вештачког камена 

извођач је у обавези да направи довољан број узорака које ће 

писменим путем, уписивањем у грађевински дневник, изабрати и 
одобрити израду стручни сарадник Завода. 

Обрачун по м2 стварно обијених површина без одбијања отвора и без 

посебног обрачуна уложина и развијања површина. Пројектант даје 

процену површина под вештачким каменом, а стварно обијене 

површине одредиће надзорни инжењер на лицу места. 

          

• штокован вештачки камен ( процењено 80%)           

– фасадa ка Тргу Републике м2 255.4         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 832.4         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 141.8         

           

• заглађен вештачки камен ( процењено 90%)           

– фасадa ка Тргу Републике м2 458.6         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 535.4         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 51.7         

– подгледи балкона ( 100%) 
м2 59.5 

        



Страна 58 од 90  

2. Чишћење спојница (фуга), посебним челичним кланфама у дубини од 

2цм, са чишћењем површина челичним четкама и прањем млазом  

воде у комплетној, обијеној површини фасада која је зидана опеком. 

Подгледе балкона изведене од армираног бетона након обијања 

постојећег оштећеног слоја вештачког камена очистити и опрати 

подлогу. 

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане и 

све друге активности које могу наступити у поступку чишћења 

зиданих површина на фасадама објекта. 

          

Обрачун по м2 стварно обијених површина без одбијања отвора и без 

посебног обрачуна уложина и развијања површина. 

          

• штокован вештачки камен ( процењено 80%)           

– фасадa ка Тргу Републике м2 255.4         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 832.4         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 141.8         

           

• заглађен вештачки камен ( процењено 90%)           

– фасадa ка Тргу Републике м2 458.6         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 535.4         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 51.7         

– подгледи балкона ( 100%) м2 59.5         

           

3. Обијање свих постојећих слојева пода кровних тераса ка Француској и 

Доситејевој улици, као и слојева пода терасе на коти +9.90 ка Тргу 

републике. Извршити скидање свих слојева пода, до носеће 

конструкције. Шут спустити и прикупити ради утовара и одвоза на 

градску депонију удаљену до 15км од градилишта. 

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане и 

све друге активности које могу наступити у поступку извршавања 

ове позиције. 

          

 Обрачун по м2 подова са којих су стварно скинути слојеви. Пројектант 

даје процену површина, а стварно обијене површине одредиће 

надзорна служба на лицу места. 

          

- тераса ка Тргу Републике на коти +9.90 м2 29.2         

- кровна тераса ка Француској улици м2 154.3         

- кровна тераса ка Доситејевој улици м2 135.3         

           

4. Обијање холкера израђених у цементном малтеру, армираних рабиц 

плетивом, развијене ширине до 25 цм. Позиција подразумева пажљиво 

рушење наведених елемената. Сав материјал од рушења сакупити и 

спустити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км 

од градилишта. 

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане и 

све друге активности које могу наступити у поступку извршавања 
ове позиције. 

          

Обрачун по м1 стварно обијених холкера.           

- тераса ка Тргу Републике на коти +9.90 м1 29.3         

- кровна тераса ка Француској улици м1 127.2         

- кровна тераса ка Доситејевој улици м1 131.2         
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5. Презиђивање-рушење и поново зидање растрешених делова фасаде- 

венаца, опеком старог формата са испуштањем опеке из равни зида, у 

продужном малтеру размере 1:2:6. Пажљиво порушити растрешене 

делове, очистити од малтера и опрати млазом воде. Опеку очистити и 

по потреби отесати нове комаде. Президати венац по узору на 

првобитни. Сав материјал од рушења сакупити и одложити на 

градилишну депонију. 

          

 Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане и 

све друге активности које могу наступити у поступку извршавања 
ове позиције. 

          

 Обрачун по м¹. м¹ 15.6         

            

6. Шлицовање-штемовање зидова за провлачење каблова 

електроенергетских инсталација нa фасади. Трасе за штемовање 

обележити и штемовати за потребну дубину пвц црева. Сав материјал 

од штемовања прикупити и одложити на градилишну депонију. 

          

 Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане и 

све друге активности које могу наступити у поступку извршавања 
ове позиције. 

          

Обрачун по м¹. м¹ 28.1         

           

7. Санација пукотина убризгавањем цементног млека под притиском уз 

претходно чишћење и продубљивање. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење 
предметне позиције. 

          

Обрачун по м¹ м¹ 176.0         

           

8. Фуговање подова тераса и улазног степеништа од природног камена 

цементним малтером. Површине за фуговање очистити, отпрашити и 

опрати водом. Спојнице добро испунити малтером и обрадити на начин 

да буду упуштене, а по избору и упутству стручног сарадника Завода. 

Малтер не сме да буде редак да не дође до цурења материјала и 

прљања камена. По завршеном фуговању спојнице и површине плоча 

очистити. 

          

Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилу струке. 

          

Обрачун по м² и по м¹           

- улазно степениште м² 72.1         

- тераса ка Тргу Републике на коти +5.60 м² 30.2         

- тераса ка Тргу Републике на коти +9.90 м² 29.2         

  

 
Б. УКУПНО без ПДВ: 

 

  

 

Б. УКУПНО са ПДВ: 
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В. 

 
АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

1. Набавка    потребног    материјала,    транспорт    и    израда  армиране 

цементне кошуљице на подовима тераса,заједно са израдом прага, 

минималне дебљине 4цм на месту где је слој најтањи, са константним 

једноличним падом минимум од1-1,5% према сливницима. Подлогу за 

кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за 

кошуљицу справити са просејаним шљунком јединицом, размере  1:3, 

са додатком фибрина. Кошуљицу армирати арматурном мрежом Q- 

131, постављеном у средини слоја. Кошуљицу неговати док  не 

очврсне. Кошуљица има функцију слоја за пад и слоја за изравнавање. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање укупно  потребне радне снаге за комплетно извршење 
предметне позиције. 

          

Обрачун по м² и по м¹.           

- тераса ка Тргу Републике на коти +9.90 м2 29.2         

- тераса ка Француској улици м2 154.3         

- тераса ка Доситејевој улици м2 135.3         

- праг м¹ 4.5         

           

2. Набавка потребног материјала, транспорт и израда холкера на 

терасама. Холкере израдити у цементном малтеру размере 1:3, и 

армирати их рабиц плетивом, у свему према правилу струке, развијене 

ширине до 25 цм. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење 

предметне позиције. 

          

Обрачун по м1 израђеног холкера.           

- тераса ка Тргу Републике на коти +9.90 м1 29.3         

- кровна тераса ка Француској улици м1 127.2         

- кровна тераса ка Доситејевој улици м1 131.2         

            

 
В. УКУПНО без ПДВ: 

 

  

 
В. УКУПНО са ПДВ: 
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Г. 

 
ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ 
 

1. Чишћење и прање делова фасада од природног и вештачког камена, 

водом под притиском и компримованим ваздухом, без пескирања. 

Чишћење вршити пажљиво до мере да се скину све масне флеке, 

нечистоћа и слојеви патине, а да се не оштети кохерентност подлоге  

од природног и вештачког камена. Ово чишћење и прање врши се 

искључиво неабразивним путем, ваздухом и водом под притиском, са 

додатком по потреби детерџената и хемијских средстава за прање. 

Цена  подразумева  набавку  потребног  материјала  и ангажовање 

 
потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

          

Обрачун по м2 стварно очишћених површина без одбијања отвора и  

без посебног обрачуна уложина и развијања површина. Пројектант даје 

процену површина под вештачким каменом, а стварно oчишћене 

површине одредиће надзорни инжењер на лицу места. 

• природни камен           

– степениште у Доситејевој улици м2 16.2         

– степениште- ка Тргу Републике м2 72.1         

 
– камена ограда и постаменти стубова - фасада ка Тргу Републике м2 

 
33.3 

        

           

• вештачки камен           

• штокован вештачки камен           

– фасадa ка Тргу Републике м2 319.2         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 1027.7         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 174.8         

           

• заглађен вештачки камен           

– фасадa ка Тргу Републике м2 509.6         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 594.9         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 57.4         

2. Чишћење делова фасада од природног и од вештачког камена 

пескирањем под контролисаним притиском. Чишћење вршити пажљиво 

до мере да се скину све масне флеке, нечистоћа и слојеви патине, а да 

се не оштети кохерентност подлоге од природног и вештачког камена. 

По чишћењу приступити прању водом под притиском, ради скидања 

честица прашине, слојева песка и камене ситнежи. Ово чишћење и 

прање врши се искључиво абразивним путем, ваздухом, најситнијим 

кварцним песком, гранулације 0,3-0,8мм, и водом под притиском, без 

додатака хемијских средстава за прање. 

Цена  подразумева  набавку  потребног  материјала  и ангажовање 

 
потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

          

 Обрачун по м2 стварно очишћених површина без одбијања отвора и  

без посебног обрачуна уложина и развијања површина. Пројектант даје 

процену површина под вештачким каменом, а стварно oчишћене 

површине одредиће надзорни инжењер на лицу места. 
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 • природни камен           

– степениште у Доситејевој улици м2 16.2         

– степениште- ка Тргу Републике м2 72.1         

 
– камена ограда и постаменти стубова - фасада ка Тргу Републике м2 

 
33.3 

        

           

• вештачки камен           

• штокован вештачки камен           

– фасадa ка Тргу Републике м2 319.2         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 1027.7         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 174.8         

           

• заглађен вештачки камен           

– фасадa ка Тргу Републике м2 509.6         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 594.9         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 57.4         

3. Завршна обрада претходно испескираних површина од вештачког 

камена на начин идентичан постојећем- штоковањем ( процењено 

60%). 

          

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за комплетно 
извршење предметне позиције. 

Обрачун по м2 стварно обијених површина без одбијања отвора и без 

посебног обрачуна уложина и развијања површина. Пројектант даје 

процену површина под вештачким каменом, а стварно обијене 

површине одредиће надзорни инжењер на лицу места. 

          

– фасадa ка Тргу Републике м2 191.5         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 616.6         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 104.9         

           

4. Узимање отисака са вучених профила.           

Пре обијања малтера узети са очишћених и ретушираних  

декоративних елемената отиске за израду шаблона помоћу којих ће се 

извршити рестаурација и реконструкција оштећених и недостајућих 

елемената фасадне декоративне пластике. Пре почетка радова 

надзорни инжењер и извођач радова одређују и остављају контролне 

траке дужине 50цм за сваку врсту профила. Са остављених контролних 

трака пажљиво скинути све слојеве боја и осталих наслага,  

ретуширати и узети отиске у гипсу за израду шаблона. Обавезно 

технички снимити профиле. 

Цена  подразумева  набавку  потребног  материјала  и ангажовање 

 
потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

Обрачун по комаду отиска.           

–венци развијене ширине до 25цм ком. 26.0         

–венци развијене ширине 25-50цм ком. 9.0         

–венци развијене ширине преко 50цм ком. 8.0         
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5. Израда шаблона од челичног лима на основу претходно ретушираних 

гипсаних отисака. Профил венца копирати на картон и исећи по ивици. 

На основу добијене мустре искројити профил у челичном лиму, 

израдити дрвено ''коло'' и формирати шаблон за извлачење вучених 

профила. Шаблони морају бити пре употребе испробани и одобрени од 

надзорне службе.Обрачунава се и плаћа само по један шаблон по 

позицији и развијеној ширини, без обзира на број изведених и 

употребљених шаблона. 

          

Цена  подразумева  набавку  потребног  материјала  и ангажовање 

 
потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције. 

Обрачун по комаду.           

–венци развијене ширине до 25цм ком. 26.0         

–венци развијене ширине између 25-50цм ком. 9.0         

–венци развијене ширине преко 50цм ком. 8.0         

6. Израда вучене декоративне пластике у вештачком камену према 

припремљеним и испробаним шаблонима. Пре малтерисања извршити 

шприцање подлоге цементним млеком размере 1:1 са додатком  

оштрог просејаног песка-1, у слоју који не сме бити дебљи од 3-4мм, уз 

претходно квашење зидне површине. Преко шприца набацити слој 

цементног малтера размере 1:3, справљен са просејаним песком-1, у 

слоју дебљине 1,5-2цм који се више пута извлачи шаблоном. Када се 

овај слој просуши и избразда, поново се кваси водом, затим се набацује 

други слој вештачког камена који се такође више пута извлачи 

шаблоном. Смесу за вештачки камен у размери 1:2 справити од 

цемента и дробљеног агрегата ( мешавина камене ризле-1, каменог 

гриза и каменог брашна) и воде и по потреби фино млевене оксидне 

боје. 

          

По просушивању завршног слоја, извршити глачање, односно 

глетовање, а по сушењу и очвршћавању, после 7 дана фино брусити 

шмирглом. Структура, врста камена и боја у свему према постојећем. 

Вучена пластика мора имати чист профил, праве ивице и равне 

површине. На угловима и саставима извршити пажљиво геровање, 

ручну израду свих профила. Герови морају бити правих и оштрих ивица 

и да се сучељавају под правим углом. Израда герова улази у цену 

профила по дужном метру, без додатака и примене норми. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење 

предметне позиције, укључујући и све непоменуте активности које 
могу наступити. 

Обрачун по м¹стварно изведеног венца.           

 – венци развијене ширине до 25 цм           

А нутна - 1614 гера ( процењено 90% ) м¹ 2,020.5         

Г ивица           

  
- ивице ограде балкона-фасада ка Тргу Републике ( процењено 40% ) 

м¹ 52.3 
        

- ивице плафона балкона-фасада ка Тргу Републике (процењено 

100%) 
м¹ 74.1 

        

- ивице испод архитравног венца-фасада ка Тргу Републике 

(процењено 20% ) 
 

м¹ 
 

7.8 
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- ивице ограде атике повученог зида кровне терасе (процењено 60% ) м¹ 28.3 
        

 - ивице ограде кровне терасе (процењено 50% ) м¹ 81.8         

 - остале ивице (процењено 50% ) м¹ 140.5         

Г ' лучна ивица - 6 герова (процењено 20% ) м¹ 7.9         

Д филунга-шира - ( процењено 40% ) м¹ 48.9         

Ђ филунга-ужа - 36 герова - ( процењено 80% ) м¹ 30.2         

 
Е 

венац испод самарице прозора II спрата на угаоном ризалиту - 1 гер 

(процењено 10% ) 
 

м¹ 
 

0.5 

        

 
Ј 

венац сокле ограде балкона - 9 герова и 3 сучељавања ( процењено 

20%) 
 

м¹ 
 

13.7 

        

 
Ј' 

 
унутрашњи венац ограде балкона - 16 сучељавања( процењено 80% ) 

 
м¹ 

 
16.5 

        

Ј" сокла пиластра - 10 герова ( процењено 100% ) м¹ 3.0         

 
К 

венац испод поклопне плоче стуба ограде балкона - 55 герова и 10 

сучељавањa ( процењено 90% ) 
 

м¹ 
 

46.7 

        

Љ венац испод дентикула - 1 гер и 11 сучељавања ( процењено 20%) м¹ 11.4         

Н профил филунге на угаоном ризалиту - 1 гер ( процењено 10%) м¹ 1.7         

Њ профил сокле атике угаоног ризалита - 24 гера ( процењено 90%) м¹ 39.9         

Њ' профил сокле атике главне бине - 7 герова ( процењено 60%) м¹ 14.4         

 
Р' 

мали венац испод подеоног венца ограде терасе - 1 гер и 1 

сучељавањe ( процењено 20%) 
 

м¹ 
 

9.5 

        

 
С 

 
филунга на повученом зиду кровне терасе - 5 герова ( процењено 20%) 

 
м¹ 

 
6.2 

        

Т декоративна трака - 1 сучељавањe ( процењено 20%) м¹ 5.2         

Ћ венац испод главног кровног венца - 1 гер ( процењено 20%) м¹ 12.8         

Ф венац атике крова главне бине-горњи део - 4 гера ( процењено 20%) м¹ 8.2         

Ф' венац атике крова главне бине-доњи део - 4 гера ( процењено 20%) м¹ 8.2         

Х нутне забатног зида главне бине ( процењено 60%) м¹ 95.8         

Ц венац испод тимпанона - 1 гер ( процењено 10%) м¹ 0.5         

Џ филунга декоративног парапета - 3 гера ( процењено 30%) м¹ 7.8         

Ш самарица ( процењено 10%) м¹ 0.6         

 
Q 

шембрана прозора и врата терасе на коти +5.60 - 1 гер и 1 

сучељавање ( процењено 10%) 
м¹ 

 
3.6 

        

Ψ завршни венац пиластра - 2 гера ( процењено 10%) м¹ 0.7         

            

 – венци развијене ширине између 25-50цм           

Б венац у нивоу маркизе - 1 гер и 1 сучељавање ( процењено 10%) м¹ 2.4         

 
В 

венац самарице прозора приземља - 1 гер и 1 сучељавање 

(процењено 10%) 
 

м¹ 
 

0.6 

        

Ж'' самарица прозора испод тимпанона - 1 гер (процењено 10%) м¹ 0.5         

И архитравни венац - 1 сучељавање (процењено 10%) м¹ 1.3         

 
Л 

подеони венац испод главног кровног венца - 7 герова (процењено 

20%) 
 

м¹ 
 

11.4 

        

Л' кровни венац повученог зида фасаде - (процењено 10%) м¹ 0.5         

 
Л" 

подеони венац испод главног кровног венца повученог зида кровне 

терасе - (процењено 10%) 

  
1.4 

        

О венац атике угаоног ризалита - 49 герова ( процењено 90% ) м¹ 40.1         

Ч венац тимпанона - 1 гер ( процењено 10% ) м¹ 0.6         
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 – венци развијене ширине преко 50цм           

Ж самарица прозора II спрата на угаоном ризалиту (процењено 10%) м¹ 0.9         

Ж' самарица прозора II спрата - 1 гер (процењено 10%) м¹ 1.2         

М главни кровни венац - 4 гера (процењено 20%) м¹ 11.7         

 
М' 

главни кровни венац повученог зида кровне терасе - 1 сучељавање 

(процењено 20%) 
 

м¹ 
 

3.5 

        

П кровни венац повученог дела фасаде - 1 гер ( процењено 90%) м¹ 6.7         

Р подеони венац испод ограде терасе - 1 гер и 1 сучељавањe 

(процењено 20%) 
 

м¹ 
 

9.5 

        

Р" кровни венац ризалита на граници са новим делом објекта - 2 гера и 1 

сучељавање ( процењено 90%) 
 

м¹ 
 

9.3 

        

У кровни венац главне бине - 1 гер (процењено 20%) м¹ 12.8         

            

7. Рестаурација вучене декоративне пластике изведене у вештачком 

камену. Пре почетка рестаурације отклонити све наслаге прањем и 

чишћењем што је обрачунато у посебној позицији. Са делова вучене 

декоративне пластике пажљиво скинути слојеве патине и осталих 

наслага нечистоће које се нису скинуле прањем. По завршеном 

чишћењу приступити рестаурацији профила. Рестаурацију вештачког 

камена извести специјалним репаратурним малтерима са агрегатом, 

кречњаком, кварцним песком, цементом, полимерима и по потреби 

оксидном бојом. Ретуширање извршити на такав начин да површине 

буду глатке и фино обрађене, а ивице оштре и праве. Користити 

ликорезачки алат и профилисане летвице. Завршна обрада вучене 

декоративне пластике од вештачког камена је према постојећој: 

штоковањем и брушењем. 

          

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење 

предметне позиције, укључујући и све непоменуте активности које 
могу наступити. 

ознака Обрачун по м¹ стварно рестаурираних профила.           

 – венци развијене ширине до 25 цм           

А нутна - 180 герoва ( процењено 10% ) м¹ 224.5         

Г ивица           

  
- ивице ограде балкона-фасада ка Тргу Републике ( процењено 60% ) 

м¹ 
 

78.5 

        

- ивице испод архитравног венца-фасада ка Тргу Републике 

(процењено 80% ) 
 

м¹ 
 

31.2 

        

 
- ивице ограде атике повученог зида кровне терасе (процењено 40% ) 

 
м¹ 

 
18.9 

        

- ивице ограде кровне терасе (процењено 50% ) м¹ 81.8         

- остале ивице (процењено 50% ) м¹ 140.5         

Г ' лучна ивица - 24 гера (процењено 80% ) м¹ 21.8         

Д филунга-шира - ( процењено 60% ) м¹ 73.3         

Ђ филунга-ужа - 9 герова - ( процењено 20% ) м¹ 7.6         

 
Е 

венац испод самарице прозора II спрата на угаоном ризалиту - 5 

герова (процењено 90% ) 
 

м¹ 
 

4.6 

        

 
Ј 

венац сокле ограде балкона - 35 герова и 13 сучељавања ( процењено 

80%) 
 

м¹ 
 

55.0 

        

Ј' унутрашњи венац ограде балкона - 4 сучељавања( процењено 20% ) м¹ 4.1         

 
К 

венац испод поклопне плоче стуба ограде балкона - 6 герова и 1 

сучељавање ( процењено 10% ) 
 

м¹ 
 

5.2 
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Љ 

 
венац испод дентикула - 6 герова и 44 сучељавања ( процењено 80%) 

 
м¹ 

 
45.8 

        

Н профил филунге на угаоном ризалиту - 12 герова ( процењено 90%) м¹ 15.1         

Њ профил сокле атике угаоног ризалита - 3 гера ( процењено 10%) м¹ 4.5         

Њ' профил сокле атике главне бине - 5 герова ( процењено 40%) м¹ 9.6         

 
Р' 

мали венац испод подеоног венца ограде терасе - 5 герова и 5 

сучељавања ( процењено 80%) 
 

м¹ 
 

37.7 

        

 
С 

филунга на повученом зиду кровне терасе - 19 герова ( процењено 

80%) 
 

м¹ 
 

25.0 

        

Т декоративна трака - 5 сучељавања ( процењено 80%) м¹ 20.9         

Ћ венац испод главног кровног венца - 5 герова ( процењено 80%) м¹ 51.1         

 
Ф 

венац атике крова главне бине-горњи део - 17 герова ( процењено 

80%) 
 

м¹ 
 

32.8 

        

 
Ф' 

 
венац атике крова главне бине-доњи део - 17 герова ( процењено 80%) 

 
м¹ 

 
32.8 

        

Х нутне забатног зида главне бине ( процењено 40%) м¹ 63.8         

Ц венац испод тимпанона - 3 гера ( процењено 90%) м¹ 4.1         

Џ филунга декоративног парапета - 25 герова ( процењено 70%) м¹ 18.2         

Ш самарица ( процењено 90%) м¹ 5.1         

 
Q 

шембрана прозора и врата терасе на коти +5.60 - 9 герова и 9 

сучељавања ( процењено 90%) 
м¹ 

 
32.4 

        

Ψ завршни венац пиластра - 18 герова ( процењено 90%) м¹ 6.1         

            

 – венци развијене ширине између 25-50цм           

 
Б 

 
венац у нивоу маркизе - 11 герова и 6 сучељавања ( процењено 90%) 

 
м¹ 

 
21.3 

        

 
В 

венац самарице прозора приземља - 1 гер и 1 сучељавање 

(процењено 90%) 
 

м¹ 
 

5.7 

        

Ж'' самарица прозора испод тимпанона - 3 гера (процењено 90%) м¹ 4.1         

И архитравни венац - 1 сучељавање (процењено 90%) м¹ 11.7         

 
Л 

подеони венац испод главног кровног венца - 28 герова (процењено 

80%) 
 

м¹ 
 

45.8 

        

 
Л' 

кровни венац повученог зида фасаде - 1 гер и 2 сучељавања 

(процењено 90%) 
 

м¹ 
 

4.2 

        

 
Л" 

подеони венац испод главног кровног венца повученог зида кровне 

терасе - (процењено 90%) 
 

м¹ 
 

12.9 

        

О венац атике угаоног ризалита - 5 герова ( процењено 10% ) м¹ 4.9         

Ч венац тимпанона - 5 герова ( процењено 90% ) м¹ 5.2         

            

 – венци развијене ширине преко 50цм           

Ж самарица прозора II спрата на угаоном ризалиту (процењено 90%) м¹ 8.4         

Ж' самарица прозора II спрата - 9 герова (процењено 90%) м¹ 10.8         

М главни кровни венац - 16 герова (процењено 80%) м¹ 46.9         

 
М' 

главни кровни венац повученог зида кровне терасе - 1 сучељавање 

(процењено 80%) 
 

м¹ 
 

14.0 

        

П кровни венац повученог дела фасаде - 1 гер ( процењено 10%) м¹ 0.8         

Р подеони венац испод ограде терасе - 5 герова и 5 сучељавања 
(процењено 80%) 

 
м¹ 

 
37.7 

        

Р" кровни венац ризалита на граници са новим делом објекта - 1 гер и 1 

сучељавање ( процењено 10%) 
 

м¹ 
 

1.0 

        

У кровни венац главне бине - 5 герова (процењено 80%) м¹ 51.1         
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8. Узимање отисака са ливених елемената декоративне пластике и 

израда калупа за ливење нових елемената. Све елементе са којих ће 

се узети отисци претходно очистити и ретуширати. Отиске узимати у 

гипсу стручном радном снагом. На основу отисака урадити модел у 

гипсу, а затим калуп од гипса. Калуп урадити у више штикл форми, са 

квалитетно обрађеним ивицама и површинама премазаним шерлаком. 

          

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење 

предметне позиције, укључујући и све непоменуте активности које 
могу наступити. 

 
ознака 

Обрачун по комаду без обзира на број израђених и употребљених 

калупа. 

          

1 венац сокле ( 1 комад дужине 100цм )  
ком. 

 
1.0 

        

2 шембрана ( 1 комад дужине 50цм ) ком. 1.0         

3л волута ком. 1.0         

3д волута ком. 1.0         

4 декоративни завршетак шембране ком. 1.0         

5 декоративно поље шембране ком. 1.0         

6 капител шембране ком. 1.0         

7 конзола подпрозорске клупице ком. 1.0         

8 декоративни завршетак шембране ком. 1.0         

9 декоративно поље шембране ком. 1.0         

10 капител шембране ком. 1.0         

11 стубић ограде балкона ком. 1.0         

12л капител стуба балкона ком. 1.0         

12д капител стуба балкона ком. 1.0         

13 дентикули ( 1 комад дужине 50цм ) ком. 1.0         

14 кима испод главног кровног венца ( 1 комад дужине 50цм ) ком. 1.0         

15 флорални украс ком. 1.0         

16 венац испод прозора-главна бина ( 1 комад дужине 100цм ) ком. 1.0         

17 пиластaр између прозора главнa бинa -( 1 комад дужине 100цм ) ком. 1.0         

18 декоративно поље ком. 1.0         

19л флорални украс фасаде главне бине ком. 1.0         

19д флорални украс фасаде главне бине ком. 1.0         

20л конзола испод кровног венца главне бине ком. 1.0         

20д конзола испод кровног венца главне бине ком. 1.0         

21л шкољка ком. 1.0         

21д шкољка ком. 1.0         

22 конзола шембране прозора испод тимпанона ком. 1.0         

23л волута ком. 1.0         

23д волута ком. 1.0         

24л волута кључног камена ком. 1.0         

24д волута кључног камена ком. 1.0         

25 правоугаони стубић ограде атике ком. 1.0         

            

I конзола испод самарице прозора на угаоном ризалиту           

1 флорални завршетак конзоле ком. 1.0         

2 декоративни елемент са волутом ком. 1.0         

3 правоугаоно поље ком. 1.0         
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II декоративно поље угаоног ризалита           

1л волута ком. 1.0         

1д волута ком. 1.0         

2л флорална декоративна трака ком. 1.0         

2д флорална декоративна трака ком. 1.0         

3л флорална декоративна трака ком. 1.0         

3д флорална декоративна трака ком. 1.0         

            

III декоративни парапет прозора угаоног ризалита           

1л волута ком. 1.0         

1д волута ком. 1.0         

2л флорална декоративна трака ком. 1.0         

2д флорална декоративна трака ком. 1.0         

3л картуш са флоралном траком ком. 1.0         

3д картуш са флоралном траком ком. 1.0         

4л волута ком. 1.0         

4д волута ком. 1.0         

            

IV самарица прозора II спрата на угаоном ризалиту           

1л женска глава ком. 1.0         

1д женска глава ком. 1.0         

2л флорално поље ком. 1.0         

2д флорално поље ком. 1.0         

3л флорално поље ком. 1.0         

3д флорално поље ком. 1.0         

4 волута ком. 1.0         

5л флорални венац ком. 1.0         

5д флорални венац ком. 1.0         

            

V самарица прозора и врата балкона II спрата           

1л флорално декоративно поље ком. 1.0         

1д флорално декоративно поље ком. 1.0         

2 волута ком. 1.0         

3 картуш ком. 1.0         

4л флорално декоративно поље ком. 1.0         

4д флорално декоративно поље ком. 1.0         

            

VI конзола испод главног кровног венца           

1 флорални завршетак конзоле ком. 1.0         

2 волута ком. 1.0         

3 капител ком. 1.0         

            

VII декоративно поље парапета атике угаоног ризалита           

1л волута ком. 1.0         

1д волута ком. 1.0         

2л картуш ком. 1.0         

2д картуш ком. 1.0         

3л волута око картуша ком. 1.0         

3д волута око картуша ком. 1.0         

4л волута ком. 1.0         

4д волута ком. 1.0         

5л флорално декоративно поље ком. 1.0         

5д флорално декоративно поље ком. 1.0         
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VIII декоративна бакља           

1 врх пламена ком. 1.0         

2 пламен ком. 1.0         

3 пламен ком. 1.0         

4 горњи део вазе ком. 1.0         

5 средњи део вазе ком. 1.0         

6 постоље вазе ком. 1.0         

            

IХ декоративни врх пиластра           

1л волута ком. 1.0         

1д волута ком. 1.0         

2л женска глава ком. 1.0         

2д женска глава ком. 1.0         

3л поље са флоралним и геометријским мотивима ком. 1.0         

3д поље са флоралним и геометријским мотивима ком. 1.0         

4л поље са геометријским мотивима ком. 1.0         

4д поље са геометријским мотивима ком. 1.0         

5л флорални декоративни завршетак ком. 1.0         

5д флорални декоративни завршетак ком. 1.0         

6 флорални декоративни завршетак ком. 1.0         

7 флорални декоративни завршетак ком. 1.0         

            

Х декоративни завршетак пиластра испод тимпанона           

1 декоративно поље са волутом ком. 1.0         

2 декоративно поље са тракама ком. 1.0         

3л флорална декоративна трака ком. 1.0         

3д флорална декоративна трака ком. 1.0         

            

XI декоративно поље у тимпанону           

1 круна ком. 1.0         

2л оцило ком. 1.0         

2д оцило ком. 1.0         

3л флорални декоративни елемент ком. 1.0         

3д флорални декоративни елемент ком. 1.0         

4л флорална декоративна трака ком. 1.0         

4д флорална декоративна трака ком. 1.0         

5л флорална декоративна трака ком. 1.0         

5д флорална декоративна трака ком. 1.0         

6л флорална декоративна трака ком. 1.0         

6д флорална декоративна трака ком. 1.0         

            

XII декоративни парапет           

1л волута ком. 1.0         

1д волута ком. 1.0         

2л картуш ком. 1.0         

2д картуш ком. 1.0         

3л флорална декоративна трака ком. 1.0         

3д флорална декоративна трака ком. 1.0         

4л волута ком. 1.0         

4д волута ком. 1.0         
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XIII декоративно поље ограде терасе           

1 декоративна плоча са флоралним мотивом ком. 1.0         

2 плоча са геометријским мотивом ком. 1.0         

            

XIV конзола испод самарице           

1 флорални завршетак конзоле ком. 1.0         

2 декоративни елемент са волутом ком. 1.0         

3 правоугаоно поље ком. 1.0         

            

9. Израда и монтажа нове ливене декоративне пластике од вештачког 

камена, справљеног у размери 1:2 од цемента и дробљеног агрегата 

(мешавина камене ризле-1, каменог гриза и каменог брашна ), воде и 

по потреби ситно млевене оксидне боје, а све по упутству стручног 

сарадника Завода за заштиту споменика културе. Радови обухватају 

одливање елемената према израђеним калупима, са уградњом свих 

потребних анкера и монтажу на објекту. По завршеној монтажи саставе 

декоративне пластике и фасадног платна ретуширати и обрадити. 

          

 Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење 

предметне позиције, укључујући и све непоменуте активности које 
могу наступити. 

ознака Обрачун по комаду изведених и уграђених елемената.           

1 венац сокле ( 1 комад дужине 100цм ) 
ком. 94.0 

        

2 шембрана ( 1 комад дужине 50цм ) ком. 118.0         

3л волута ком. 1.0         

3д волута ком. 1.0         

4 декоративни завршетак шембране ком. 1.0         

5 декоративно поље шембране ком. 1.0         

6 капител шембране ком. 1.0         

7 конзола подпрозорске клупице ком. 1.0         

8 декоративни завршетак шембране ком. 2.0         

9 декоративно поље шембране ком. 2.0         

10 капител шембране ком. 3.0         

11 стубић ограде балкона ком. 105.0         

12л капител стуба балкона ком. 1.0         

12д капител стуба балкона ком. 1.0         

13 дентикули ( 1 комад дужине 50цм ) ком. 22.0         

14 кима испод главног кровног венца ( 1 комад дужине 50цм ) ком. 22.0         

15 флорални украс ком. 7.0         

16 венац испод прозора-главна бина ( 1 комад дужине 100цм ) ком. 1.0         

17 пиластaр између прозора главнa бинa -( 1 комад дужине 100цм ) ком. 1.0         

18 декоративно поље ком. 1.0         

19л флорални украс фасаде главне бине ком. 1.0         

19д флорални украс фасаде главне бине ком. 1.0         

20л конзола испод кровног венца главне бине ком. 1.0         

20д конзола испод кровног венца главне бине ком. 1.0         

21л шкољка ком. 1.0         

21д шкољка ком. 1.0         

22 конзола шембране прозора испод тимпанона ком. 1.0         
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23л волута ком. 1.0         

23д волута ком. 1.0         

24л волута кључног камена ком. 1.0         

24д волута кључног камена ком. 1.0         

25 правоугаони стубић ограде атике ком. 16.0         

            

I конзола испод самарице прозора на угаоном ризалиту           

1 флорални завршетак конзоле ком. 1.0         

2 декоративни елемент са волутом ком. 1.0         

3 правоугаоно поље ком. 1.0         

            

II декоративно поље угаоног ризалита           

1л волута ком. 1.0         

1д волута ком. 1.0         

2л флорална декоративна трака ком. 1.0         

2д флорална декоративна трака ком. 1.0         

3л флорална декоративна трака ком. 1.0         

3д флорална декоративна трака ком. 1.0         

            

III декоративни парапет прозора угаоног ризалита           

1л волута ком. 1.0         

1д волута ком. 1.0         

2л флорална декоративна трака ком. 1.0         

2д флорална декоративна трака ком. 1.0         

3л картуш са флоралном траком ком. 1.0         

3д картуш са флоралном траком ком. 1.0         

4л волута ком. 1.0         

4д волута ком. 1.0         

            

IV самарица прозора II спрата на угаоном ризалиту          

1л женска глава ком. 1.0         

1д женска глава ком. 1.0         

2л флорално поље ком. 1.0         

2д флорално поље ком. 1.0         

3л флорално поље ком. 1.0         

3д флорално поље ком. 1.0         

4 волута ком. 1.0         

5л флорални венац ком. 1.0         

5д флорални венац ком. 1.0         

            

V самарица прозора и врата балкона II спрата           

1л флорално декоративно поље ком. 1.0         

1д флорално декоративно поље ком. 1.0         

2 волута ком. 1.0         

3 картуш ком. 1.0         

4л флорално декоративно поље ком. 1.0         

4д флорално декоративно поље ком. 1.0         

            

VI конзола испод главног кровног венца           

1 флорални завршетак конзоле ком. 5.0         

2 волута ком. 5.0         

3 капител ком. 5.0         
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VII декоративно поље парапета атике угаоног ризалита           

1л волута ком. 1.0         

1д волута ком. 1.0         

2л картуш ком. 1.0         

2д картуш ком. 1.0         

3л волута око картуша ком. 1.0         

3д волута око картуша ком. 1.0         

4л волута ком. 1.0         

4д волута ком. 1.0         

5л флорално декоративно поље ком. 1.0         

5д флорално декоративно поље ком. 1.0         

            

VIII декоративна бакља           

1 врх пламена ком. 14.0         

2 пламен ком. 14.0         

3 пламен ком. 14.0         

4 горњи део вазе ком. 56.0         

5 средњи део вазе ком. 56.0         

6 постоље вазе ком. 28.0         

            

IХ декоративни врх пиластра           

1л волута ком. 1.0         

1д волута ком. 1.0         

2л женска глава ком. 1.0         

2д женска глава ком. 1.0         

3л поље са флоралним и геометријским мотивима ком. 1.0         

3д поље са флоралним и геометријским мотивима ком. 1.0         

4л поље са геометријским мотивима ком. 1.0         

4д поље са геометријским мотивима ком. 1.0         

5л флорални декоративни завршетак ком. 1.0         

5д флорални декоративни завршетак ком. 1.0         

6 флорални декоративни завршетак ком. 1.0         

7 флорални декоративни завршетак ком. 1.0         

            

Х декоративни завршетак пиластра испод тимпанона           

1 декоративно поље са волутом ком. 1.0         

2 декоративно поље са тракама ком. 1.0         

3л флорална декоративна трака ком. 1.0         

3д флорална декоративна трака ком. 1.0         

            

XI декоративно поље у тимпанону           

1 круна ком. 1.0         

2л оцило ком. 1.0         

2д оцило ком. 1.0         

3л флорални декоративни елемент ком. 1.0         

3д флорални декоративни елемент ком. 1.0         

4л флорална декоративна трака ком. 1.0         

4д флорална декоративна трака ком. 1.0         

5л флорална декоративна трака ком. 1.0         

5д флорална декоративна трака ком. 1.0         

6л флорална декоративна трака ком. 1.0         

6д флорална декоративна трака ком. 1.0         
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XII декоративни парапет           

1л волута ком. 1.0         

1д волута ком. 1.0         

2л картуш ком. 1.0         

2д картуш ком. 1.0         

3л флорална декоративна трака ком. 1.0         

3д флорална декоративна трака ком. 1.0         

4л волута ком. 1.0         

4д волута ком. 1.0         

            

XIII декоративно поље ограде терасе           

1 декоративна плоча са флоралним мотивом ком. 1.0         

2 плоча са геометријским мотивом ком. 1.0         

            

XIV конзола испод самарице           

1 флорални завршетак конзоле ком. 1.0         

2 декоративни елемент са волутом ком. 1.0         

3 правоугаоно поље ком. 1.0         

            

10. Рестаурација ливене декоративне пластике. Проверити везу ливених 

елемената са подлогом и по потреби пластику поново анкеровати. 

Постојећу пластику очистити од свих наслага ликорезачким алатима. 

По завршеном чишћењу извршити рестаурацију, односно надоградњу 

оштећених или делова који недостају и фину обраду површине 

пластике. Материјал за рестаурацију пластике мора бити истог или 

одговарајућег састава, гранулације и боје, по узору на постојећи и 

идентичног начина обраде. Ивице морају бити оштре, равне, фино 

заобљене, површине фино обрађене. 

          

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење 

предметне позиције, укључујући и све непоменуте активности које 
могу наступити. 

ознака Обрачун по комаду.          

1 венац сокле ( 1 комад дужине 100цм ) 
ком. 10.0 

        

2 шембрана ( 1 комад дужине 50цм ) ком. 66.0         

3л волута ком. 2.0         

3д волута ком. 2.0         

4 декоративни завршетак шембране ком. 5.0         

5 декоративно поље шембране ком. 5.0         

6 капител шембране ком. 5.0         

7 конзола подпрозорске клупице ком. 5.0         

8 декоративни завршетак шембране ком. 20.0         

9 декоративно поље шембране ком. 20.0         

10 капител шембране ком. 25.0         

11 стубић ограде балкона ком. 70.0         

12л капител стуба балкона ком. 4.0         

12д капител стуба балкона ком. 4.0         

13 дентикули ( 1 комад дужине 50цм ) ком. 92.0         

14 кима испод главног кровног венца ( 1 комад дужине 50цм ) ком. 92.0         

15 флорални украс ком. 59.0         

16 венац испод прозора ( 1 комад дужине 100цм ) ком. 12.0         

17 пиластaр између прозора главнa бинa -( 1 комад дужине 100цм ) ком. 11.0         

18 декоративно поље ком. 11.0         
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19л флорални украс фасаде главне бине ком. 8.0         

19д флорални украс фасаде главне бине ком. 8.0         

20л конзола испод кровног венца главне бине ком. 8.0         

20д конзола испод кровног венца главне бине ком. 8.0         

21л шкољка ком. 1.0         

21д шкољка ком. 1.0         

22 конзола шембране прозора испод тимпанона ком. 5.0         

23л волута ком. 8.0         

23д волута ком. 8.0         

24л волута кључног камена ком. 3.0         

24д волута кључног камена ком. 3.0         

25 правоугаони стубић ограде атике ком. 60.0         

            

I конзола испод самарице прозора на угаоном ризалиту           

1 флорални завршетак конзоле ком. 5.0         

2 декоративни елемент са волутом ком. 5.0         

3 правоугаоно поље ком. 5.0         

            

II декоративно поље угаоног ризалита           

1л волута ком. 2.0         

1д волута ком. 2.0         

2л флорална декоративна трака ком. 2.0         

2д флорална декоративна трака ком. 2.0         

3л флорална декоративна трака ком. 2.0         

3д флорална декоративна трака ком. 2.0         

            

III декоративни парапет прозора угаоног ризалита           

1л волута ком. 2.0         

1д волута ком. 2.0         

2л флорална декоративна трака ком. 2.0         

2д флорална декоративна трака ком. 2.0         

3л картуш са флоралном траком ком. 2.0         

3д картуш са флоралном траком ком. 2.0         

4л волута ком. 2.0         

4д волута ком. 2.0         

            

IV самарица прозора II спрата на угаоном ризалиту           

1л женска глава ком. 2.0         

1д женска глава ком. 2.0         

2л флорално поље ком. 2.0         

2д флорално поље ком. 2.0         

3л флорално поље ком. 2.0         

3д флорално поље ком. 2.0         

4 волута ком. 2.0         

5л флорални венац ком. 2.0         

5д флорални венац ком. 2.0         

            

V самарица прозора и врата балкона II спрата           

1л флорално декоративно поље ком. 4.0         

1д флорално декоративно поље ком. 4.0         

2 волута ком. 4.0         

3 картуш ком. 4.0         

4л флорално декоративно поље ком. 4.0         

4д флорално декоративно поље ком. 4.0         
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VI конзола испод главног кровног венца           

1 флорални завршетак конзоле ком. 45.0         

2 волута ком. 45.0         

3 капител ком. 45.0         

            

VII декоративно поље парапета атике угаоног ризалита           

1л волута ком. 5.0         

1д волута ком. 5.0         

2л картуш ком. 5.0         

2д картуш ком. 5.0         

3л волута око картуша ком. 5.0         

3д волута око картуша ком. 5.0         

4л волута ком. 5.0         

4д волута ком. 5.0         

5л флорално декоративно поље ком. 5.0         

5д флорално декоративно поље ком. 5.0         

            

VIII декоративна бакља           

1 врх пламена ком. 2.0         

2 пламен ком. 2.0         

3 пламен ком. 2.0         

4 горњи део вазе ком. 8.0         

5 средњи део вазе ком. 8.0         

6 постоље вазе ком. 4.0         

            

IХ декоративни врх пиластра           

1л волута ком. 5.0         

1д волута ком. 5.0         

2л женска глава ком. 5.0         

2д женска глава ком. 5.0         

3л поље са флоралним и геометријским мотивима ком. 5.0         

3д поље са флоралним и геометријским мотивима ком. 5.0         

4л поље са геометријским мотивима ком. 5.0         

4д поље са геометријским мотивима ком. 5.0         

5л флорални декоративни завршетак ком. 5.0         

5д флорални декоративни завршетак ком. 5.0         

6 флорални декоративни завршетак ком. 5.0         

7 флорални декоративни завршетак ком. 5.0         

            

Х декоративни завршетак пиластра испод тимпанона           

1 декоративно поље са волутом ком. 3.0         

2 декоративно поље са тракама ком. 3.0         

3л флорална декоративна трака ком. 3.0         

3д флорална декоративна трака ком. 3.0         

            

XI декоративно поље у тимпанону           

1 круна ком. 1.0         

2л оцило ком. 1.0         

2д оцило ком. 1.0         

3л флорални декоративни елемент ком. 1.0         

3д флорални декоративни елемент ком. 1.0         

4л флорална декоративна трака ком. 1.0         

4д флорална декоративна трака ком. 1.0         
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5л флорална декоративна трака ком. 1.0         

5д флорална декоративна трака ком. 1.0         

6л флорална декоративна трака ком. 1.0         

6д флорална декоративна трака ком. 1.0         

            

XII декоративни парапет           

1л волута ком. 15.0         

1д волута ком. 15.0         

2л картуш ком. 15.0         

2д картуш ком. 15.0         

3л флорална декоративна трака ком. 15.0         

3д флорална декоративна трака ком. 15.0         

4л волута ком. 15.0         

4д волута ком. 15.0         

            

XIII декоративно поље ограде терасе           

1 декоративна плоча са флоралним мотивом ком. 5.0         

2 плоча са геометријским мотивом ком. 5.0         

            

XIV конзола испод самарице          

1 флорални завршетак конзоле ком. 5.0         

2 декоративни елемент са волутом ком. 5.0         

3 правоугаоно поље ком. 5.0         

            

11. Израда новог вештачког камена на деловима фасада са којих је 

вештачки камен обијен. Извршити шприцање подлоге цементним 

млеком са додатком оштрог просејаног песка-1, у размери 1:1 уз 

претходно квашење зидне површине. Слој који се наноси не сме бити 

дебљи од 3-4мм. Преко шприца набацити слој цементног малтера 

размере 1:3, справљен са просејаним песком-1, у слоју дебљине 1,5-2 

цм. Када се овај слој просуши и избразда, поново се кваси водом, 

затим се набацује други слој. Смесу за вештачки камен, у размери 1:2 

справити од цемента и дробљеног агрегата (мешавина камене ризле- 

1, каменог гриза и каменог брашна ), воде и по потреби ситно млевене 

оксидне боје, а све по упутству стручног сарадника Завода за заштиту 

споменика културе. Завршни слој вештачког камена нанети у дебљини 

1,5-2 цм. Када се овај слој мало просуши, извршити глачање односно 

глетовање. 

          

            

            

 У коначној обради вештачки камен се обрађује идентично постојећем 

начину обраде-штоковањем и босирањем. На површинама покривеним 

штокованим вештачким каменом по ивицама прелома зида извлачити 

траке ширине 3 цм, у распореду и димензијама према 

постојећем.Завршна обрада штоковањем изводи се тек после 3-4 дана 

пошто подлога очврсне. Финална обрада заглађених  површина 

ивичних трака је цановањем, а венаца ручним брушењем брусним 

папиром, док се не добије уједначена глатка и равна површина. 

НАПОМЕНА: Пре почетка обијања површина од вештачког камена 

извођач је у обавези да направи довољан број узорака које ће 

писменим путем, уписивањем у грађевински дневник, изабрати и 

одобрити израду стручни сарадник Завода. 
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 Приликом извођења ове позиције узети у обзир напомену дату у 

техничком опису. 

          

Ценом обухваћен сав потребан рад и материјал, потребан 
транспорт и пренос материјала. 

Обрачун по м2 стварно изведених површина без одбијања отвора и без 

посебног обрачуна уложина и развијања површина. Пројектант даје 

процену површина под вештачким каменом, а стварно обијене 

површине одредиће надзорни инжењер на лицу места. 

          

• штокован вештачки камен ( процењено 80%)           

– фасадa ка Тргу Републике м2 255.4         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 832.4         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 141.8         

           

• заглађен вештачки камен ( процењено 90%)           

– фасадa ка Тргу Републике м2 458.6         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 535.4         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 51.7         

– подгледи балкона ( 100%) м2 59.5         

12. Рестаурација штокованог вештачког камена на фасадама објекта 

заливањем напрслина и санирањем оштећених делова на површинама 

фасада. Крпљење вештачког камена извести специјалним 

репаратурним малтерима са агрегатом, кречњаком, кварцним песком, 

цементом, полимерима и по потреби оксидном бојом. Материјал који  

се користи за рестаурацију мора бити фабрички упакован, са атестом 

домаће акредитоване лабораторије или института. У цену урачунати 

продубљивање и чишћење напрслина. 

          

Ценом обухваћен сав потребан рад и материјал, потребан 
транспорт и пренос материјала. 

Обрачун по м2 стварно изведених површина без одбијања отвора и без 

посебног обрачуна уложина и развијања површина. Пројектант даје 

процену површина под вештачким каменом, а стварно обијене 

површине одредиће надзорни инжењер на лицу места. 

          

• штокован вештачки камен ( процењено 30%)           

– фасадa ка Тргу Републике м2 95.8         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 308.3         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 52.4         

           

• заглађен вештачки камен ( процењено 10%)           

– фасадa ка Тргу Републике м2 50.9         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 59.5         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 5.7         
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13. Рестаурација оштећења на површинама ограде, постамената, 

степеника и подова од природног камена. Крпљење камена извести 

специјалним репаратурним малтерима са агрегатом, кречњаком, 

кварцним песком, полимерима и по потреби цементом и кречом. 

Материјал који се користи за рестаурацију мора бити фабрички 

упакован, са атестом домаће акредитоване лабораторије или 

института. У цену урачунати продубљивање и чишћење напрслина. 

Завршна обрада је у свему према постојећој, шмирглањем и  

брушењем санираних површина тако да се постигне уједначеност. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење 
предметне позиције. 

          

Обрачун по м².           

– степениште у Доситејевој улици м2 16.2         

– степениште- ка Тргу Републике м2 72.1         

 
– камена ограда и постаменти стубова - фасада ка Тргу Републике м2 

 
33.3 

        

           

14. Тонирање фасаде - уједначавање боје оригиналног и новог вештачког 

камена. Тонирање извести смесом справљеном од белог и сивог 

цемента, фино млевене оксидне боје, воде и СН везе. Материјал који 

се користи за тонирање мора бити фабрички упакован, са атестом 

домаће акредитоване лабораторије или института. Пре почетка 

тонирања површина од вештачког камена извођач је у обавези да 

направи довољан број узорака које ће писменим путем, уписивањем у 

грађевински дневник, изабрати и одобрити израду стручни сарадник 

Завода. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење 

предметне позиције. 

          

Обрачун по м2 стварно тонираних површина без одбијања отвора и без 

посебног обрачуна уложина и развијања површина. Пројектант даје 

процену површина под вештачким каменом, а стварно обијене 

површине одредиће надзорни инжењер на лицу места. 

          

 • штокован вештачки камен           

– фасадa ка Тргу Републике м2 319.2         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 1,027.7         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 174.8         

           

• заглађен вештачки камен           

– фасадa ка Тргу Републике м2 509.6         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 594.9         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 57.4         

– подгледи балкона м2 59.5         

 

 

 

Г. УКУПНО без ПДВ: 
 

  

 

Г. УКУПНО са ПДВ: 
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Д. 
 

 
КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 

 

1. Демонтажа   облоге   постамената   стубаца   улазног   степеништа   од 

природног камена. Позиција подразумева пажљиву демонтажу 

дислоцираних камених плоча, заједно са чишћењем подлоге. 

Демонтиране плоче одложити на место које одреди представник 

Инвеститора до поновне уградње. Пре демонтаже све елементе 

обележити како би се приликом монтаже вратили на оригинално место. 

Сав шут сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену 

до 15 км од градилишта. 

          

Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилу струке. 

Обрачун по м². м2 14.4         

2. Постављање демонтиране облоге постамената стубаца улазног 

степеништа од природног камена. Позиција подразумева враћање 

елемената облоге постамената на њихово оригинално место, заједно 

са припремом подлоге. Камене плоче уградити у цементном малтеру 

размере 1:3 и завршно фуговати спојеве елемената. 

          

Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилу струке. 

Обрачун по м². м2 14.4         

           

3. Набавка материјала, машинска обрада и постављање  подних  плоча 

од природног камена, дебљине 3цм у цементном естриху размере 1:3, 

минималне  дебљине  слоја  5цм на тераси  ка Тргу Републике  на  коти 

+9.90. Плоче поставити по димензијама и слогу у свему према пројекту, 

а затим их исфуговати и очистити. У цену улазе припрема подлоге, 

набавка и постављање камених плоча и фуговање. 

          

Ценом позиције обухваћен сав потребан материјал и ангажовање 

 
радне снаге неопходне за извршење описане позиције. 

Обрачун по м² м² 29.2         

           

4. Фуговање степеништа за улаз у објекат, прилазних рампи и терасе ка 

Тргу Републике на коти +5.60. Површине за фуговање очистити, 

отпрашити и опрати водом. Спојнице добро испунити малтером и 

обрадити на начин да буду упуштене, а по избору и упутству стручног 

сарадника Завода. Малтер не сме да буде редак да не дође до цурења 

материјала и прљања камена. По завршеном фуговању спојнице и 

површине плоча очистити. 

Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилу струке. 

          

Обрачун по м².           

- улазно степениште м² 72.1         

- тераса ка Тргу Републике на коти +5.60 м² 33.1         

 

 

Д. УКУПНО без ПДВ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Д. УКУПНО са ПДВ: 
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Ђ. 
 

 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 Све  радове  изводити  од  бакарног  лима  дебљине  0,60  мм.  Лимове 

кројити у радионици на основу профила узетих са аутентичних 

елемената на објекту или према детаљима које ће дати надзорна 

служба. Завршно повезивање и монтирање вршити на лицу места. 

Повезивање лимова извести тако да се лиму остави могућност 

дилатирања и рада. Пре полагања на површине у малтеру поставити 

слој изолима. 

          

Уз зид подићи лим за мин 10цм, а ивицу подвући у спојнице мин 2цм. 

Лимови се фиксирају помоћу флах гвожђа дим 4/40мм одговарајуће 

дужине. Флахови су анкеровани у масу зида помоћу завртњева и 

типлова. Јединичним       ценама 

обухваћени су и сви припремни радови: израда подлоге за опшивање 

лимом  као  и  штемовање  зидова  на  које  се  уграђују  пакнови  или 
флахови носачи. 

Сви лимарски радови морају се изводити по пропису. Радови се морају 

 
предати потпуно завршени, а површине под лимом очишћене од шута. 

           

1. Демонтажа свих пропалних елемената од бакарног лима на фасади 

(опшивке венаца, солбанака, олучне вертикале и сл.).Приликом 

демонтаже оставити најочуваније делове као узорке за израду нових 

елемената и опшивки. Узорке однети у радионицу а остало сакупити, 

спустити, утоварити и одвести на градску депонију, (без задржавања на 

градилишној депонији). 

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге и демонтажу 

лимених елемената, као и одвоз на градску депонију без 

задржавања на привременој депонији око објекта чија је фасада 
предмет рестаурације. 

          

 Обрачун по м¹ и по комаду.           

–Ознака у пројекту- а, олучна вертикала Ø15цм м1 77.1         

–Ознака у пројекту- х, штуцна ком. 6.0         

–Ознака у пројекту- б, водоскупљач ком. 1.0         

–Ознака у пројекту- ч, хоризонтални олук м1 12.3         

– олучни лук ком. 3.0         

– опшивка дилатације м1 6.9         

           

– развијене ширине до 33цм м1 34.9         

– развијене ширине 33-66 цм м1 30.5         

– развијене ширине преко 66-100цм м1 25.7         

           

2. Набавка, припрема и монтажа лимарије од бакарног лима, ( олучне 

вертикале, водоскупљачи, опшивке и сл.). Лимове кројити у радионици 

према узорцима елемената узетих са објекта или према детаљима које 

ће дати надзорна служба. Завршно повезивање и монтирање вршити 

на лицу места. Монтажа подразумева претходно постављање 

подложног лима д=0,6мм са прописаним подвлачењем елемената у 

односу на друге материјале, са комплетним радовима на спајању 

елемената лима са двоструким фалцовањем, калаисањем и 

причвршћивањем нерђајућим подвезицама, и израдом хидроизолације 

"изолимом" у свему према прописима. 

Забрањује се извођачу да се калаисање спојева врши на објекту 
отвореним пламеном сходно правилнику о заштити од пожара. 
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 Развијене ширине елемената од бакарног лима дате су за сваки 

елемент посебно. За опшивке чија је ширина већа од 50цм, обавезно је 

нитовање и летовање са преклопним шавовима од 2цм. На 

спољашњим ивицама урадити окапнице одмакнуте од зида минимум 

3цм. Олучне вертикале постављати на растојању 3-5цм од вертикалне 

равни фасаде, искључиво на металним нерђајућим држачима, 

обујмицама које се постављају на сваких 150-160цм, гледано по 

висини. 

          

            

 Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилу струке. 

          

Обрачун по м¹ и по комаду, м² стварно изведених количина.           

–Ознака у пројекту- а, олучна вертикала Ø15цм м1 77.1         

–Ознака у пројекту- б, водоскупљач ком. 1.0         

–Ознака у пројекту- ч, хоризонтални олук м1 12.3         

– олучни лук ком. 3.0         

– опшивка дилатације м1 6.9         

           

• развијена ширина до 33 цм           

Ознака у пројекту- в, опшивка солбанка прозора м1 16.5         

Ознака у пројекту- е, опшивка поклопне плоче ступца ограде кровне 
терасе м1 

 
13.2 

        

Ознака у пројекту- љ, опшивка подеоног венца повученог зида 
терасе м1 

 
2.9 

        

Ознака у пројекту- ћ, опшивка ступца ограде терасе на коти +9.90 
м1 

 
1.3 

        

           

• развијена ширина 33-66 цм           

Ознака у пројекту- г, опшивка солбанка прозора м1 0.9         

Ознака у пројекту- д, опшивка подеоног венца испод ограде терасе 
м1 

 
9.5 

        

Ознака у пројекту- ђ, опшивка кровног венца ризалита на граници 
са новим делом објекта м1 

 
2.1 

        

 
Ознака у пројекту- з, опшивка самарице прозора испод тимпанона м1 

 
0.9 

        

Ознака у пројекту- ј, опшивка подеоног венца испод главног 
кровног венца м1 

 
4.7 

        

Ознака у пројекту- к, опшивка кровног венца повученог зида кровне 
терасе м1 

 
3.5 

        

Ознака у пројекту- л, опшивка кровног венца повученог дела 
фасаде м1 

 
0.9 

        

 Ознака у пројекту- н, опшивка атике главне бине м1 4.2         

Ознака у пројекту- с, опшивка окапнице терасе на коти +5.60 м1 1.3         

Ознака у пројекту- т, опшивка архитравног венца м1 1.3         

           

• развијена ширина 66-100 цм           

Ознака у пројекту- ж, опшивка венца тимпанона м1 2.3         

Ознака у пројекту- и, опшивка главног кровног венца м1 7.6         

Ознака у пројекту- ј', опшивка подеоног венца испод главног 
кровног венца на углу ризалита м1 

 
1.8 

        

Ознака у пројекту- м, опшивка кровног венца главне бине м1 8.6         



Страна 82 од 90  

 

 

 Ознака у пројекту- њ, опшивка атике повученог зида кровне терасе 
м1 

 
3.5 

        

Ознака у пројекту- о, опшивка дела фасаде иза излога м1 0.6         

Ознака у пројекту- у, хоризонтални олук м1 1.3         

           

3. Детаљан преглед лимених опшивки од бакарног лима, са поправком 

фалцова, нитовањем и летовањем спојева и евентуалном заменом 

оштећеног лима. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала, 

ангажовање потребне радне снаге за описане и све друге 

активности које могу наступити у поступку извршавања ове 
позиције. 

          

Обрачун по м¹ и по комаду.           

–Ознака у пројекту- б, водоскупљач ком. 5.0         

–Ознака у пројекту- ч, хоризонтални олук м1 12.3         

– опшивка дилатације м1 13.9         

           

• развијена ширина до 33 цм           

Ознака у пројекту- в, опшивка солбанка прозора м1 96.1         

Ознака у пројекту- е, опшивка поклопне плоче ступца ограде кровне 
терасе м1 

 
66.0 

        

Ознака у пројекту- љ, опшивка подеоног венца повученог зида 
терасе м1 

 
14.8 

        

Ознака у пројекту- ћ, опшивка ступца ограде терасе на коти +9.90 
м1 

 
6.6 

        

 • развијена ширина 33-66 цм           

Ознака у пројекту- г, опшивка солбанка прозора м1 4.4         

  
Ознака у пројекту- д, опшивка подеоног венца испод ограде терасе м1 

 
47.2 

        

 Ознака у пројекту- ђ, опшивка кровног венца ризалита на граници 

са новим делом објекта м1 
 

10.3 

        

  
Ознака у пројекту- з, опшивка самарице прозора испод тимпанона м1 

 
4.6 

        

 Ознака у пројекту- ј, опшивка подеоног венца испод главног 

кровног венца м1 
 

40.1 

        

 Ознака у пројекту- к, опшивка кровног венца повученог зида кровне 

терасе м1 
 

17.5 

        

 Ознака у пројекту- л, опшивка кровног венца повученог дела 

фасаде м1 
 

4.7 

        

 Ознака у пројекту- н, опшивка атике главне бине м1 20.8         

 Ознака у пројекту- с, опшивка окапнице терасе на коти +5.60 м1 5.9         

 Ознака у пројекту- т, опшивка архитравног венца м1 11.8         

            

 • развијена ширина 66-100 цм           

 Ознака у пројекту- ж, опшивка венца тимпанона м1 11.6         

 Ознака у пројекту- и, опшивка главног кровног венца м1 58.7         

 Ознака у пројекту- ј', опшивка подеоног венца испод главног 

кровног венца на углу ризалита м1 
 

8.8 

        

 Ознака у пројекту- м, опшивка кровног венца главне бине м1 63.9         

  
Ознака у пројекту- њ, опшивка атике повученог зида кровне терасе м1 

 
17.5 

        

 Ознака у пројекту- о, опшивка дела фасаде иза излога м1 2.9         

 Ознака у пројекту- у, хоризонтални олук м1 11.8         
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4. Набавка материјала, израда и монтажа штуцни (ознака у пројекту х ) 

кроз хоризонталне венце од бакарног лима д=0.60мм. Штуцне морају 

бити шире од вертикале најмање 10мм. Штуцне морају бити 

обезбеђене од корозије, битуменизиране са унутрашње стране.  

Држачи штуцни-обујмице морају бити уливене помоћу цементног 
малтера у масу зида. 

          

 Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилима струке. 

          

Обрачун по комаду. ком. 6.0         

           

5. Набавка материјала, израда и монтажа опшивке излога за репертоар 

од бакарног лима д=0.60мм. Лимове кројити у радионици према 

узорцима елемената узетих са објекта. Завршно повезивање и 

монтирање вршити на лицу места. Позиција подразумева и 

постављање хидроизолације - "изолима" у свему према прописима. 

          

Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилима струке. 

Обрачун по м¹ м1 17.4         

 

 

 

Ђ. УКУПНО без ПДВ: 
 

  

 

 

Ђ. УКУПНО са ПДВ: 
 

  

 

 
Е. 
 

 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка потребног материјала, транспорт  и постављање  слоја  парне 

бране.  Парну  брану  поставити  од  следећих  слојева:  хладан премаз 

битулитом, слој трабиса тачкасто лепљен са преклопом 15цм, врућ 

премаз битуменом и слој Гралбита са преклопом од 15цм. 

          

Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилу струке. 

Обрачун по м².           

- кровна тераса ка Француској улици м2 154.3         

- кровна тераса ка Доситејевој улици м2 135.3         

            

            

2. Набавка потребног материјала, транспорт и постављање 

термоизолационих плоча од екструдираног полистирена дебљине 5цм. 

Плоче од екструдираног полистирена поставити као термо и звучну 

изолацију терасе. 

          

Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилу струке. 

Обрачун по м².           

- кровна тераса ка Француској улици м2 154.3         

- кровна тераса ка Доситејевој улици м2 135.3         

           

3. Набавка потребног материјала, транспорт и постављање једног слоја 

полиетиленске фолије. Фолију поставити и спојеве залепити обострано 

лепљивом армираном акрилном траком по упутству произвођача. 

Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 

извршење позиције у свему према правилу струке. 

          

Обрачун по м². м² 289.6         
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4. Набавка потребног материјала, транспорт и израда хоризонталне 

хидроизолације на поду балкона, у свему према правилима струке. На 

подлогу од цементног естиха нанети хидроизолацију од полиуретанске 

течне мембране Sikalastic®614 или слично. Ово је високоеластични, 

једнокомпонентни, бешавни, паропропусни систем хидоизолационих 

премаза који се састоји од следећих слојева: 

          

- Sikalastic conkret prajmer нанешен у једном слоју,           

- Sikalastik 614,Sikalastik Reemat Premuim и заптивен           

- са još једним слојем Sikalastic -614           

Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилу струке. 

          

Обрачун по м² и м¹.           

- подови тераса           

- тераса ка Тргу Републике на коти +9.90 м2 29.2         

- кровна тераса ка Француској улици м2 154.3         

- кровна тераса ка Доситејевој улици м2 135.3         

 - холкери           

- тераса ка Тргу Републике на коти +9.90 м1 29.3         

- кровна тераса ка Француској улици м1 127.2         

- кровна тераса ка Доситејевој улици м1 131.2         

           

5. Набавка потребног материјала, транспорт и постављање заштите 

хидроизолације од геотекстила. 

          

Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно 
извршење позиције у свему према правилу струке. 

Обрачун по м²           

- тераса ка Тргу Републике на коти +9.90 м2 29.2         

- кровна тераса ка Француској улици м2 154.3         

- кровна тераса ка Доситејевој улици м2 135.3         

 

 
Е. УКУПНО без ПДВ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. УКУПНО са ПДВ: 
 

  

 

 
Ж. 
 

 
БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 Све  браварске  радове  извести  у  свему  према  постојећим очуваним 

елементима. Елементе спајати закивцима или заваривањем, чисто и 

прецизно,  према  везама  на  оригиналу.  Радове  извести у радионици 

или на лицу места квалификованом радном снагом. 

          

У радионици урадити први заштитни премаз чистим минијумом и на 
градилиште допремити елементе спремне за уградњу. 

У цену ставке улазе сва потребна штемовања, ојачања, анкери и 
евентуалне поправке оштећених површина. 

1. Рестаурација металних делова надстрешница изнад улаза у објекат. 

Извршити детаљан преглед, по потреби демонтажу и радионичку 

обраду и поправку металних носача, са заменом свих оштећених и 

дотрајалих елемената, као и санирање и крпљење мањих оштећења. 

          

Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге, набавку 

комплетног материјала и укупан рад на извршењу описане 

позиције, као и све непоменуте активности које могу наступити. 

Обрачун по м².           

- надстрешница изнад главног улаза м² 62.3         

- надстрешнице ка Доситејевој улици м² 3.7         
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2. Демонтажа, преглед, штеловање и поправка крила алуминијумских 

прозора и врата, заједно са заменом оштећених квака. Позиција 

подразумева и замену оштећених стакала која на себи имају наслаге 

каменца. Поправљена и исправна крила прозора и врата монтирати на 

места са којих су скинута. 

          

Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге, набавку 

комплетног материјала и укупан рад на извршењу описане 

позиције, као и све непоменуте активности које могу наступити. 

Обрачун по м².           

– фасадa ка Тргу Републике м2 102.7         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 252.1         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 6.9         

           

3. Набавка потребног материјала, транспорт, израда и монтажа нових 

брисолеја од елоксираног алуминијума. Позиција подразумева израду 

нових елемената у свему по узору на оригиналне брисолеје који морају 

бити замењени. 

          

Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге, набавку 

комплетног материјала и укупан рад на извршењу описане 

позиције, као и све непоменуте активности које могу наступити. 

Обрачун по м¹. м¹ 32.0         

 

 
Ж. УКУПНО без ПДВ: 

 

 

 

 

 

 

 
Ж. УКУПНО са ПДВ: 

 

 

 

 

 

 

 
 
З. 
 

 
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка потребног материјала и бојење надстрешница изнад улаза у 

објекат. Позиција обухвата чишћење од наслага боја, шлајфовање и 

китовање, премаз антикорозивним средствима, бојење основном бојом 

у свему према упутству произвођача, а потом два пута завршним 

премазом NovaliS ferromicaceo/iron finish у тону усвојеном на основу 

израђених узорака одобрених од стране стручног сарадника Завода за 

заштиту споменика културе. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење 

предметне позиције. 

          

Обрачун по м².           

- надстрешница изнад главног улаза м² 62.3         

- надстрешнице ка Доситејевој улици м² 3.7         

           

2. Набавка потребног материјала и бојење гелендера на улазним 

степеништима. Позиција обухвата чишћење од наслага боја, 

шлајфовање и китовање, премаз антикорозивним средствима, бојење 

основном бојом у свему према упутству произвођача, а потом два пута 

завршним премазом NovaliS ferromicaceo/iron finish у тону усвојеном на 

основу израђених узорака одобрених од стране стручног сарадника 

Завода за заштиту споменика културе. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење 
предметне позиције. 

          

Обрачун по м¹. м¹ 12.9         
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3. Набавка потребног материјала и бојење заштитне решетке изнад 

армираног стакла на надстрешници изнад главног улаза. Позиција 

обухвата чишћење од наслага боја, шлајфовање и китовање, премаз 

антикорозивним средствима, бојење основном бојом у свему према 

упутству произвођача, а потом два пута завршним премазом NovaliS 

ferromicaceo/iron finish у тону усвојеном на основу израђених узорака 

одобрених од стране стручног сарадника Завода за заштиту споменика 

културе. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење 

предметне позиције. 

          

Обрачун по м². м² 62.3         

4. Набавка потребног материјала и бојење заштитне решетке изнад 

армираног стакла на надстрешници изнад главног улаза. Позиција 

обухвата чишћење од наслага боја, шлајфовање и китовање, премаз 

антикорозивним средствима, бојење основном бојом у свему према 

упутству произвођача, а потом два пута завршним премазом NovaliS 

ferromicaceo/iron finish у тону усвојеном на основу израђених узорака 

одобрених од стране стручног сарадника Завода за заштиту споменика 

културе. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење 
предметне позиције. 

          

Обрачун по м². м² 82.8         

5. Хидрофобна заштита површина фасаде изведених од вештачког и 

природног камена, премазом од полимерног воска, на бази водене 

емулзије, ради заштите од утицаја атмосферилија и дејства влаге, а у 

свему према упутству произвођача. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење 
предметне позиције. 

          

Обрачун по м2 стварно очишћених површина без одбијања отвора и  

без посебног обрачуна уложина и развијања површина. 

          

• природни камен           

– степениште у Доситејевој улици м2 16.2         

– степениште- ка Тргу Републике м2 72.1         

– камена ограда и постаменти стубова - фасада ка Тргу Републике 
м2 33.3 

        

– терасе ка Тргу Републике м2 62.3         

• вештачки камен           

• штокован вештачки камен           

– фасадa ка Тргу Републике м2 319.2         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 1,027.7         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 174.8         

           

• заглађен вештачки камен           

– фасадa ка Тргу Републике м2 509.6         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 594.9         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 57.4         
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6. Набавка материјала и заштита површина од природног и вештачког 

камена средствима за антиграфитну заштиту. Средство је на бази 

водене емулзије од полимерног воска, које приликом наношења  на 

суву површину испуњава површинске поре без утицаја на 

паропропустљивост и ствара одбојну баријеру, која спречава да 
графит продре дубоко у површину. 

          

 Цена подразумева набавку свог потребног материјала и 

ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење 
предметне позиције. 

          

Обрачун по м2 стварно изведених површина без одбијања отвора и са 

посебним обрачуном уложина и развијањем површина. 

          

• природни камен           

– степениште у Доситејевој улици м2 16.2         

– степениште- ка Тргу Републике м2 72.1         

 
– камена ограда и постаменти стубова - фасада ка Тргу Републике м2 

 
33.3 

        

           

• вештачки камен           

• штокован вештачки камен           

– фасадa ка Тргу Републике м2 63.8         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 205.5         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 34.9         

           

• заглађен вештачки камен           

– фасадa ка Тргу Републике м2 101.9         

– фасадa ка Доситејевој улици м2 118.9         

– фасадa ка улици Браће Југовић м2 11.5         

 

 
З. УКУПНО без ПДВ: 

 

 

 

 

 

 

 
З. УКУПНО са ПДВ: 

 

 

 

 

 

 

 
И. 

 
РАЗНИ РАДОВИ 
 

1. Израда  пода   на  терасама   ка  Француској   и  Доситејевој   улици   од 

бетонских плоча, димензија по узору на постојеће, дебљине 5 цм, у 

цементном малтеру. Плоче поставити у слоју цементног малтера 

размере 1:3, справљеног од оштрог песка-1 минималне дебљине 3 цм 

и залити цементним млеком. Спојнице фуговати, а плоче очистити. 

Цена подразумева набавку и транспорт свог потребног материјала, 

и    ангажовање    укупно    потребне    радне    снаге    за комплетно 
извршење предметне позиције. 

          

Обрачун по м² израђеног пода.           

- кровна тераса ка Француској улици м2 154.3         

- кровна тераса ка Доситејевој улици м2 135.3         

2. Набавка, транспорт и постављање армираног стакла дебљине 6/7мм  

на надстрешнице изнад улаза у објекат. Стакло мора бити квалитетно, 

без мехурића и оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца, да не 

би пуцало, а причвршћује се и заптива одговарајућим китом. 

Ценом позиције обухваћен је сав потребан материјал и 

ангажовање радне снаге неопходне за извршење описане 

позиције, као и све друге активности које могу наступити у 

поступку извршавања ове позиције. 
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 Обрачун по м².           

- надстрешница изнад главног улаза м² 79.1         

- надстрешнице ка Доситејевој улици м² 3.7         

           

3. Набавка потребног материјала, транспорт, израда и монтажа 

термоизолације од камене вуне дебљине д= , са опшивком од 

алуминијумског лима д=0,5мм. 

Ценом позиције обухваћен је сав потребан материјал и 

ангажовање радне снаге неопходне за извршење описане 
позиције, као и све друге активности које могу наступити. 

          

Обрачун по м¹. м¹ 169.1         

4. Набавка, транспорт, израда и монтажа бочних страница излога за 

репертоар од ОСБ плоча д=19мм. Позиција подразумева и демонтажу 

трулих и пропалих делова излога. ОСБ плоче завршно обложити 

бакарном лимом ( што је обрачунато у посебној позицији). 

Ценом позиције обухваћен је сав потребан материјал и 

ангажовање радне снаге неопходне за извршење описане 
позиције. 

          

Обрачун по м². м² 5.2         

           

5. Чишћење демонтираних брисолеја од елоксираног aлуминијума, 

транспорт и уградња на постојеће рамове после израде вештачког 

камена. 

Цена подразумева утовар и транспорт брисолеја,комплетан рад на 

монтажи наведених елемената, заједно са свим материјалом 

неопходним за уградњу. 

          

Обрачун по м². м² 225.4         

           

6. Чишћење и прање делова фасаде дограђеног дела објекта који нису 

изведени од вештачког камена. Чишћење извести водом и 

детерџентима. За чишћење недоступних делова фасада монтирати 

скелу. 

Ценом позиције обухваћен је сав потребан материјал и 

ангажовање радне снаге неопходне за извршење описане 

позиције. 

          

Обрачун по м²           

- скела           

– фасадa ка Доситејевој улици м² 1,551.6         

– фасадa ка улици Браће Југовић м² 932.6         

           

- површине за чишћење           

– фасадa ка Доситејевој улици м² 1,377.1         

– фасадa ка улици Браће Југовић м² 745.6         

7. Одвоз шута са градилишта на градску депонију подразумева утовар и 

киповање на депонију удаљености до 15км од градилишта, заједно са 

прикупљањем шута по тротоару и превоз ручним колицима на 

приступно место. 

          

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за 
извршавањe ове позиције, комплетан рад и транспорт. 

Обрачун по м³ утовареног и одвеженог шута. м3 16.5         
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8. Чишћење и прање стакала на прозорима и вратима од разних 

прљавштина после завршетка свих радова на фасади. 

          

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за 
извршавањe ове позиције. 

Обрачун по м². м2 695.3         

           

9. Чишћење и прање тротоара по завршетку свих радова.           

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за 
извршавањe ове позиције. 

Обрачун по м2. м2 730.1         

 

 
 

И. УКУПНО без ПДВ: 
 

  

 
И. УКУПНО са ПДВ: 

 

 

  

 
УКУПНО (А – И) без ПДВ: 

 

 

 

 

 

 

 
УКУПНО (А – И) са ПДВ: 

 

 

 

 

 

 

 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ ФАСАДА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ НА К.П.2282, К.О. СТАРИ ГРАД, УЛИЦА ФРАНЦУСКА БР.3 
 
 

 

редни 
Врста и опис 

радова 
УКУПНО без ПДВ-а УКУПНО са ПДВ-ом 

број 

 
А. 

 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 

  

 
Б. 

 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

  

 
В. 
 

 
АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ 

  

 
Г. 
 

 
ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТЕРСКИ РАДОВИ 

  

 
Д. 

 
КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 
 

  

 
Ђ. 

 

 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

  

 
Е. 
 

 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

  

 
Ж. 

 

 
БРАВАРСКИ РАДОВИ 

  

 
З. 
 

 
МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

  

 
И. 
 

 
РАЗНИ РАДОВИ 

  

  
УКУПНО 
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*Упутство понођачима како да попуне образац структуре цене: 

 

*попуњава се колона 5 “материјал без ПДВ” – тако што се уноси износ јединичне цене материјала без ПДВ. 

* попуњава се колона 6 “материјал са ПДВ” тако што се уноси износ јединичне цене материјала  са ПДВ. 

* попуњава се колона 7 “рад без ПДВ” – тако што се уноси износ јединичне цене рада без ПДВ. 

* попуњава се колона 8 “рад са ПДВ” тако што се уноси износ јединичне цене рада са ПДВ. 

* попуњава се колона 9 “укупно без ПДВ” тако што се уноси износ цене материјала“колона 5” без ПДВ сабран са ценом рада “колона 7”без ПДВ. 

* попуњава се колона 10“укупно са ПДВ” тако што се уноси износ цене материјала “колона 6” са ПДВ сабран са ценом рада “колона 8”са ПДВ. 

* попуњава се колона 11 “Укупно без ПДВ”–тако што се укупан износ јединичне цене “колона 9”без ПДВ множи са назначеном количином “колона 4” 

* попуњава се колона 12 “Укупно са  ПДВ”–тако што се укупан износ јединичне цене “колона 10”са ПДВ множи са назначеном количином “колона 4” 

*у  назначена пољa “УКУПНО без ПДВ” уписивати укупну цену радова без ПДВ за назначену врсту радова (не попуњавати маркирано сиво поље). 

*у назначена поља “УКУПНО са ПДВ” уписивати  укупну цену радова са ПДВ за назначену врсти радова (не попуњавати маркирано сиво  поље). 

* у поље “УКУПНО (А-И) без ПДВ” уписати укупну цену радова без ПДВ по свим врстама радова. 

* у поље”УКУПНО (А-И) са ПДВ” уписати укупну цену радова без ПДВ по свим врстама радова. 

*попунити табелу „рекапитулација радова“: попунити поља:  а)“укупно без ПДВ“ – у које се уноси укупна цена без ПДВ за све врсте радова (А, Б, В, 

Г, Д, Ђ, Е, Ж, З, И); б) )“укупно са  ПДВ“ – у које се уноси укупна цена са ПДВ  за све врсте радова (А, Б, В, Г, Д, Ђ, Е, Ж, З, И); ц) алинеја „укупно“, у 

коју се уноси укупан збир свих радова без ПДВ и укупан збир свих радова са ПДВ. 

 

 

*Напомена: 

Образац  попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално. 

У случају наступа групе понуђача  образац попуњава, потписује и оверава члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе 

понуђача потписивати понуду. 

 

 

                 ДАТУМ                                          ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

                                         

 МП  

 

   

 


