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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 
тексту: Закон), члана. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013, ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 853-1-
1/2014 од 13.11.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 
854-1-1/2014 од 13.11.2014. године, припремљена је: 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Музеј савремене уметности Војводине 
Дунавска 37, Нови Сад 
Врста наручиоца: Јавна институција културе - музеј 
Интернет страница наручиоца: www.msuv.org 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Циљ поступка:  
Набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка.  

 
5. Партије 
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: за општа питања- Нада Трпка; e-mail: office@msuv.org 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр: ЈНВВ-1а/2014 је набавка извођења радова на 
реконструкцији и доградњи равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене 
уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду.  
 
2. Ознака из општег речника набавке 
 45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и 2. и члана 60. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12) и Одлуке о покретању отвореног 
поступка набавке извођења радова, број: 853-1-1/2014 од 13.11.2014. године, 
                                 
Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад, упућује 
 

П О З И В 
за подношење понуда у отвореном поступку 

јавне набавке извођења радова на реконструкцији и доградњи  
равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине  

у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду 
број: ЈНВВ-1а/2014 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Музеј савремене уметности Војводине 
Дунавска 37, Нови Сад 
Врста наручиоца: Јавна институција културе - музеј 
Интернет страница наручиоца: www.msuv.org 

1.1. Ова набавка се спроводи у отвореном поступку. 
1.2. Предмет набавке је набавка извођења радова на реконструкцији и доградњи 

равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у 
Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду. 

1.3. Ознака из општег речника набавке: 45260000 - Радови на крову и други посебни 
грађевински занатски радови 

1.4. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. 
1.5. Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне 

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица. 

1.6. Ова набавка није обликована по партијама. 
1.7. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

1.8. Увид и преузимање конкурсне документације:  
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну 
документацију сваког радног дана  у пословним просторијама Наручиоца, на 
назначеној адреси: Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови 
Сад, у времену од 09.00 до 14.00 сати. Конкурсна документација може 
понуђачима бити достављена и електронским путем. Такође, конкурсна 
документација је доступна на Порталу Управе за јавне набавке као и на 
Интернет страници Музеја савремене уметности Војводине Нови Сад, 
www.msuv.org. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима 
и одговорима одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске 
поште или факсом, сходно члану 20. Закона о јавним набавкама. 

1.9. Време и место подношења понуда: 
Понуде се подносе  у року до 30 дана од дана објављиванја позива на Порталу 
управе за јавне набавке, поштом, на адресу: Музеј савремене уметности 
Војводине, Дунавска бр. 37, Нови Сад ,  са назнаком "не отварати" – понуда за 
набавку извођења радова на реконструкцији и доградњи равног крова 
сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској 

http://www.msuv.org/
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улици бр. 37 у Новом Саду, број: ЈНВВ-1а/2014 или предајом у писарници, 
радним данима од 08.00 до 14.00 часова, односно, до 12.00 часова последњег 
дана рока за достављање понуда.  

1.10. Време и место отварања понуда  
Јавно отварање понуда обавиће Комисија последњег дана рока за 
достављање понуда у 14.00 часова,  у просторијама Музеја савремене 
уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду. 
Јавном отварању понуда може присуствовати представник понуђача са уредним 
пуномоћјем, које предаје приликом доласка. Пуномоћје се сматра уредним  ако 
је потписано од стране одговорног лица и оверено печатом понуђача.  

1.11. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 
Одлука о додели  уговора биће донета у року од 25 дана од дана   отварања 
понуда, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени у року од три дана од 
њеног доношења. 

1.12. Додатне информације и објашњења - у вези са конкурсном документацијом  
могу се добити искључиво писаним путем на адресу наручиоца: Музеј 
савремене уметности Војводине, Дунавска бр. 37, Нови Сад, на e-mail: 

office@msuv.org. Контакт особа је Нада Трпка. 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@msuv.org
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 III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА 

ИНВЕСТИТОР: 
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ 
Дунавска 37, Нови Сад 
 
ОБЈЕКАТ: 
РАВНИ КРОВ СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ 
ВОЈВОДИНЕ на катастарској парцели бр.9376/3 KO Нови Сад 
 
МЕСТО ГРАДЊЕ: 
Нови Сад 
 
На основу: 
- Првонаграђеног конкурсног идејног архитектонског решења 
РЕКОНСТРУКЦИЈE И ДОГРАДЊE РАВНОГ КРОВА СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА 
ЗГРАДЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ; 
- Мишљења Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада; 
- Локацијске дозволе. 
 
 
ОПШТА НАПОМЕНА 
Првом фазом грађевинских радова обухваћени су радови дати у предмеру, друга фаза 
ће се радити када за њу буду обезбеђена финансијскасредства. 

 
ЛОКАЦИЈА 
 

Локација се налази у центру града Нови Сада. 
Са јужне стране наслања се на Дунавску улицу, са северне и западне на парк кп 
бр.9736/1, са источне на парцелу Војске Србије кп бр. 9373/1.  
Бруто површина партерне интервенције је 1353,86 m2.  
Нето површина затвореног објекта који се ради у првој фази пројекта је 275.69 m2, а у 
другој фази пројекта је 236.45 m2. 
Грађевинска парцела је правоуганог облика. Терен интервенције је углавном раван, са 
падом од југа ка северу. 
Спратност објеката: Сутерен  
 

ПАРТЕРНО РЕШЕЊЕ 
 
Музеју се приступа са уличног тротоара на јужној страни и преко издигнутог платоа.  
Приликом обиласка локације као једна од кључних примедби на затечено стање јавља 
се стање између тротоара и платоа музеја. Приступ платоу је онемогућен паркираним 
возилима на тротоару са једне стране, као и густим зеленим појасом између платоа и 
тротоара са друге стране. Како би се отворио, ослободио прилаз платоу и музеју 
предвиђа се измештање возила на Дунавску улицу поред тротоара, као и укидање 
зелене површине испред платоа. 
С обзиром да је читав музеј окружен парком, а како би се у што већој мери отворила 
приступна зона логично је да платоом доминира тврда подлога, попут Плас Помпиду-а 
испред Бобура или Пјаца дел кампо у Сијени. Планирано је смањивање зелене 
површине на платоу, и измештање постојећих борових стабала у парк и њихова замена 
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другом врстом са знатно ређом крошњом (нпр. бреза, betula pendula) како би се боље 
сагледавао сам објекат музеја.  
На појединим деловима плато се одигао, а квадратне клинкер плочице су оштећене. 
Предвиђа се израда платоа са новим, нехабајућим, противклизним завршним слојем 
отпорним на велика оптерећена (штампани бетон). Таква материјализација платоа би 
била у сагласју са бруталистичком фасадом Витићевог објекта, на коме доминира 
натур бетон. Плато би имао благи пад (од 2,0 %) ка улици, како вода не би текла ка 
објекту. 
Штампани бетон би се постављао у правоугаоним плочама. Тиме би се смањило 
време потребно за извођење самог платоа, а и омогућила би се лакша замена плоча у 
случају евентуалне хаварије.     
Висинска разлика између музејског платоа и уличног тротоара би се премостила са 7 
степеника који би се простирали читавом дужином јужне стране платоа и једном 
рампом, која благо пресеца степениште, за потребе особа са инвалидитетом и потребе 
достављања експоната и других садржајa. 
За потребе филмских пројекција, перформанса и предавања на отвореном уз 
постојећу рампу на западној страни платоа предвиђа се изградња трибина-гледалишта 
усмерених ка парку.  
На самом платоу планира се поставка мобилијара у виду две дугачке бетонске клупе 
обложене клинкер плочицама са старог платоа, као сачуваним фрагментом историје 
музеја. Клупа би представљала место окупљања, простор за јавне дискусије, 
гледалиште на отвореном.  
 
Битан део садржаја новог платоа представљаће и фонтана. Фонтана емитује танак 
слој воде из хоризонталног суда на горњој ивици површине фонтане, који се слива до 
хоризонталног суда на доњој ивици фонтане, као додатак предвиђена је млазница за 
испуштање водене паре. НАПОМЕНА- Фонтана се не ради у првој фази пројекта и није 
обухваћена предмером. 
Расвета објекта и платоа вршила би се преко рефлектора постављених на 9 челичних 
стубова међу дуж источне и западне стране платоа музеја. НАПОМЕНА- Стубови 
расвете се не раде у првој фази пројекта и нису обухваћени предмером. 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ПАРТЕРА  

 
      назив просторa                                П(m2) 
      ---------------------------------------------------------------------- 
      1   плато                                                   979.96 
      2   жардињера                                              19.32                               
      3   трибине и рампa                                  98.38 
      4   патио и мале трибине                          245.76 
      5   приступ техничкој просторији                       10.44  
      ----------------------------------------------------------------------- 
      БРУТО ПОВРШИНА   ПАРТЕРА                      1353.86 
 
АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ НОВОПРОЈЕКТОВАНE ПРОСТОРИЈЕ 
(КАФЕ-ЧИТАОНИЦА И ВИШЕНАМЕСКИ ПАВИЉОН) 
 

Као погодно место за формирање новопројектованог објекта музејског павиљона и 
свих његових садржаја намећу се границе платоа музеја, односно простори испод 
платоа. Простор између музеја и илегалне штампарије и простор испод самог платоа 
између пешачке рампе и илегалне штампарије. 
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У изграђеном простору између подрума музеја и илегалне штампарије предвиђа се 
реконструкција и адаптација. Тај простор ће бити кафе-читаоница са природним 
осветљењем и проветравањем са западне и источне стране. На западној страни 
отвараће се стаклено платно ка отвореном патиу, тераси (на месту на коме се сада 
налази тенк). 
Јужно од тог патиа у границама постојећих потпорних зидова и испод плоче платоа 
формираће се вишенаменски павиљон. До њега ће се долазити једнокраким челичним 
степеништем са платоа музеја, са постојеће рампе на западној страни, као и са патиа. 
Вишенамски павиљон је целом дужином осветљен северним светлом, погодним за 
истраживачки рад. На западној фасади павиљона, постојећи потпорни зид је 
делимично заменењен троугаоним стакленим платном. Тиме се пролазницима даје 
дискретна назнака простора павиљона и дешавања унутар њега. Вишенамески 
павиљон је пројектован као open space у коме се према потребама могу одржавати 
предавања, трибине, привремене поставке, или се пак могу организовати радионице, 
читаоница, медијатека. У јужном делу павиљона, одвојеним зидним платном налази се 
блок са оставом за намештај и простор за рачунаре. 
Делови опреме платоа, кафе-читаонице и павиљона ће бити конструисани од старих 
клинкер плочица (нпр. бар пулт кафеа и клупа платоа и павиљона). Сам Витић је 
чинио сличне интерполације, старог и новог као на успешном примеру Дома ЈНА у 
Шибенику из 1960. године. 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА     
 
     назив просторије                                 П(m2) 
    (напомена: просторије са * се изводе у другој фази)                             
      ------------------------------------------------------------- 
  1   кафе-читаоница                            136.56                             

2   ходник                                                9.54                                              
3   техничка просторија                       35.28                         
4   остава                                               4.70                                              
5   тоалети                                           18.61                                            
6   депо за скулптуре                          71.00                          
7   вишенаменски павиљон*                
8   остава за намештај*                            
9   рачунaрски центар*                           
10 интерна комуникација  
11 помоћно степениште*                                 
------------------------------------------------------------- 
НЕТО ПОВРШИНА                      
ОБЈЕКТА                                            275.69 
 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА     

 
        назив просторије                                П(m²) 
        (напомена: просторије са * се изводе у другој фази)         
        ------------------------------------------------------------- 

1   кафе-читаоница                                                  
2   ходник                                                                              
3   техничка просторија                                          
4   остава                                                                                          
5   тоалети                                                                                  
6   депо за скулптуре                                             
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7   вишенаменски павиљон*             198.25             
8   остава за намештај*                         7.78                       
9   рачунaрски центар*                        15.30                          
10 интерна комуникација  
11 помоћно степениште*                    15.12                                
------------------------------------------------------------- 
НЕТО ПОВРШИНА                      
ОБЈЕКТА                                            236.45 

 
 

КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА 
 
Објекти су сутеренски. 
Пројектовани као комбиновани масивно-скелетни склоп са армирано бетонским 
зидовима, стубовима, кровном конструкцијом и темељном плочом. 
Већи број постојећих армирано бетонских зидова и стубова су задржани. 
Такође сачувана је читава кровна армирано бетонска конструкција изнад објекта 
Илегалне штампарије (сада се на њеном месту предвиђа депо за скулптуре, тоалети 
и техничка просторија) и новопројектоване кафе-читаонице. Све ово је приложено у 
цртежима руши се зида се. 

Где није било могуће задржати или где није постојала кровна аб плоча пројектована је 
нова аб плоча. 

Објекти се фундирају на армирано бетонској плочи.  
При извођењу објеката потребно је искористити здраву земљу од ископа са локације 
за  нивелацију терена и формирање партерног уређења.  
 
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ЗАВРШНА ОБРАДА ОБЈЕКТА 
Унутрашња завршна обрада подова, зидова и плафона зиданих објеката дата је у 
складу са функцијама појединих просторија и то: 
 
Подови 
У просторији кафе-читаонице, вишенамеског павиљона, као и у санитарној  просторији  
подови су пројектовани као терацо подови дебљине 2.7 cm.  

За спољну обраду подова на патиу и на платоу предвиђена је употреба  штампаног 
бетона, дебљине 10 cm, правоугаоног облика у свему према архитектонским 
детаљима. На рампама, бетонском степеништу и трибинама наноси се штампани 
бетон дебљине 5 cm.  
 

Зидови 
Унутрашњи зидови, који деле просторју тоалета су од опеке на кант, 6.5 cm, зидани у 
продужном малтеру ММ5, од натур бетона д=10 cm и 20 cm. На висини надвратника 
сви зидови од опеке на кант су ојачани хоризонталним армирано бетонским 
серклажима. 
Зидани зидови се малтеришу, глетују и боје два пута дисперзивним бојама.  
У санитарној просторији ради се монтажни инсталацијски зид за тоалете са 
влагоотпорним гипс-картонским плочама д=23 cm: 
-двослојна облога од гиспкартонсих плоча  2x1,25cm 
-птп минерална вуна 2x5cm 
-простор за смештање геберита 8 cm 
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Плафони 
Плафони у вишенаменском павиљону, остави за намештај и рачунарском центру се не 
обрађују, завршна обрада је натур бетон, у свему према архитектонским детаљима и 
опису к6 из цртежа слојеви подова, зидова и кровова прве фазе.  
Све електроинсталације су у аб плочи у бужирима.  
У кафе-читаоници, техничкој просторији, остави, тоалету и депоу за скулптуре, плафон 
се обрађује у свему према архитектонским детаљима 
и описима к1, к2 и к3 из цртежа слојеви подова, зидова и крововa. 
 
Ободни зидови 
Спољна обрада зидова објекта је са атиком од натур бетона. Нови носећи зидови су 
армирано-бетонски, дебљине 20 cm. Са ентеријерске стране фарбају се белом бојом 
за бетон у два премаза. Са спољне стране носећег зида лепе се тврде 
термоизолационе   плоче, д=15cm, у слојевима од по 10 cm и 5 cm. За зид се 
фиксирају одговарајућим шрафовима са пластичном подлошком (мин. 5 шрафова по 
м2) и типловима. Преко термоизолације се поставља хидроизолација, у свему према 
архитектонским детаљима и опека као заштита хидроизолације. 
Када су ободни, носећи зидови постојећи (нпр. зид з6 у оси 10) хидроизолација се     
поставља са унутрашње стране и зид се ентеријерски обрађује малтером на рабиц 
мрежи, а термика се штити бобичастом фолијом (hdpe), а ова се штити опеком. 
Постојећи аб зид у оси G се изолује и термички и хидро са унутрашње стране објекта, 
а у свему према архитектонском детаљу  D-03 и D-04. 

Кровови 
Кровне површине се покривају штампаним бетоном у плочама, које се лију на лицу 
места, д= 10 cm, са одговарујућом хидроизолацијом, термоизолацијом дебљине д=25 
cm, у свему према архитектонским детаљима.  
 
Фасадна и унутрашња браварија и столарија 
 
Спољашња алуминијумска браварија 
Застакљене  спољне површине (прозори и врата) на објектима биће у алуминијумским 
профилима чији описи су детаљно дати у спецификацијама столарије и браварије.  
Прозори су застакљени равним двоструким 6+10+6 стаклом пуњеним аргоном и са 
дистанционим лајснама од полимерног материјала са коефицијентом пролазности 
топлоте стакла мањим од 1.1 W/м²К у пвц профилима са термомодулом и 
кофицијентом пролазности топлоте рама до 1.50 W/м2К. Профили су вишекоморни са 
термичким прекидом и високим степеном термичке изолованости. Дихтовање се врши 
помоћу двоматеријалних дихтунга, комбинација ЕПДМ и пенаста термоизолациона 
маса. Минимална звучна заштита треба да буде 30-34 db. 
 

Унутрашња столарија   
Унутрашња једнокрилна и двокрилна врата на унутрашњим зидовима од армираног 
бетона или опеке на кант 7 cm са дрвеним рамом. Крило врата је дупло шперовано 
преко дрвене подконструкције. Рам и крило треба да буду завршно обрађени 
полиуретанским лаком у боји и тону по избору пројектанта. Цилиндар брава са три 
кључа и буренцетом, три шарке по висини крила, као и сав одговарајући, квалитетан 
оков за причвршћивање и опшивање обухваћени су овом позицијом.  
 
Спољашња браварија 
Предвиђено је да се задржи и обнови постојећа челична ограда је дуж ивица музејског 
платоа. Ограда се састоји из вертикалних поцинкованих, челичних, профила дебљине 
8 мм, ширине 30 мм и висине 95 cm. Горњи део ограде укрућен је хоризонталним 
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поцинкованим челичним профилом, димензија 45х30 мм. Доњи део ограде укрућен је 
челичним профилом димензија 45х8 мм. Фарбање ограде се врши у црној боји, бојом 
за метал у два премаза. 

 
Техничка документација израђена је у свему према: 

- Геодетским подлогама (катастар подземних инсталација, катастарско-топографски 
план); 

- Идејном решењу равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности 
Војводине; 

- Локацијској дозволи; 

- Постојећим цртежима зграде Музеја и Илегалне штампарије. 

 

Правилници који су коришћени у изради техничке документације:  
 

- Одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09) ; 
- Одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних 

радова у грађевинарству („Сл. лист СФРЈ“ , бр. 21/90); 
- Одредбе Правилника о садржини и начину израде техничке документације за објекте 

високоградње („Сл. гласник РС“, бр. 15/08), 
- Други позитивни технички прописи ЈУ стандарда и просечни норми квалитета који се 

морају применити приликом пројектовања и грађења објеката, односно санације и 
адаптације. 
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Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада 
безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, 
техничком опису и описима у овом предрачуну, техничким  условима и детаљима из 
елабората за грађевинску физику, статичком прорачуну, детаљима као и накнадним 
детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, стандардима и упутствима 
надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. 
Све одредбе ових општих услова као и наведених општих описа, су саставни делови 
уговора склопљеног између инвеститора и извођача. 
Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предрачуна 
морају бити обухваћени понуђеним ценама извођача. Уговорене цене су појединачне 
цене извођача и оне обухватају све издатке за рад, материјал са уобичајеним 
растуром, спољни и унутрашњи транспорт, скелу и оплату за извођење радова 
(уколико оне за поједине позиције радова нису предвиђене овим предрачуном), воду, 
осветлење, погонски материјал и енергију за машине, копање и затрпавање кречане, 
магацине за ускладиштење материјала, привремене градилишне просторије, режију 
извођача, друштвене доприносе, све државне и општинске таксе, зараду извођача као 
и све остале издатке који потичу из посебних услова рада које предвиђају норме у 
грађевинарству, као и услове наведене у претходна два става. 
Извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене, изузев 
ако је изричито наведено у некој позицији да се известан наведен рад плаћа засебно, а 
није предвиђен у другој позицији. 
Такође се неће признавати никаква накнада, односно доплата на уговорене цене на 
име повећања нормалних вредности из просечних норми у грађевинарству. 
Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према просечним нормама у 
грађевинарству, што је обавезно и за инвеститора и извођача, уколико у описима 
појединих позиција предрачуна радова не буде другачије назначено. 
Исто тако обавезни су за извођача и сви описи радова из поменутих норми уколико се 
у опису дотичне позиције рада или у општем опису не предвиђа другачије. 
Општи опис дат за једну врсту рада и материјала обавезује извођача да све такве 
радове у појединим позицијама изведе по том опису, без обзира да ли се у дотичној 
позицији позива на општи опис, колико опис рада није у тој позицији другачије наведен. 
Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба 
одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који мора одговарати постојећим 
техничким прописима, важећим српским стандардима и описима одговарајућих 
позиција у предрачуну радова. За сваки материјал који се уграђује, извођач мора 
претходно поднети надзорном органу атест на увид. У спорним случајевима у погледу  
Квалитета материјала, узорци ће се достављати Заводу за испитивање материјала, 
чији су налази меродавни и за инвеститора и за извођача. Ако извођач и поред 
негативног налаза  Завода за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан 
материјал, инвеститор ће наредити рушење а сва материјална штета од наредног 
рушења пада на терет извођача без права рекламације и приговора на рушење које у 
том смислу доносе инвеститор или грађевинска инспекција. 
Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном 
предрачуну и прописаном квалитету, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, 
а инвеститор ће обуставити рад уколико извођач покуша да га употреби. Код свих 
грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба одговарајуће 
стручне квалификоване  радне снаге, како је то за поједине позиције радова 
предвиђено у просечним нормама у грађевинарству. Извођач је дужан да на захтев 
инвеститора  удаљи са градилишта несавесног и нестручног радника. Пре почетка 
сваког  рада руководилац градилишта  је дужан да благовремено затражи од 
представника инвеститора потребно објашњење планова и обавештења за све радове 
који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом 
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Ако би извођач, не консултујући инвеститора, поједине радове погрешно извео, или их 
извео противно добијеном упутству преко грађевинског дневника, односно противно 
предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се уважити никакво 
оправдање. У оваквом случају извођач је дужан да без обзира на количину извршеног 
посла, све о свом трошку поруши у уклони, па поново на свој терет да изведе како је 
предвиђено плановима, описима  и детаљима, изузев ако овакве измене не буду преко 
грађевинског дневника од стране представника инвеститора одобрене. Ако извођач, 
неки посао, буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да 
захтева доплату, уколико је то на своју руку узвршио, без претходно добијеног 
одобрења или наређења представника инвеститора, преко грађевинског дневника. 
Објекат и цело градилиште извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто, а по 
завршетку радова, пре предаје објекта, све рупе, WЦ јаме, рупе од скела и ограда, 
извођач је дужан да затрпа, набије, поравна, целу површину нивелише и то све добро 
да се касније не би јављала слегања. 
За технички преглед и примопредају, извођач мора цео објекат и градилишну парцелу 
очистити од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката. 
Сви прилази објекту, платои, степеништа, стазе, као и подови у свим просторијама 
морају бити потпуно чисти као и сва столарија, браварија, стаклене површине и све 
кровне површине. 
Коловоз и тротоари оштећени извођењем радова или транспортом, такође се морају 
довести у исправно стање за технички преглед и примопредају објекта. 
Сви наведени завршни радови не плаћају се посебно, јер морају бити обухваћени 
уговореним ценама. Евентуалну штету, коју би извођач у току извођења радова учинио 
у кругу градилишта или на суседним зградама, дужан је да отклони и доведе у 
првобитно стање о свом трошку. 
Посебно се скреће пажња извођачу да је једино он одговоран за сву штету коју би 
нанео својим непажљивим и неодговорним  радом на суседним, постојећим објектима. 
Уколико се појави потреба осигурања (подбетониравања и слично) темеља постојећих 
суседних објеката, такав рад ће инвеститор платити посебно, но једино ће извођач 
бити одговоран за сву штету уколико он благовремено не предузме  све потребне мере 
за осигурање суседних објеката. 
У случају конструктивних измена, као и у случају повећања, смањења или сторнирања 
појединих радова из предрачуна настале вишкове или мањкове, извођач је обавезан 
да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету, с тим што ће му се 
било вишак или мањак обрачунати по погодбеним ценама. 
У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у предрачуну, 
извођач је дужан да за исте добије одобрење представника инвеститора, утврди за 
њих цену и све то уведе у грађевински дневник, а према ценовнику свих материјала и 
радне снаге, који је дужан да приложи уз понуду. 
Инвеститор има право да за специјалне радове (изолација крова, нови материјали и 
друго) захтева од извођача писмену гаранцију да ће изведени радови бити трајни и 
квалитетни. 
Извођач је дужан да усклади рад подизвођача који самостално изводе поједине врсте 
радова, како једни другима не би наносили штету, а уколико би до тога дошло, дужан је 
да одмах регулише отклањање и накнаду штете, на терет кривца. У противном, 
трошкове за отклањање оваквих штета, сносиће сам извођач. Ово се односи и на све 
сметње и штете које би настале због непридржавања договореног редоследа и 
временског плана извођења појединих радова. Надзорни орган има право да захтева 
да извођач за нове материјале поднесе на увид узорке на основу којих ће он (надзорни 
орган) извршити избор. Набавка ових узорака не плаћа се посебно. 
Поред свих привремених објеката који су извођачу потребни за извођење радова, 
извођач је дужан да обезбеди просторију за канцеларију надзорног органа и да је за 
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време градње објекта одржава уредно уз потребно осигурање светла, огрева, 
чишћења, као и неопходног канцеларијског инвентара. 
Уколико је извођачу потребно да заузме ради организације градилишта и 
ускладиштења материјала, поред парцеле још и суседна земљишта и тротоаре, 
извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежног органа, односно 
сопственика, с тим да потребне издатке за ово коришћење не може посебно да 
зарачуна инвеститору. Извођач је дужан да изради елаборат о заштити на раду на 
градилишту, а према важећем "Правилнику о заштити на раду у грађевинарству". 
Извођач је дужан да код техничког прегледа, инвеститору преда све потврде које су 
законом и прописима предвиђене (о постављењу објекта на регулациону линију, 
прикључцима на енергетске изворе, водоводну и канализациону мрежу, итд.). Сви 
издаци око добијања ове документације падају на терет извођача. 
Извођач је дужан, да по завршеном послу, поднети инвеститору потврду да је платио 
утрошену воду, електричну енергију и остале таксе које терете извођача за време 
извођења радова. 
Грађевинску књигу и грађевински дневник извођач ће водити на основу постојећих 
законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које ће представник 
инвеститора свакодневно прегледати и оверавати својим потписом на свакој страни. 
У случају погодбе по принципу "под кључ" извођач је обавезан да изврши претходну 
контролу количина радова датих у предрачуну. 
Саставни део уговора су поред ових општих услова такође и посебни услови 
инвеститора, постојећа техничка и законска регулатива као и комплетан елаборат 
техничке документације. 
Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима потпуно 
беспрекорно и по детаљима пројектанта. 
До предаје објекта инвеститору извођач одговара апсолутно за све на њему и у случају 
какве штете или квара дужан је  о свом трошку све довести у исправно стање. 
Извођач је дужан да на градилиште постави за цело време изградње 
висококвалификованог и искусног стручњака који ће одговарати за стручну контролу и 
тачно извршење свих обавеза извођача. 
За све радове у предрачуну где је потребна оплата и скела, извођач је дужан да исте 
добави и солидно изради, што се засебно не плаћа већ је укалкулисано у понуђену 
цену одговарајућег рада. Све потребне отворе и жљебове у зидовима и таваницама за 
спровођење инсталација и разних уређаја дужан је извођач тачно израдити према 
детаљима и диспозиционим плановима, а после полагања цеви и жљебове зазидати и 
замалтерисати. Ово се не плаћа посебно већ је обухваћено ценом односних 
конструкција, зидања и малтерисања. 
Све обавезе у овим општим условима и општим описима извођач прихвата као 
саставни део уговора закљученог са инвеститором и обавезује се да их прими без 
икаквог ограничења и изврши без приговора и рекламације. 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Земљани радови се морају извести непосредно пре почетка градње стручно и 
квалитетно, а у свему према важећим техничким условима и стандардима као и према 
упутствима из елабората о геотехничким испитивањима и према техничком опису за 
конструцију, а у свему према цртежима. 
Пре почетка ископа извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а 
затим да заједно са представником инвеститора сними висинске постојеће коте 
целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу на 
основу које ће се извршити обрачун ископа земље. Надзорни орган ће предати 
извођачу сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач 
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је дужан да одржава ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања терена 
ће сам извршити. 
Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се не 
обрачунавају посебно већ су обухваћени ценама ископа. Када буде извршено снимање 
терена, надзорни орган ће одобрити копање. Копање мора бити правилно и потпуно 
хоризонтално а у свему према детаљима и котама у плановима. Прекопавања не сме 
бити а ако извођач ископа дубље него што је предвиђено или  рђаво изравна, дужан је 
да прекопани или слабо сравњени део попуни набијеним бетоном МБ 10, што се неће 
посебно платити, већ ће  извршити извођач о свом трошку са својим материјалом. 
Ископавање извршити уз све мере обезбеђења страница ископа шкарпирањем или 
подупирањем. Евентуално потребно подупирање или разупирање ископа неће се 
посебно плаћати већ је обухваћено ценом ископа. 
Израда темеља и слично не сме се отпочети док надзорни орган не прегледа и прими 
ископе и не унесе у грађевинску књигу потребне обрачунске податке. 
Сви ископи морају бити очишћени од сваког страног и расутог материјала, 
изнивелисани и изравнани. 
Црпљење метеорске или подземне воде у већем дотоку сматраће се накнадним радом 
и посебно ће се обрачунавати и плаћати. 
Ако се приликом ископа наиђе на непредвиђене предмете: делове грађевина, 
археолошке и друге налазе, извођач је дужан да поступи по начогу надзорног органа. 
Сви радови који проистекну због ових налаза, сматраће се накнадним радом и посебно 
ће се обрачунавати плаћати. 
Материјал из ископа  ће се користити за потребна насипања поред темеља, испод 
подова, око објекта и слично, под условом да исти по квалитету одговара за насип. 
Такав материјал оставити поред ивица ископа или одвести на привремену депонију и 
касније употребити за насипање. Вишак ископаног материјала однети на сталну 
депонију. 
Напомена: 
Насипање поред темељних зидова извршити одмах без непотребног одлагања, да би 
се избегло непотребно натапање ископа водом. 
Обрачун ископа извршити на основу профила снимљених пре и после ископа, а према 
линијама ископа приказаним у цртежима. 

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ 

Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну 
примену савремене механизације намењене овој врсти радова. Квалитет бетона мора 
одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа, 
који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може 
бити уграђен. 
Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту паралелено са 
уградњом бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује 
односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00 метра. Бетонску масу 
искључиво уграђивати первибратором. 
По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне 
температуре, а најмање три дана. За време виших или нижих температура од 
прописаних обавезно предузети мере заштите бетона. Мере заштите морају трајати 
док год постоји потреба за истим. 
Мере заштите нарочито се односе на справљање, танспорт, уграђивање и неговање 
бетона. Овако предузете мере заштите не утичу  на већ уговорену цену радова. 
За све време док је у оплати бетон мора бити заштићен од било каквог потреса. 
Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтевног облика. 
Уколико ипак дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона исти се 
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морају одмах заштитити цементним малтером размере 1:3 справљеног од просејаног 
шљунка. 
Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), 
површине морају бити глатке, бетон мора  бити справљан истом врстом цемента. 
Прекиди бетонирања у  једном елементу нису дозвољени. 
Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, иста мора бити 
геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева 
техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему  према 
намени, а у складу са постојећим прописима. 
Оплата за остављње отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да 
омогући несметану уградњу бетона. Радна скела, за постављање оплате и бетонирање 
мора обезбедити неометан и безбедан рад радника, односно мора бити у складу са 
важећим прописима. 
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку 
материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све 
хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале 
операције) које су неопходне за квалитетно извођење радова. 

            АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну 
примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. 
Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити 
прописног квалитета, односно да поседују атесте. 
Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће 
трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. 
Изведени радови морају бити квалитетни, стопосто повезани, да бетонски челик 
заузима правилан облик, да је прописно удаљен од оплате и подлоге, како би се добио 
прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - 
подметаче. 
Изглед и распоред бетонског челика мора у свему одговарати  условима из техничке 
документације. 
Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције 
радова, (набавка основног и везног материјала, подметачи, спољни и унутрашњи 
транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси до места 
уградње, неопходна радна скела и остале активности које су неопходне за квалитетно 
извођење радова. 
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не 
искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. 

 

  ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ 

Челичну конструкцију радити према важећим прописима, стандардима, статичком 
прорачуну и статичким детаљима.  

Материјал за израду челичних конструкција употребиће се материјал према прорачуну 
из пројекта. Квалитет челика одређен је важећим стандардима. 

Спојни материјал (завртњеви) морају имати карактеристике бар као основни материјал 
и мора одговарати важеђим стандардима. 

Материјали за антикорозивну заштиту и завршно бојење морају одговарати 
стандардима за заштиту челичних конструкција и морају поседовати атесте о квалитету. 
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Конструкцију од челика извести и монтирати у свему према пројекту и радионичким 
нацртима уз придржавање прописа и стандарда. Ако се у току извођења укаже потреба 
за изменама, то ће се извести само уз одобрење надзорног органа. 

Сва челична конструкција се мора антикорозивно заштитити и завршно бојити у тону 
према избору пројектанта. Пре антикорозивне заштите површине се морају очистити од 
нечистоће и рђе механичким и хемијским срествима док се не добије метални сјај 
површина. 

Антикорозивна заштита и бојење се не обрачунава посебно већ је обухваћено ценом 
конструкције. 

       ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

Радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према важећим прописима, 
стандардима, одобреним цртежима, техничком опису, техничким условима из 
елабората за грађевинску физику и грађевинским нормама. 
Материјал за зидарске радове мора бити квалитетан, а израда стручна и савесна. 
Опека и опекарски производи морају бити предвиђене марке, добро печени, без креча 
и шалитре, песак речни без органских примеса. Креч добро печен, правилно угашен и 
одлежан. 
Опека и сви остали опекарски производи и материјали који се употребљавају код 
извођења зидарских радова морају у свему одговарати важећим стандардима. 
Вода која се употребљава за радове мора бити чиста без икаквих примеса и органских 
састојака који би могли штетно да утичу на квалитет. 

ЗИДАЊЕ 
Зидање опеком, глиненим блоковима и гас бетонским блоковима вршити по плановима 
и статичком прорачуну. Зидати чисто са правилним везама у потпуно хоризонталним 
редовима без ситних парчади мањих од 1/4 опеке, стим да се изломљене опеке и 
парчад не смеју стављати једно до другог у зид. 
Спојнице - вертикалне и хоризонталне - морају бити потпуно испуњене, тј. без 
шупљина. Малтер у спојницама не сме бити дебљи од 1 cm. Спољне фуге оставити 
празне за 1,5-2 cm, ради боље везе малтера при малтерисању зидова, а исцурели 
малтер из спојница окресати мистријом док је још свеж. 
У цену зидања обухватити извођење свих отвора, жљебова за пролаз вертикалних 
водова канализације, централног грејања, електрике, олучних цеви и сл. са доцнијим 
зазиђивањем опеком или крпљењем жљебова, малтерисањем или рабицирањем 
после извођења инсталација и за све ове радове неће се плаћати посебна накнада. 
Код преградних зидова дебљине до 1/2 опеке у висини изнад врата, односно на 2 м од 
пода израдити армирано бетонски серклаж висине 25 cm, МБ-20 армиран са +/- 2 
пречника 6 мм. 
Везу преградних зидова за армирано бетонске зидове и стубове извести помоћу жице 
пречника 3 мм постављене у сваки други ред тј. на 25 cm са повезивањем за 
вертикалну арматуру пречника 6 мм постављену на споју са бетонским зидом или 
стубом из којих су испуштени бркови. 
Код зидања на великој врућини опеку квасити замакањем у воду. 
Код зидања гас бетонским блоковима, исти се морају добро наквасити водом да гас 
бетон не повуче воду из малтера. 
Приликом израде зидова придржавати се упутстава произвођача елемената од гас 
бетона. 
Код зидања у цементном малтеру опеку обавезно квасити. Зидање конструктивних 
зидова у цементном малтеру у сеизмичким подручјима забрањено је сеизмичким 
прописима. 
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У случају да се зидање прекине због хладноће сви зидови се на месту прекида рада 
морају заштитити од квашења и смрзавања покривањем по целој дебљини зида 
оплатом од даске и сл. Ако се зидови оштете од квашења и мраза због лоше заштите, 
онда се приликом настављања радова морају оштећени зидови порушити и поново 
озидати о трошку извођача радова. 
Малтер ће се справљати само онолико колико се може утрошити истог дана. 
Стврднути малтер се не сме употребити. Справљање малтера тачно према прописима 
а у размери која се тражи у дотичној позицији предрачуна. 
Ценом за 1 m3 односно за 1 м2 зида обухваћени су сав рад, материјал са нормалним 
растуром, алат, транспорт, покретне скеле, малтерисање димњачких канала изнутра, 
узиђивање пакница за уграђивање врата и прозора и лимарских опшивања, зарада, 
сви доприноси и дажбине. Серклажи код преградних зидова се неће посебно плаћати, 
јер су укалкулисани у јединичну цену зидова. 
Начин обрачуна и плаћања вршиће се у свему према општим условима за извођење 
грађевинских и грађевинско-занатских радова, овим општим описом, важећим 
просечним нормама у грађевинарству, одговарајућим позицијама предрачуна радова 
по 1 m3 односно по м2 изведеног зида, уколико у позицијама предрачуна не буде 
другачије назначено. Отвори за врата, прозоре и преграде одбијају се од кубатуре 
зидања заједно са гредом над њима, с тим да прозорски зупци улазе у кубатуру 
зидања по целој дебљини зида а по мерама уписаним у плану. Смањење дебљине 
зида у прозорским парапетима се не одбија. 
Преградни зидови дебљине до 12 cm обрачунавају се по м2 озиданог зида, с тим што 
се отвори одбијају од квадратуре заједно са рагастовом. 

МАЛТЕРИСАЊЕ 
Зидови се малтеришу тек онда када се потпуно слегну и осуше и то на повољној 
температури. Са малтерисањем треба почети од највишег спрата па се спуштати са 
радом наниже. 
Пре малтерисања све површине на које долази малтер треба помоћу четке добро 
очистити од прашине и прљавштине, а у летњим месецима полити водом (нарочито 
зидове који се малтеришу цементним малтером). Спојнице очистити од сувишног 
малтера на дубини 1,5-2 cm ради бољег пријањања малтера. 
Ако се појави шалитра, зидове треба добро очистити жичаним четкама и опрати водом 
са додатком 10% соне киселине (салцгајса), па кад се осуши четком премазати 
битуменском емулзијом како би се спречило поновно продирање влаге у зид и соли на 
површину. 
Овај посао се не плаћа посебно већ пада на терет извођача радова. 
Све бетонске површине које се малтеришу (ливене или зидане од блокова) без обзира 
да ли је то у дотичној позицији предрачуна наглашено или не, морају се претходно 
орапавити по потреби и обавезно испрскати ретким цементним малтером, што је 
обухваћено јединичном ценом и не плаћа се посебно. 
Малтерисање вршити у два слоја у укупној дебљини од 2 до 3 cm и то: први слој од 
малтера са грубим, оштрим просејаним песком, а други, фини слој са финим песком. 
Малтер за други слој мора бити просејан кроз густо сито и наноси се преко добро 
осушеног првог слоја. 
Површине после малтерисања морају да буду равне и глатке без таласа, удубљења и 
испупчења. Ивице морају бити мало заобљене -оборене и праве, а углови на споју 
зидова и зидова и плафона оштри и прави. 
За остали начин израде, обрачун извршених радова и плаћање важе у свему општи 
услови за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, општи опис за 
зидарске радове и важеће просечне норме у грађевинарству. 
Обрачун се врши по м2 стварно омалтерисаних површина по одбитку отвора а у 
складу са просечним нормама у грађевинарству. Ценом је обухваћено и постављање и 
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скидање потребних скела, затим крпљење шлицева инсталација, чишћење прозора, 
врата, преграда и др. пошто се ови радови неће посебно платити. 

       КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

Покривање свих објеката  мора бити прописно и квалитетно изведено у свему према 
архитектонско-грађевинским пројектима и архитектонским детаљима и  тако да кровни 
покривач належе целом својом површином на подконструкцију. 
Сав материјал за покривање кровова мора бити квалитетан и мора испуњавати услове 
прописане у важећим стандардима за ову врсту радова. 
Кровопокривачки радови се морају, безусловно, извести стручно и квалитетно. 
Сви помоћни радови и пренос свог потребног материјала до места уграђивања неће се 
посебно плаћати јер су обухваћени ценом по јединици мере покривања крова. 
Обрачун се врши по м2 стварно покривене површине. 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

Сви изолатерски радови морају се извести стручно и квалитетно у свему према 
пројекту, техничким условима из елабората за грађевинску физику, детаљима и осталој 
техничкој документацији у вези са њима, важећим техничким прописима и важећим 
стандардима. 
Пре почетка извођења изолатерских радова мора се извршити провера исправности 
већ изведених грађевинских, занатских и других радова који би могли утицати на 
квалитет изолације. 
Сви радови чије би упоредно или касније извођење стварало могућност оштећења 
изолација, морају се извести пре постављања изолација. 
Сви материјали који се употребљавају за израду хидроизолације, термоизолације и 
звучне изолације морају бити квалитетни и морају задовољити тражене услове 
прописане у важећим српским стандардима. За њих морају постојати атести као и 
додатна објашњења и упутства о начину уграђивања. 
Пре наношења изолација, површине које се изолују морају бити брижљиво поравнате, 
очишћене и потпуно суве. 
Код хидроизолација, сви премази (хладни или врући) морају бити изведени са 
потпуним прекривањем површина без мехурића изведени према стандардима, 
упутству произвођача, добро спојени, било да се спајање врши лепљењем или 
варењем. 
Приликом израде хидроизолације, морају се ефикасно изоловати сви продори кроз 
зидове и подове и да се успоставе водонепропусне везе са другим материјалима и 
другим изведеним грађевинским елементима са којима хидроизолација долази у 
контакт. 
Поред зидова и других вертикалних површина, хидроизолацију уздићи мин. 20 cm по 
висини зида мерено од основе. 
Обрачун се врши према јединицама мере назначеним у позицијама предмера и 
предрачуна радова. 
 

 

       СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

Сви столарски радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према 
техничким условима за израду грађевинске столарије и према важећим стандардима. 
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Сва столарија мора бити изведена према техничком опису, спецификацијама, шемама 
и детаљима овереним од стране пројектанта. 
Изведена столарија мора бити квалитетна и у потпуности мора одговарати својој 
намени како у погледу функционалности тако и у естетском погледу. 
Сва столарија мора бити израђена од првокласног сувог дрвета без црвоточина и 
чворова и да квалитетом задовољи следеће услове: 

-   непропустљивост на удар ваздуха и воде 

-   термичку заштиту према важећим прописима и 

-   заштиту од звука према важећим прописима, а у свему према техничким            
условима из елабората за грађевинску физику. 

Извођач је дужан да на градилиште донесе прототип са атестом који ће одобрити 
пројекант. 
Столарија која није атестирана не сме се уграђивати. 
Пре почетка извођења столарских радова извођач ће све мере записнички утврдити са 
пројектантом и надзором. 
Оков столарских елемената мора бити квалитетан и естетски добро обликован, а по 
избору пројектанта и описима из шема столарије и техничком опису. 
Површинска обрада-бојење столарије мора бити у свему према захтевима из пројекта 
а у зависности од намене просторије где сеуграђује. Потребно је атестом доказати 
квалитет боја. 
Сва врата снабдети потребним оковом, бравом са кључевима као и затварање спојева 
са осталим материјалима-дихтовање. 
Обрачун се врши по комаду уграђеног столарског елемента (прозор, врата) финално 
обрађеног и застакљеног са свим потребним оковом, спојним и изолационим 
материјалом. 
 

БРАВАРСКИ РАДОВИ 

Браварски радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према техничким 
условима за извођење браварских радова, челичних и алуминијумских конструкција, 
техничком опису, детаљним цртежима и упутству пројектанта. 
Пре почетка израде браварских елемената извођач браварских радова се мора 
претходно споразумети о свакој позицији рада појединачно са надзорним органом и 
пројектантом, како би се тачно утврдиле димензије, начин конструкције, израде и 
обраде, врсте и димензије употребњеног материјала и начин монтаже. Све се то мора 
записнички констатовати, као и евентуалне измене које за собом повлаче промене 
количина и врста материјала, што ће касније служити за обрачун количина. 
Везе и спојеве елемената извршити у свему према детањним цртежима и упутствима 
пројектанта а у зависности од врсте материјала и захтеваног изгледа готовог 
елемента. Сви спојеви морају бити беспрекорно изведени са правилним и прецизним 
сечењем. 
Сви браварски елементи за које се захтева специјална израда (ватроотпорност, 
дихтовање и сл.) морају се поверити специјализованим организацијама за ову врсту 
елемената. 
Сви готови гвоздени елементи морају се у радионици једанпут антикорозионо 
заштитити минијумом или цинколитом, осим елемената за које је предвиђена финална 
обрада и заштита у фабрици. 
Монтажу свих елемената на градилишту извршити стручно, док се монтажа елемената 
специјалне израде врши према упутству произвођача. 
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Све елементе за отварање снабдети предвиђеним оковом, а у договору са 
пројектантом. 
 

Спољашња алуминијумска и метална браварија 
Израда и уградња алуминијумских прозора и врата обухвата конструкцију штока и 
крила прозора од петокоморних профила. Профиле опремити гуменим тракама за 
дихтовање. Крило прозора застаклити термоизолационим стаклом 6 +10 + 6 мм. 

Крило врата снабдети потребним оковом, са три шарке по крилу и цилиндар брава са 
три кључа. 

Алуминијумски прозори имају потребан оков, три шарке по крилу, механизам за 
отварање прозора око вертикалне осе и на "вентус" око хоризонталне осе. 

Фасадна двокрилна метална врата (према шеми) радити рамове (оквире) у црној 
браварији, а крила врата су сендвич, обострано обложен лимом и испуном од 
минералне вуне. Крило врата снабдети потребним оковом, са три шарке по крилу, 
цилиндар бравом са три кључа и механизмом за закључавање. Оквире и крила врата 
третирати антикорозионом заштитом и бојити масном бојом у 2 премаза према избору 
пројектанта. 

 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

Фасадерски радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према техничком 
опису, предмеру и предрачуну радова и договору са пројектантом а у складу са општим 
описом за зидарске радове и техничким условима за извођење фасадерских радова у 
свему према важећим српским стандардима. 
Материјали за обраду фасада морају одговарати одредбама односних важећим 
стандарда и техничких услова. 
Материјали за које не постоје важећим српским стандарди морају имати атест о 
квалитету за намену за коју се користе. 
Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су 
према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. 
 

        КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

Све керамичарске радове извести са одговарајућом радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. 
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају 
бити прописног квалитета, односно да поседују атесте. 
Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима 
и техничкој документацији. Класа, намена и квалитет плочица одређен је техничком 
документацијом. 
Боју и начин полагања одређује пројектант. Сва инсталација која није видна има се 
положити и испитати пре полагања плочица. За постављање плочица на лепку, 
подлога мора бити чиста, чврста, равна, са правилним и оштрим ивицама. Урађене 
површине морају заузимати правилне геометријске положаје. 
Током рада, где се то захтева, уградити дилатационе траке. Код темперарура нижих 
или виших од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите 
употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите морају трајати док год 
постоји потреба за истим. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 
За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све 
потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова. Ако ипак дође до 
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оштећења, извођач је дужан да о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове 
доведе у пројектовано стање. 
Приликом извођења својих радова извођач је дужан да остале врсте радова сачува од 
оштећења. 
Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична 
цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавка основног, везног и 
материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све 
хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих 
трака, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових 
радова. 
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не 
искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. 

       ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

Сви подополагачки радови се изводе са одговарајућом стручном радном снагом уз 
пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. 
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства морају бити прописног 
квалитета, односно да имају атесте. 
Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима 
и траженој документацији. Подлога мора бити равна и потпуно чврста. Маса од које се 
под ради не сме штетно утицати на подлогу. Изведене површине морају заузимати 
правилне геометријске облике. 
Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, 
предузети мере заштите употребљеног и везног материјала. Мере заштите морају 
трајати док год постоје потреба за истим. Ове мере заштите не утичу на већ уговорену 
цену радова. 
За сво време извођења радова, односно предаје објекта, извођач је дужан да 
предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова. Ако, ипак, 
дође до оштећења извођач је дужан да о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, 
радове доведе у исправно стање. 
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична 
цена обухвата комплетну израду позиције радова, (набавку основног и везног 
материјала, материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање 
шлајфовање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну 
скелу, уградњу дилатационих трака, уградњу сокл лајсни, чишћење и остале 
активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. 
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не 
искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. 

        МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

Молерско-фарбарски радови се морају извести стручно и квалитетно, а у свему према 
техничким условима за извођење молерских радова и техничким условима за 
извођење фарбарских радова. 

МАТЕРИЈАЛ 
Материјали који се употребљавају за извођење молерско-фарбарских радова морају 
одговарати захтевима важећих стандарда, којима се утврђује њихов квалитет. 
Материјали који нису обухваћени важећим српским стандардима морају имати 
уверење о квалитету. За ове материјале извођач је дужан да поднесе наручиоцу 
уверење о квалитету. 
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Материјали се могу употребљавати и примењивати само на оним површинама за које 
су према својим физичко-хемијским и механичким  особинама и намењени. 
Ако се у гарантном року појаве било какве промене на радовима због лошег квалитета, 
извођач о свом трошку отклања недостатке, уколико се покаже да су последица 
неправилне уградње материјала, а ако је доказано да је употребљени материјал 
неквалитетан, тада  одговорност сноси произвођач. 

ИЗВОЂЕЊЕ 
Радови се морају извести стручно и технички исправно, са свим предвиђеним 
предрадњама и завршним радовима. 
Радови се морају обавити стандардно уколико у техничком опису није ништа друго 
утврђено или накнадно уговорено. 
Готови, фабрички произведени материјали морају се употребити према упутству 
произвођача. 
Премази морају чврсто да пријањају, да одају уједначену површину, без трагова четке 
или ваљка. Боја мора бити уједначеног интензитета (без мрља). Покривни премази 
морају потпуно да покривају подлогу. 
Све остало у вези извођења мора се обавити у складу са стандардима и техничким 
условима. 

ОБРАЧУН И МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА 
Обрачун се врши по 1 м2 површине или по комаду, са мерењем стварно извршених 
радова. 

       РАЗНИ РАДОВИ 

Сви разни радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно, а у свему према  
архитектонским  цртежима,  важећим стандардима и техничким условима за ову врсту 
радова. 

МАТЕРИЈАЛ 
Материјали који се употребљавају за ове радове морају одговарати захтевима важећих 
стандарда. 
Материјали који нису обухваћени важећим стандардима морају поседовати атесте о 
квалитету. 

ИЗВОЂЕЊЕ 
Радови се морају извести у складу са стандардима и техничким условима, а у свему 
према пројекту, упуствима пројектанта и описима из предрачуна радова. 

ОБРАЧУН И МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА 
Обрачун се врши према јединицама мера из предрачуна радова са мерењем стварно 
извршених радова. 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
  
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 
Поступак се води на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки од 18.новембра 2014. године, интернет сајту Наручиоца и у 
складу са конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
Наручиоца, www.msuv.org, закључно са истеком рока за подношење понуда. 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за јавну набавку број: 
ЈНВВ-1а/2014– Набавка извођења радова на реконструкцији и доградњи равног крова 
сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 
37 у Новом Саду (НЕ ОТВАРАТИ). 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача, 
телефон и контакт особу. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 08.00-14.00 часова, 
на адресу Наручиоца – Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, Дунавска 
број 37. 
Крајњи рок за достављање понуда је 19. децембар 2014. године и то до 12.00 часова. 
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета 
неблаговремено. 
 
3. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА 
Јавно отварање понуда ће се обавити 19. децембра 2014. године, у 14.00 часова у 
просторијама Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад,  Дунавска број 37, уз 
присуство овлашћених представника понуђача. 
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну 
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
4. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из 
конкурсне документације. 
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. 
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. Изабрани 
понуђач ће, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из члана 75.и 76. ЗЈН. 
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

http://www.msuv.org/


Конкурсна документација у отвореном поступку набавке извођења радова на реконструкцији и доградњи равног 
крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду  

(број: ЈНВВ-1a/2014) 

 25/103 
Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад; www.msuv.org 

  
 
 
 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказе из чл. 77. став 1. тач. од 1) до 4). 
Понуђач има обавезу да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, 
уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона о јавним набавкама. 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико 
се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. Наручилац неће 
одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих 
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 
печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 
односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу 
бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног 
лица члана групе понуђача. 
Обрасце који су у конкретном случају непримењљиви, понуђач није у обавези да 
потпише, овери и достави. 
 
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре 
истека рока за подношење понуда. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Музеј 
савремене уметности Војводине, Нови Сад, Дунавска бр. 37, са назнаком: 
- „Измена понуде за набавку извођења радова на реконструкцији и доградњи равног 
крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској 
улици бр. 37 у Новом Саду, број: ЈНВВ-1а/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
- „Допуна понуде за јавну набавку извођења радова на реконструкцији и доградњи 
равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у 
Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду, број: ЈНВВ-1а/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
- „Опозив понуде за набавку извођења радова на реконструкцији и доградњи равног 
крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској 
улици бр. 37 у Новом Саду, број: ЈНВВ-1а/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или 
- „Измена и допуна понуде за набавку извођења радова на реконструкцији и доградњи 
равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у 
Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду, број: ЈНВВ-1а/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер радова који је усклађен са изменом понуде. 
 
7. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда 
узимајући као релевантну цену по јединици мере. 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним. 
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 
- Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова. 
- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те 
позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те 
позиције и количине. 
 
8. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. 
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. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) ЗЈН 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) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 
поверио извршење тог дела набавке. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
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Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, али под условом да новоангажовано  лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
 
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају и доказују заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање, а који мора бити идентичан са рачуном 
који је наведен у члану 3. Модела уговора; 
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
11. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК 
 
11.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун који је наведен у Споразуму 
као рачун на који ће се вршити плаћања мора бити идентичан рачуну наведеном 
у члану 3. Модела уговора. Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема авансне, 
привремене односно окончане ситуације оверене од стране извођача радова и 
стручног надзора, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања. 
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 30% вредности понуде. 
Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 
 
11.2 Захтеви у погледу гарантног рока 
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу. 
 
11.3 Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за извођење радова је минимално 45 а максимално 110 календарских дана од 
дана обезбеђења свих услова за почетак извођења радова. 
 
11.4 Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде је 110 календарских дана од дана отварања понуда. 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку набавке извођења радова на реконструкцији и доградњи равног 
крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду  

(број: ЈНВВ-1a/2014) 

 28/103 
Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад; www.msuv.org 

  
 
 
 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 
цена има предност у случају несагласности. 
 
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
I. 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 
група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција за повраћај 
аванса, за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року, и то: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 500.000,00 
динара, са роком важења 110 радних дана од дана јавног отварања понуда, која мора 
бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив - у корист 
Музеја савремене уметности Војводине. 
Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим 
случејевима: 
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, 
б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не 
достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро 
извршење посла; 
в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не 
достави полису осигурања. 
 
2. Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које 
морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и 
то: 
а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у 
висини траженог аванса са ПДВ-ом и са роком важења до коначног извршења посла, 
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б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење 
посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 
дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, односно 15% од вредности 
уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН 
в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року у корист Наручиоца, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и 
са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока. 
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени 
номинално или процентуално од вредности понуде. 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу 
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у року од 15 дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција 
за отклањање грешака у гарантном року предаје се Наручиоцу у року од 10 дана од 
примопредаје радова. 
II. 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 
група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисe 
осигурања за објекат у изградњи и полисe осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до 
предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац 
изјаве је саставни део конкурсне документације). 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 дана од 
дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи 
и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 
 
15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, 
у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца  
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 
односно пријава. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
 
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца), 
електронске поште на e-mail:  office@msuv.org или факсом на број +381-21-6613526 
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 
Особа за контакт је Нада Трпка, телефон +381-21-6613526, сваког радног дана 08.00 – 
14.00 часова. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНВВ-1а/2014”. 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у 
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и 
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на својој интернет страници. Тражење додатних информација или појашњења 
телефоном није дозвољено. 
Понуђачи су дужни да се увере у све услове градње, техничку документацију, као и да 
стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити. Обилазак локације и увид у постојећу 
документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак 
локације, а то је Лука Кулић, телефон +381-21-6613526, у периоду од 8.00 до 14.00 
часова. Саставни део понуде је попуњен, потписан и оверен Образац о обиласку 
локације  који је саставни део ове конкурсне документације. 
 
17. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и сајту www.msuv.org на коме је објављена и конкурсна 
документација. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама 
конкурсне документације, као и у складу са појашњењима, питањима и одговорима 
који ће се такође налазити на Порталу управе за јавне набавке и сајту наручиоца. 
Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној 
форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране наручиоца, 
неће ни у ком погледу обавезивати наручиоца. 
 
18. КОМУНИКАЦИЈА 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, 
електронске поште или факсом. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 
19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
Наручилац може писаним путем 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 његових 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. 
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од 
понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или 
изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје 
на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга 
или радова које понуђач нуди. 
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Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 
 
 
20. РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА /НЕГАТИВНЕ 
РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне 
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 
Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико 
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, у вредности не већој од 15% од понуђене цене без ПДВ. 
Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци 
одбити као неприхватљиву . 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
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21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Процењена вредност за ову набавку је 20.507.200,00 динара без ПДВ-а. 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда 
понуђача који је тражио мањи износ аванса. 
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену траже исти износ 
аванса, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана 
понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
 
22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
23. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о 
јавним набавкама. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или 
електронском поштом на адресу: office@msuv.org, факсом на број +381-21-6613526 
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 
уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 
дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
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отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив 
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 
набавке на коју се односи (број конкретне јавне набавке), Прималац: буџет Републике 
Србије. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 
80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност 
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 
отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % 
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара. 
 
25. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 
26. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. ЗЈН. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 
2. тачка 5) ЗЈН. 
 
27. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године односно у наредних шест месеци. 
 
28. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, 
поште или факсом. 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15.ЗЈН. 
 
29. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове 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. 
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом. Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. ЗЈН. 
Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду 
из члана 77. ЗЈН, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у складу са 
конкурсном документацијом. 
Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из 
члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави 
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5), 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) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 
поверио извршење тог дела набавке. 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине. (Образац: Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине). 
У складу са чланом 26. ЗЈН саставни део конкурсне документације је изјава о 
независној понуди коју су понуђачи дужни да потписану и оверену доставе у понуди 
(Образац изјаве о независној понуди). 
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 се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца а најкасније у року од 
пет дана од дана настанка промене 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 коме је наручилац доделио уговор је у обавези да у року од 15 дана од дана 
закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће 
позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање 
недостатака. 
Детаљан динамички план доставити у четири примерака, по два за сваку уговорну 
страну. 
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1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ УЧЕШЋА ДЕФИНИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 
1.Услов 

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

Доказ 
(ПРИЛОГ бр. 1) 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда; 

 
 

2.Услов 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр. 2) 

Правно лице доставља: 
1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду; 
3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за 
издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према 
месту пребивалишта. 
Ако је више законских заступника потребно је за сваког доставити уверење 
из казнене евиденције. 
Физичко лице/Предузетник доставља: 
1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта. 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

 
3.Услов 

да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања односно слања позива за подношење 
понуда; 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр. 3) 

Правно лица доставља: Потврде привредног и прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетник 
доставља: Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код 
тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива 
за подношење понуда Физичко лице доставља: Потврду прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда односно мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда; 

 
4.Услов 

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 
(ПРИЛОГ бр. 4) 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 4). Понуђач има обавезу 
да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да 
докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама 
(навођење интернет странице, Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из 
Агенције за привредне регистре). 

5.Услов Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

Доказ Потписан о оверен Oбразац  Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 
сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену 
Изјаву 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ        
      У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Додатни услови које понуђач мора да испуни и начин доказивања: 

1.Услов Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2011, 2012, 2013) понуђач остварио 
просечан пословни приход од минимум 20.000.000,00 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.5) 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција 
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 
(2011, 2012 и 2013). Уколико у образцу БОН- ЈН нису доступни подаци за 
2013. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха 
за 2013. годину. 

2.Услов Да располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 
1) да је у претходних 8 обрачунских година (2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 и 2013) остварио пословни приход по основу 
извођења радова на изградњи или реконструкцији пословних 
објеката као што су школе, болнице, заштићена културна добра, 
објекти који се налазе у зонама заштите и сл.,  у износу од 
минимум 60.000.000,00 динара без ПДВ,  

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.6) 

1) Потврде и уговори о извођењу радова на изградњи или 
реконструкцији  пословних објеката: као што су школе, болнице, 
заштићена културна добра, објекти који се налазе у зонама заштите 
и сл.,у износу од минимум 60.000.000,00 динара без ПДВ, у 
претходних осам година (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 
2013). Уз уговор и потврду о изведеним радовима потребно је 
доставити и комплетну окончану ситуацију. 

 Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу 
бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од 
стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде 
морају имати све елементе које садржи Образац из конкурсне 
документације и то: 
- назив и адреса Наручиоца 
- назив и седиште понуђача 
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда 
-  изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у 
уговореном року 
- врста радова 
- уговорена вредност 
- број и датум уговора 



Конкурсна документација у отвореном поступку набавке извођења радова на реконструкцији и доградњи равног 
крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду  

(број: ЈНВВ-1a/2014) 

 37/103 
Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад; www.msuv.org 

  
 
 
 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не 
може користити 
- контакт особа наручиоца и телефон 
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 

      3. Услов да поседује сертификате: 
- контроле квалитета у складу са захтевима  стандарда ISO 9001, 
- зештите здравља и безбедности запослених у складу са захтевима 
стандарда OHSAS 18001 и  
- заштите животне средине у складу са захтевима стандарда ISO 14001 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.7) 

Копија важећег сертификата  

4.Услов Да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 
да има најмање 30 (тридесет) запослених од којих: 
-  минимум  20 (десет)  запослених грађевинске струке,  
-  минимум 5 (пет) запослених електро струке и  
-  минимум 5 (пет) запослених машинске струке, 
 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.8) 

Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-
односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број 
запослених, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 30 
(тридесет) запослених радника. 
Понуђач мора доставити доказ  (фотокопија радне књижице и М-А или 
другог одговарајућег обрасца), којим на несумњив начин доказује да има 
-  минимум  20 (десет)  запослених грађевинске струке,  
-  минимум 5 (пет) запослених електро струке и  
- минимум 5 (пет) запослених радника машинске струке. 
Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за 
порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за 
месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или 
каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

5.Услов Понуђач мора да испуњава услове у погледу кадровског капацитета, тј. да 
има минимум  5 (пет)  запаслених на неодређено време или на други начин 
радно ангажованих дипломираних инжењера техничке струке који поседују 
личне лиценце, и то:  
1. најмање једног дипл. инг. грађ. са лиценцом 410 или 411, 
2. најмање једног дипл. инг. ел. са лиценцом 450  
3. најмање једног дипл. инг. ел. са лиценцом  453 
4. најмање једног дипл. инг. маш. са лиценцом  430 
 
Понуђач мора решењем именовати одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци који  поседује личну лиценцу број: 410 или 411  

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.9) 

За сваког од наведених доставити копије личних лиценци (410 или 411, 450, 
453 и 430) издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности 
лиценце. Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити 
печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са 
доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца 
лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и МА 
или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није 
запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о обављању 
привремених и повремених послова чији је предмет ова јавна набавка) уз 
изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани 
за извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви 
у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из 
конкурсне документације). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, 
приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач 
радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време 
реализације конкретне јавне набавке. 
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6.Услов Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује 
следећу техничку опрему: 
фабрика бетона...................................................................................комада 1 
миксер за бетон...................................................................................комада 2 
пумпа за бетон.....................................................................................комада 1 
багер.....................................................................................................комада 2 
камион „путар“ или доставно возило................................................комада 1 
машина за малтер или машина за кошуљицу.................................комада 1 
камион преко 3 тоне.............................................................................комада 1 
компресор.............................................................................................комада 1 
первибратор.........................................................................................комада 1 
 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.10) 

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом: 
а) за средства набављена до 31.12.2013. године – пописна листа или 
аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена 
тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa 
печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2013. године; 
б) за средства набављена од 1.1.2014. године рачун и отпремницa; 
в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу 
који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и 
отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 
1.1.2014. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка 
опрема или уговором о лизингу. 
Уз наведено се прилаже и Изјава (образац у конкурсној документацији) да 
понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за свe време трајања 
уговора. 

7.Услов Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде у оригиналу и оригинал писма о 

намерама банке за издавање банкарских гаранција   и то: 
Доказ 

(ПРИЛОГ бр.11) 
а) Банкарска гаранција за озбиљност понуде оригинал, у износу од 
500.000,00 динара 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.12) 

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 
аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом и са роком важења до коначног 
извршења посла 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.13) 

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком 
важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, 
односно 15% од вредности уговора без ПДВ-а, у случају из члана 83. став 
12. ЗЈН 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.14) 

г) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року у корист Инвеститора, у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока. 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.15) 

Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП 
образац). 
Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити 
одговарајуће овлашћење. 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр.16) 

У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 
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1. СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1.  Образац понуде 
 

ОБРАЗАЦ БР. 1 

2.  Општи подаци о понуђачу 
 

ОБРАЗАЦ БР. 2 

3.  Општи подаци о члану групе понуђача 
 

ОБРАЗАЦ БР. 3 

4.  Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима 
 

ОБРАЗАЦ БР. 4 

5.  Општи подаци о подизвођачу 
 

ОБРАЗАЦ БР. 5 

6.  Изјава о посети локације 
 

ОБРАЗАЦ БР. 6 

7.  Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити 
именован за извођење радова у предметној јавној 
набавци 

ОБРАЗАЦ БР. 7 

8.  Списак изведених радова 
 

ОБРАЗАЦ БР. 8 

9.  Потврде о реализацији закључених уговора 
 

ОБРАЗАЦ БР. 9 

10.  Изјава о прибављању полисе осигурања 
 

ОБРАЗАЦ БР. 10 

11.  Изјава о расположивости техничке опреме 
 

ОБРАЗАЦ БР. 11 

12.  Модел уговора 
 

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13.  Предмер и предрачун 
 

ОБРАЗАЦ БР. 13 

14.  Динамички план 
 

ОБРАЗАЦ БР. 14 

15.  Трошкови припреме понуде 
 

ОБРАЗАЦ БР. 15 

16.  Изјава о независној понуди 
 

ОБРАЗАЦ БР. 16 

17.  Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о 
заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине 

ОБРАЗАЦ БР. 17 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда за јавну набавку извођења радова на реконструкцији и доградњи равног 
крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у 

Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду 
БРОЈ:___________ ОД____________ 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 
САМОСТАЛНО: 
 

КАО ЗАЈЕДНИЧКА 
ПОНУДА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА* 

 
1. 

2. 
 

3. 
 

3. 
 

 
4. 
 

*Навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди 

КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Назив и седиште 
подизвођача 

Проценат укупне вредности 
набавке која ће се поверити 
подизвођачу 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 
 

  

 
 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

Напомена:Уколико се подноси заједничка понуда, као обавезни прилог који представља саставни део 
Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о 
понуђачи из групе понуђача. 
Уколико се подноси понуда са подизвођачем, као обавезни прилог који представља саставни део 
Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о 
подизвођачима. 
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ПРЕДМЕТ, ЦЕНА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

 
1. 

Предмет набавке: Извођење радова на реконструкцији и 
доградњи равног крова сутеренског дела 
зграде Музеја савремене уметности 
Војводине у Дунавској улици бр. 37 у 
Новом Саду 

 
1. 

Укупна цена без ПДВ:  

2. 
 

 Словима:  

3. Укупна цена са ПДВ-ом:   
 

4. Словима:  
 

 
5. 

 
Рок завршетка извођења радова износи ___________  календарских  дана 
од дана увођења у посао 
 

 
6. 

 
Гарантни рок за све радове је __________ године, од дана примопредаје 
радова. (не краћи од 2 године). 

7.  
Важење понуде износи 110 дана од дана отварања понуда 

 
8. 

 
Тражени аванс 
(највише до 30%) 

 
а) аванс ___________% 
 
б) без аванса 
 

 
 
 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

М.П.  

  

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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Образац 2.  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа (заокружити) 

 
1.  

САМОСТАЛНО 

 
2.  

СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

    
3 

НОСИЛАЦ ПОСЛА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

 
Пословно име:   

 
 

    

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 
(Општина, место, улица, 

број, спрат/стан) 

 
 

Облик  
организовања 

 
 

Облик својине  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 
делатности 

 
 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 
банака и бројеви 
текућих рачуна 

 
 
 

Контакт особа: 
Име и презиме 

 

Број телефона  

Одговорно лице 
(име и презиме) 

 
 

Овлашћено лице за 
потписивање уговора 

лице 
(име и презиме) 

 
 

Интернет странице на 
којој су докази из члана 
77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не 
доставлјају уз понуду): 

 
 

Понуђач је уписан у 
регистар понуђача: 

ДА 
 

НЕ 
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Образац 3. 
ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку извођења радова на реконструкцији 
и доградњи равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у 
Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду  (број: ЈНВВ-1а/2014), објављеним на порталу Управе за 
јавне набавке и интернет страници www.msuv.org. дана 18.11.2014. године, изјављујемо да 
понуду подносимо као група понуђача, односно да подносимо заједничку понуду. 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА: 

 
Пословно име:   
 
 

    

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 
(Општина, место, улица, 
број, спрат/стан) 

 
 

Правни облик  
 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 
делатности 

 
 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 
банака и бројеви 
текућих рачуна 

 
 
 

Имена и одговарајуће 
професионалне 
квалификације лица која 
ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за 
извршење уговора: 
 

 

Интернет странице на 
којој су докази из члана 
77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не 
доставлјају уз понуду): 

 
 

Понуђач је уписан у 
регистар понуђача: 

ДА 
 

НЕ 
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2. ЧЛАН ГРУПЕ: 

 
Пословно име:   
 
 

    

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 
(Општина, место, улица, 
број, спрат/стан) 

 
 

Правни облик  
 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 
делатности 

 
 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 
банака и бројеви 
текућих рачуна 

 
 
 

Имена и одговарајуће 
професионалне 
квалификације лица која ће 
бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за 
извршење уговора: 
 

 

Интернет странице на којој 
су докази из члана 77. ЗЈН 
јавно доступни (уколико се 
не доставлјају уз понуду): 

 
 

Понуђач је уписан у 
регистар понуђача: 

ДА НЕ 

Напомена: 
- Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само 
понуђачи који подносе заједничку понуду. 
-Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе 
понуђача се не попуњава и не доставља уз понуду. 
- Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача попуњав и потписује лице одређено 
Споразумом 
- Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац Општи подаци о сваком понуђачу из члана 
групе понуђача се може умножити. 
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Образац 4.  
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
У понуди за јавну набавку извођења радова на реконструкцији и доградњи равног 
крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској 
улици бр. 37 у Новом Саду  (број: ЈНВВ-1а/2014), објављеним на порталу Управе за 
јавне набавке и интернет страници www.msuv.org,  дана 18.11.2014. године, 
изјављујемо да не наступамо са подизвођачима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  
  

 
 

 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку набавке извођења радова на реконструкцији и доградњи равног 
крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду  

(број: ЈНВВ-1a/2014) 

 46/103 
Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад; www.msuv.org 

  
 
 
 

Образац 5.  
ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку извођења радова на реконструкцији 
и доградњи равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у 
Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду  (број: ЈНВВ-1а/2014), објављеним на порталу Управе за 
јавне набавке и интернет страници www.msuv.org  дана 18.11.2014. године, изјављујемо да 
понуду подносимо са подизвођачем. 
 

1. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1: 

 
Пословно име:   
 
 

    

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 
(Општина, место, улица, 
број, спрат/стан) 

 
 

Правни облик  
 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 
делатности 

 
 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 
банака и бројеви 
текућих рачуна 

 
 
 

Проценат укупне вредности 
набавке који ће понуђач 
поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који 
ће понуђач извршити преко 
подизвођача: 
 

 

Интернет странице на 
којој су докази из члана 
77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не 
доставлјају уз понуду): 

 
 

Подизвођач је уписан у 
регистар понуђача: 

ДА НЕ 

 
 
 
 
 

http://www.msuv.org/
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2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2: 

 
Пословно име:   
 
 

    

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 
(Општина, место, улица, 
број, спрат/стан) 

 
 

Правни облик  
 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 
делатности 

 
 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 
банака и бројеви 
текућих рачуна 

 
 
 

Проценат укупне вредности 
набавке који ће понуђач 
поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који 
ће понуђач извршити преко 
подизвођача: 
 

 

Интернет странице на 
којој су докази из члана 
77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не 
доставлјају уз понуду): 

 
 

Подизвођач је уписан у 
регистар понуђача: 

ДА НЕ 

 
 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
М.П.  

  

Напомена: 
- Образац Општи подаци о подизвођачу попуњавају и уз понуду подносе само понуђачи који подносе 
понуду са подизвођачем. 
-Ако понуђач не наступа са подизвођачем Образац Општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не 
доставља уз понуду. 
- Образац Општи подаци о подизвођачу попуњав и потписује овлашћено лице понуђача 
- Уколико има више подизвођача Образац Општи подаци о сваком подизвођачу се може умножити. 
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Образац 6.  
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке извођења радова 
на реконструкцији и доградњи равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене 
уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду  (број: ЈНВВ-1а/2014), 
објављеним на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници www.msuv.org,  
дана 18.11.2014. године,  и стекли увид у техничку документацију и све информације 
које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим 
условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне 
промене у цени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  
  

 
 

 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе 
понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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Образац 7:  
ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈНВВ-1а/2014 
 
 

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви 
у периоду извршења уговора за извођење радова на реконструкцији и доградњи 
равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у 
Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду 
 
 

Ред. 
број 

 
 

Име и презиме 

Број 
лиценце 

Назив привредног 
субјекта 

који ангажује 
одговорног 
извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код 
понуђача 

2. Ангажован 
уговором 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

9.  
 

   

 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси 
број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 

 
 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  
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Образац 8.  
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

 
Назив наручиоца 

Период 
извођења 

радова 

 
Врста радова 

Вредност 
изведених радова 

без ПДВ-а 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 
 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
М.П.  

  

Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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Образац 9. 
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

Назив референтног 
наручиоца:: 

 

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 понуђач 

_________________________________________________________________________ 

у 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 години, извршио радове на 
реконструкцији и доградњи и пословних објеката као што су школе, болнице, 
заштићена културна добра, објекти који се налазе у зонама заштите и сл. и то:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________ у укупној вредности од 
 

______________________________________динара без ПДВ-а 

 (словима:________________________________________________________________)  

Потврда се издаје на захтев ________________________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији 
и доградњи равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности 
Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду и у друге сврхе се не може 
користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 
Напомена: Образац потврде копирати и доставити за 

све наручиоце-купце из референтне листе 
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Образац 10. 
ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 
 
 
 
Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке извођење радова на 
реконструкцији и доградњи равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене 
уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду, број ЈНВВ-1а/2014, наша 
понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора, у 
року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у 
изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период 
извођења радова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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Образац 11.  
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
________________________________________________ 
                          Назив понуђача 
________________________________________________ 
                                 Адреса 
Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку извођења радова на реконструкцији и 
доградњи равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности 
Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду, број ЈНВВ-1а/2014, и да смо у 
понуди приложили извод из последњег пописа основних средстава власника, 
обележен на местима где су наведена средства пописана, потписан од стране 
овлашћеног лица и оверен, односно фактуру о куповини захтеваног средства 
техничког капацитета у 2014. години, уговор о закупу или лизингу и то за: 

Ред. 
број 

 
 

Техничко средство 

 
 

Ком. 

Редни 
број и бр. 
стране са 
пописне 

листе 

Број уговора 
о лизингу 

или закупу 

Уписати у чијем је 
власништву, закупу 

или лизингу 
наведено техничко 

средство 

1. фабрика бетона 1  
 

  

 
2. 

 
миксер за бетон 

 
2 

 
 

  

   

3. пумпа за бетон 1  
 

  

 
4. 

 
багер 

 
2 

 
 

  

   

5. 
 

камион „путар „ или 
доставно возило 

1    

6. машина за малтер или 
машина за кошуљицу 

1    

7. камион преко 3 тоне 1  
 

  

8. 
 

компресор 1    

9. 
 

первибратор 1    

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су 
предмет ове јавне набавке. 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  
  

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.Образац потписује и оверава 
овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
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Образац 12.  
МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
1. Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, Дунавска бр. 37, матични 

број: 08068283, ПИБ: 100449534, кога заступа директор Сања Којић Младенов. ( 
у даљем тексту: Наручилац);  и 

2. Привредно друштво / носилац посла 
_____________________________________,_______________________, Ул. 
____________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, 
матични број __________________, рачун бр._______________________ отворен 
код пословне банке ______________________; 

члан групе _____________________________________, _______________________, 
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 
матични број __________________; 
члан групе _____________________________________, _______________________, 
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 
матични број __________________; 
члан групе _____________________________________, _______________________, 
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 
матични број __________________, 
(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________ 
 
Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број ЈНВВ-1а/2014, донео Одлуку о 
додели уговора број ___________ од _______ и изабрао Извођача као најповољнијег 
понуђача за извођење радова на реконструкцији и доградњи равног крова сутеренског 
дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом 
Саду. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је реконструкција и доградња равног крова сутеренског дела зграде 
Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду. 
Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према 
Понуди број ______ од _______.2014. године, која је саставни део овог уговора. 
 
ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 2. 
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи 
укупно _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ 
динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде 
Извођача број ____________ од __.__.2014. године. 
Наручилац се обавезује да за изведене радове Извођачу исплати износ од: 
 

_________________________ динара. 
(словима:_______________________________________________________________) 
без обрачунатог ПДВ-а, односно износ од 

_________________________ динара. 
(словима:_______________________________________________________________) 
са обрачунатим ПДВ-ом. 
Износ обрачунатог ПДВ-а пада на терет Наручиоца. 
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Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена. 
 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 
трошкове Извођача. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 
начин: 
 
- ______ % односно износ од __________________ динара са ПДВ-ом на име аванса, у 
року до 45 дана од дана пријема авансне ситуације и истовременог достављања 
банкарске гаранције за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења 
посла. Аванс се мора оправдати са последњом привременом ситуацијом; 
- ______ % односно износ од __________________ динара са ПДВ-ом по 
испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, 
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена 
из Понуде Извођача, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања, у року од 45 
дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити 
минимум 10% од уговорене вредности. 
Плаћање ће се вршити искључиво на рачун привредног друштва 
_________________________________________________________________________ 
рачун бр. ___________________________________________ отворен код пословне 
банке______________________________. 
 
Уколико Наручилац делимично оспоре испостављене ситуације, дужни су да исплате 
неспорни део ситуације. 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и 
другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува 
дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 
позиција, што Извођач признаје без права на приговор. 
 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
___________календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према 
приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора. 
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача 
и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински 
дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања 
следећих услова : 
- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица. 
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. 
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Члан 5. 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача; 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два 
дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека 
коначног рока за завршетак радова. 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе 
постигну писани споразум. 
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а 
што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 
дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од 
вредности укупно уговорених радова. 
 
Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног 
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
 
Ако је  Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 7. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо- 
техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене 
радове преда Наручиоцу. 
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за 
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 
Извођач се обавезује : 
 
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 
(седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље 
поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати 
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непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на 
рок за извођење радова; 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 
извођача радова; 
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 
за ту врсту посла и у уговореном року; 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења 
радова до предаје радова Наручиоцу; 
- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 
Републике Србије, који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или 
уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу 
уговорених рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 
спреман за њихов пријем; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци; 
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 
приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора. 

 
 

Члан 8. 
Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири  примерака, по 
два за Наручиоца и стручни надзор. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 9. 
Наручилац се обавезују да Извођачу плате уговорену цену под условима и на начин 
одређен чл. 2. и 3. овог уговора. 
Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 
радове. 
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача. 
Наручилац се обавезује да најкасније 8 дана пре почетка извођења радова достави 
надлежној инспекцији рада пријаву радова, а копију пријаве постави на видно место на 
градилишту. 
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Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - 
техничку документацију  као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту. 
 
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 10. 
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока 
за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, 
сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса 
кроз привремене ситуације. 
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су 
предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 
банкарских гаранција. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној 
банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено 
важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу. 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од примопредаје радова Наручиоцу преда 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног 
гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и 
платива на први позив, а у корист Наручиоца,  што је услов за оверу окончане 
ситуације. 
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико 
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 
писаног захтеваНаручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом 
Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке 
отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 
 
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 11. 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање 
објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео 
период извођења радова. 
Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према 
важећим законским прописима. 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 
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Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју 
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале 
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора. 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 12. 
Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 
уговора, записнички преда  Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, 
као и упутства за руковање. 

Члан 13. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца  отклони о 
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, 
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца , Наручилац има право да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, 
наплатом гаранције банке за отклањање грешака у гарантном року. 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности 
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, 
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 
 
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 14. 
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу 
са пројектном документацијом. 
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом 
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује 
другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 
 

Члан 15. 
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 
1._______________________________, Ул. ____________________________ бр. ____, 
ПИБ_______________________, матични број __________________, у свему у складу 
сапонудом број ___________ од ______________. 
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2._______________________________, Ул. ____________________________ бр. ____, 
ПИБ_______________________, матични број __________________, у свему у складу 
сапонудом број ___________ од ______________. 
3._______________________________, Ул. ____________________________ бр. ____, 
ПИБ_______________________, матични број __________________, у свему у складу 
сапонудом број ___________ од ______________.  
 
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 
радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 
ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

 
Члан 16. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни 
надзор и Наручиоца у писаној форми. 
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора 
мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. 
  

Члан 17. 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом 
воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. 
овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
 

Члан 18. 
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
уговора. 
Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
  

Члан 19. 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 
надзора и Извођача. 
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка 
радова. 
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
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Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког 
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са 
приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то 
потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у току 
извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без 
одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по 
пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће 
радове поверити другом извођачу на рачун Извођача. 
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
 

Члан 20. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из понуде. 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и 
ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 
неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора; 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан 22. 
 

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за 
његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора 
ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. 
Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која 
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова 
новог извођача за те радове. 
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за 
раскид уговора. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну 
по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која 
је одговорна за раскид уговора. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних 
узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
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Члан 24. 
Прилози и саставни делови овог уговора су: 
- понуда Извођача бр. ________ од __.__.2014. године; 
- динамички план; 

 
Члан 25. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
 

Члан 26. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном 
достављања банкарских гаранција из члана 10. и полиса осигурања из члана 11. 
Уговора. 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске 
гаранције из члана 10, као и уколико не достави полисе осигурања из члана 11. овог 
уговора. 
 

Члан 27. 
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 
 
 

НАРУЧИЛАЦ     ИЗВОЂАЧ 
 
________________________________, ________________________________,  

директор     директор 
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Образац 13. 
ПРЕДМЕР РАДОВА 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Особа за контакт:  

Матични број:  

ПИБ:  

 
 
 
 
 
Прилажемо предмер радова за јавну набавку број ЈНВВ-1а/2014 – реконструкција и 
доградња равног крова сутеренског дела зграде  Музеја савремене уметности 
Војводине у Дунавској улици број 37 у Новом Саду, потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица. 
 
 
 
 
 
Напомена: Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно 
стручно, прецизно и квалитетно, а усвему према: одобреним цртежима, техничком опису и 
описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима и 
СТУ, за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова. 
Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене 
производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, 
Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У 
случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и у 
обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и 
предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног 
одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који 
се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како 
би Комисија могла извршити оцену. 

 
 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  
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ПРЕДМЕР  
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, РЕКОНСТРУКЦИЈE И ДОГРАДЊE РАВНОГ КРОВА 

СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 
ФАЗА "1" 

Позици
ја 

ОПИС РАДОВА 

Ј
е
д

. 

м
е
р

е
 

 
Коли- 
чина 

  
Цена/јед. мере 
без ПДВ-а 
 

Вредност без ПДВ-а 

01-00  
ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

  Ископ земље        

01-01 Планирање терена 
Извршити обележавање објекта и 
машински планирање (±50мм) и 
рашчишћавање терена након демонтаже 
орпеме, облоге и мобилијара са локације 
градње (обрачунато посебно). Позицијом 
обухватити и приступсне улице и 
пешачке стазе, односно читав простор 
унутар градилишне ограде, према 
елаборату организације грађења. 
Обрачунава се по м2 рашчишћеног 
терена са једновременим утоваром и 
одвозом на депонију у растреситом 
стању. 
планирање и рашчишћавање терена 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

927,00 

  

01-02 
  

Машински и ручни ископ земље за 
плочу на тлу - унутар постојећег 
објекта 
Машински и ручни ископ земље за  плочу 
на тлу, унутар објекта у сутерену. Ископ 
се ради у свему према пројекту 
конструцкије и напоменама, до коте из 
пројекта. Ценом обухватити додатно 
обезбеђење рова, ископ и одвоз земље 
до привремене градилишне депоније. 
Обрачунава се по m3 ископане земље 
без додатка за расреситост. По могућству 
користити мини багер-ровокопач, или 
обрачунати ручни ископ. 

    

дубина копања до 150cm - постојећи 
објекат испод платоа - ознака пода П1 и 
П2 

m
3 170,82   

дубина копања до 170cm - постојећи 
објекат испод моста за улаз у музеј - - 
ознака пода П1 и П2 

m
3 263,29   

Укупно: m
3 434,11    

01-03 
  

Машински ископ земље 2 категорије у 
широком обиму за темељне траке 
Машински и ручни ископ земљаног 
материјала 2 категорије у широком обиму 
80% машински и 20% ручно. Земљу 
одлагати на привремену градилишну 
депонију за касније насипање. Ископ 
обезбедити у свему према општем опису 
и правилнику о заштити на раду. Обрачун 
по m3 са финим планирањем дна ископа 
и са одвозом на привремену градилишну 
депонију, без додатка за растреситост. 
Нагиб шкарпи радити под углом од 55-
60°. Обрачун по m3 ископане земље без 
додатка за растреситост. дубина 
фундирања до 1м. 

    

темељи приступног степеништа m
3 11,15   

темељи трибине ка музеју m
3 15,06   

темељи рампе m
3 33,76   

 Укупно: m
3 59,97    
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01-04 Машински ископ земље 2.категорије за 
планирање трибина, патиа и рампе 
Машински и ручни ископ земљаног 
материјала 2. категорије, 80% машински 
и 20% ручно. Земљу одлагати на 
привремену градилишну депонију за 
касније насипање. Ископ обезбедити у 
свему према општем опису и правилнику 
о заштити на раду. Обрачун по m3 са 
финим планирањем дна ископа и са 
одвозом на привремену градилишну 
депонију, без додатка за растреситост. 
Обрачун по m3 ископане земље без 
додатка за растреситост. дубина копања 
до 150cm 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

плато испред објекта у сутерену - 
патио 

m
3
 

242,24 
  

испод трибина ка музеју m
3
 65,72   

испод нове рампе са степеништем m
3 

 77,62 
  

 
Укупно: 

 
m

3 
385,58 

  

01-05 
  

Насипање земље и тампона 

Насипање земље и нивелисање 
терена 
Насипање и набијање земље из ископа 
са привремене депоније у слојевима од 
по 50cm, у јаме око темељних трака, 
наглавних греда и око подзида, као и 
испод нових тротоара и платоа до коте из 
пројекта, у свему према пројекту, са 
машинским и ручним набијењем. 
Набијена земља треба да има статичким 
прорачуном потребну збијеност и 
носивост од 0.2MPa. Обрачун по m3 
набијеног земљишта у набијеном стању. 

     

 
55,97+1235,72+434,11-(73,76*17,32)-
25,5*6,8-50*3,35 

 
m

3
 

 
107,38 

 

Укупно: m
3
 107,38 

 
  

01-06 
  

Насипање тампон слоја шљунка, 
д=20cm 
Набавити и разастрти са набијањем 
тампон слој шљунка испод плоче на тлу, 
наглавних греда, тракастих темеља и 
других подзмених конструцкија у слоју  
д=20cm. Материјал за израду тампон 
слоја не сме да сдржи органске материје, 
муљ нити друге штетне састојеке (40-80% 
честица крупнијих од 2мм, а мањих од 
0,2мм не сме бити више од 6%). Тампон 
спој шљунка мора имати предвиђену 
дебљину и правилан профил са 
тачношћу ± 10мм, према пројекту, 
гранулације 0-60мм, а при испитивању 
модул стишљивости мора одговарати 
захтеваној носивости према пројекту 
конструцкије. Обрачун по m3 набијеног 
разастртог шљунка у набијеном стању. 
 

    

тампон испод темеља, П1, П2 
 

m
3 60,11 

  
Укупно: 

 
m

3 
 

60,11 
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01-07 Насипање тампон слоја шљунка, д=10-
20cm 
Набавити и разастрти са набијањем 
тампон слој шљунка испод пода тротара 
и крова, као и слоја шљунка у паду 10-
20cm у патиу и других подзмених 
конструцкија у слоју  д=20cm. Материјал 
за израду тампон слоја не сме да сдржи 
органске материје, муљ нити друге 
штетне састојеке (40-80% честица 
крупнијих од 2мм, а мањих од 0,2мм не 
сме бити више од 6%). Тампон спој 
шљунка мора имати предвиђену 
дебљину и правилан профил са 
тачношћу ± 10мм, према пројекту, 
гранулације 0-60мм, а при испитивању 
модул стишљивости мора одговарати 
захтеваној носивости према пројекту 
конструцкије. Обрачун по m3 набијеног 
разастртог шљунка у набијеном стању. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

тампон испод тротоара и крова 
д=10cm, Тр2, К4, К5 

 
m

3
 

 
29,55 

  

тампон у паду д=10-20cm, ПА 
 

 
m

3
 

 
18,77 

  

Укупно:  
m

3
 

 
48,33 

  

01-08 Насипање филтрирајућег слоја 
шљунка 3-4cm, плато на улазу у музеј 
Набавити и разстрти филтрирајући слој, 
д=3-4cm. Материјал за израду тампон 
слоја не сме да сдржи органске материје, 
муљ нити друге штетне састојеке (40-80% 
честица крупнијих од 2мм, а мањих од 
0,2мм не сме бити више од 6%). Обрачун 
по m3 набављеног и постављеног 
филтрирајућег слоја шљунка. 
 
Ознаке слојева К2, К3, К4, К6, К7, К8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,10 
 

  

Укупно: 
 

m
3
 18,10 

 

  

01-09  
Насипање дробљеног камена, туцаник 
63-32мм 
Набавити и разстрти дробљени камен, 
туцаник, пречника од 63-32мм, добијеног 
из ломљеног камена, изминиране 
стенске масе. Обрчаун по m3 разастртог 
туцаника у слоју према пројекту, д=15cm. 
Ознаке слојева Тр, Тр2 

 
 
 
 
 
 
 
 
m

3
 

 
 
 
 
 
 

44,33 
 

  

Укупно: m
3
 44,33   

01-10 Одвоз земље 
Одвоз вишка земље на градску депонију 
коју одреди инвеститор, удаљену до 
10км, комплетно са утоваром у 
транспортно средство, истоваром и 
грубим планирањем на депонији. 
Коефицијент растреситости 1,25. 
Обрачун по m3 одвежене земље у 
растреситом стању.  
Обрачуанва се као разлика ископане и 
насуте земље - машински утовар и 
одвоз 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

772,00 

  

Укупно: m
3
 772,00   

 
01-00 
 

 
ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 
 

 
свега: 
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02-00 

 
РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ 

 

02-01 
 

Рушење зидова и отварање нових 
отвора, д=10-25cm 
Извршити рушење и отварање нових 
отвора у постојећим зидовима од 
армираног бетона, унутрашњих или 
фасадних, дебљине према проејкту (од 
10-25cm). Шут одвести камионом на 
депонију до 20км што је урачунато у цену. 
Рушења обавити прецизно и не 
нарушавајући конструкцију објекта. 
Обрачун по m3 комплет срушених зидова 
по опису. 
Постојећи објекат испод платоа 

    

д=10cm 
0,30*2,60*0,1*4 

m
3
 

 
 

0,31 
  

д=20cm 
(1,80+7,80)*2,60*0,2+1,80*2,60*0,2+0,2* 
0,2*2,40 

m
3
  

6,02 
  

Укупно:  
m

3 
6,34     

     

02-02 Рушење зидова и отварање нових 
отвора, д=25-40cm 
Извршити рушење и отварање нових 
отвора у постојећим зидовима од 
армираног бетона, унутрашњих или 
фасадних, дебљине према проејкту (од 
25-40cm). Шут  одвести камионом  на 
депонију до 20км што је урачунато у цену. 
Рушења обавити прецизно и не 
нарушавајући конструкцију објекта. 
Обрачун по m3 комплет срушених зидова 
по опису. 
Постојећи објекат испод платоа 
 

    

д=25cm 

13,50*0,25*2,80 
 

m
3
 9,45 

 
  

д=40cm 

0,6*0,4*2,80+1,70*0,4*2,80+1,91*1,50*0,4 
+2*(1,15*1,00*0,4) 

 

m
3
 4,64 

 
  

Укупно: m
3
 14,09 

 
  

02-03 Демонтажа  галантерије и другог 
мобилијара на платоу испред музеја 
Демонтажа споменика, клупа, канти, 
уличне расвете, јарбола и другог уличног 
мобилијара пре отпочињања радова. 
Монтажни мобилијар демонтирати и 
предати инвеститору, бетонске и зидане 
консктрицје порушти а шут одвести на 
депонију до 20км, што је урачунато у 
цену. Обрачун по м2 хоризонталне 
пројектције платоа, према елаборату 
руши се зида се. 
Плато испред објекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.401,50 
 

  

Укупно: m
2
 

 
1.401,50   
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02-04 Рушење бетонске плоче  пода платоа 
на тлу, д=према пројекту, до терена 
Демонтажа клинкер керамике (сачувати 
ради поновне употребе) и разбијање 
постојеће плоче пода платоа на тлу.  Шут 
као у претходној позицији.  Обрачун по 
м2 срушене површине платоа. Плоче од 
клинкер опеке одложити на место које 
одреди инвеститор ради поновне 
уградње у елементе опремања и урбаног 
мобилијара. 
плато испред музеја 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

356,98 
 

  

Укупно:  
m

2
 

356,98 
 

  

02-05 Рушење подзида и темеља постојећег 
платоа 
Рушење подзида и темеља горње плоче 
платоа од АБ. Шут одвести на депонију 
до 20км удаљености. Обрачун по m3 
срушених бетонских елемената. 
плато испред музеја 
0,24*41,60+0,25*46,56 

 
 
 
 
 
 
 

m
3
 

 
 
 
 
 
 
 

21,62 
 

  

Укупно: m
3
 21,62 

 
  

02-06 Рушење пешачке рампе иза трафоа 
Рушење подзида, темеља и плоче АБ 
пешачке рампе. Шут одвести на депонију 
до 20км удаљености. Обрачун по m3 
срушених бетонских елемената. Ширина 
рампе 170cm. 
плато испред музеја 
0,75*2,90+4,35*0,15*2 

 
 
 
 
 
 
 
 

m
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,49 

  

Укупно: m
3 3,49   

02-07 Рушење светлосне шахте - 
светларника за упад светлости у 
сутерен 
Рушење светлосне шахте - светларника 
за упад светлости у сутерен који 
обухвата бочне подзиде, под и плочу са 
решетком. Шут одвести на депонију до 
20км удаљености. Обрачун по m3 
срушених бетонских елемената. 
Димензије светларника, габарит 
3,65*2,16*2,90м 
плато испред музеја 
0,75*2,90+4,35*0,15*2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,48 

  

Укупно: m
3 3,48   

02-08 Демонтажа ограде око платоа, 
х=110cm 
Демонтажа и одлагање на место које 
одреди инвеститор постојеће ограде од 
металних профила, према пројекту руши 
се- зида се. Висина ограде х=110cm. 
Обрачун по м1 демонтиране и одвежене 
ограде. Ограда се након реконструкције 
поново уграђује на позицијама према 
пројекту и шеми браварије. Вишак ограде 
одвести у шут као у претходним 
позицијама. 
плато испред музеја 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112,00 

  

Укупно: m 112,00   
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02-09 Рушење ппостојећег пода у сутерену 
Рушење и одвоз на депонију шута, 
унутар објекта улазног платоа комплет са 
подном облогом и припадајућом подном 
плочом д=30cm, у свему према пројекту. 
Обрачун по m3 порушеног пода, комплет 
са одвозом. Плоча која се руши се 
налази испод моста главног улаза у 
музеј. Облога пода клинкер опека. 
плато испред музеја-сутерен 
13,60*9,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

129,06 
 

  

Укупно: m
2
 129,06 

 
  

02-10 Рушење дела постојећих темеља и 
темењних зидова  

Рушење и одвоз на депонију шута, 
дела темељних трака и темељних 
зидова постојећег објекта у сутерену, у 
свему према пројекту. Обрачун по m3 
порушеног темеља и темељног зида, 
комплет са одвозом. 

плто испред музеја-сутерен 

0,25*13,60+0,35*13,60+0,33*13,60+0,17
*12,40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,76 

  

Укупно: m
3 14,76   

02-11 Демонтажа фасадне и унутрашње 
столарије 
Извршити демонтажу и одлагање на за 
то предвиђено место фасадне и 
унутрашње столарије са објекта у свему 
према пројекту. Обрачунава се по ком. 
прозора односно врата. 

 
Објекат испод улазног платоа 

метална врата - димензије 300*250cm - 
двокрилна 

 
метална врата - димензије 200*250cm -
двокрилна 

Објекат музеја СУВ 

врата - 180*220cm - двокрилна 
 

    

 
 
 
Ком. 

 
 

1,00 

  

 
Ком. 

 
1,00 

  

 
Ком. 

 
1,00 

  

02-12 Демонтажа дрвених греда у 
сутерену 
Демонтажа и одвоз на депонију 
дрвених греда у сутерену (објекат 
испод улазног платоа). Греде 
димензија до 12*14cm, дужине до 6м. 
Обрачун по м1 греда које се 
демонтирају. 
Објекат испод улазног платоа 

 

m 192,00   

Укупно: m 192,00   

02-13 Демонтажа дрвеног пода на тлу 

Демонтажа и одвоз шута на депонију 
камионом, дрвеног пода на тлу у 
објекту испод улазног платоа, са 
комплет демонтажом подних лајсни, 
штафли и гредица и песком и шутом 
испод пода. Под од дасака 2cm, шут и 
песак између штафли 10-15cm. 
Ископати до здраве земље. Обрачун 
по м2. 
Објекат испод улазног платоа 

12,40*12,40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
2
 

153,76 
 

  

Укупно: m
2
 153,76 
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02-14 Изношење намештаја и друге 
опреме 
Демонтажа делова опреме по потреби 
и изношење (премештање) свог 
помичног намештаја и опреме из 
објекта на место које за то одреди 
инвеститор, камионом на удаљеност 
до 10км. Позицијом обухваћен 
намештај (столови столице итд), 
металне полице за филмове (филмове 
износи инвеститор) и другог не 
архивског материјала и 
опреме.Обрчаун по м2  сутеренског 
просотра испод платоа. 

Објекат испод улазног платоа 
 

m
2
 280,00 

 
  

Укупно: m
2
 280,00 

 
  

 
02-00 

 
РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ 
 

 
свега: 

 

 
03-00 

 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

  Зидање зидова      
  

  

03-01 Зидање унутрашњих зидова д=7cm 

Набавка материјала и зидање 
преградних зидова дебљине д=7cm, 
пуном опеком на кант, у цементном 
малтеру размере 1:3, са истовременом 
израдом  хоризонталних серлажа 
70/200мм и вертикалних  серклажа 
70/200мм, МБ20.  Армирати са 2 
ø12мм, узенгије 6/25 у потребној 
оплати. Обрачун по м² са израдом 
армирано бетонских серклажа, 
арматуром и оплатом. 

Ознака слојева УЗ3 

(3*1,6+4,21)*3,08-(0,8*2,05*4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,19 
 

  

Укупно: 
 

m
2
 21,19 

 
  

03-02 Зидање унутрашњих зидова 
д=12+12cm 
Набавка материјала и зидање 
преградних зидова дебљине 
д=12+12cm, пуном опеком на кант, у 
цементном малтеру размере 1:3, са 
истовременом израдом  металне 
подконструцкије од челичних "Л" 
профила дим.150/80/8мм. Обрачун по 
м² са израдом армирано бетонских 
серклажа, арматуром и оплатом и 
метоалном подконструкцијом. У свему 
према детаљу Д08. 
Ознака слојева УЗ6 

0,74*0,81*2+0,74*1,79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,52 

  

Укупно: 
 

m
2
 2,52   
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03-03 Зидови од опеке, д=12cm - заштита 
термо и хидроизолације у подруму 
Набавка материјала, транспорт и 
зидање зидова "обзида" пуном опеком. 
Зидати пуном машинском опеком 
д=12cm, у продужном малтеру размере 
1:2:6. са истовременом израдом  
хоризонталних и вертикалних  
серклажа, бетоном МБ20 у потребној 
оплати у свему према графичкој 
докумантацији и детаљима. Радити 
потребне серклаже и укрућења према 
висини зида. 
Радити у свему по техничком упуству 
статичара. Превез радити на пола 
опеке, а везу са осталим зидовима на 
правилан начин. По завршеном зидању 
очистити спојнице. У цену улази и 
бетонирање серклажа, арматура, 
оплата и помоћна скела. Обрачун по м2 
зида са серклажима. Зид као заштита 
слојева изолације у подрумској и 
сутеренској етажи. 

 

    

Ознака слојева З6 

(1,36*3,31+13,43*1,76+3,43*1,76+6,50*2
,57+12,81*3,37) 

 

 
 
 

m
2
 

 
 
 

94,05 

  

Заштита ХИ испод трибине, д=12cm 

0,45*15,84 
 

 
m

2
 

7,13   

Укупно: 
 

m
2 101,18   

03-04 Бетонске кошуљице и подлоге 
подова 
Цементна кошуљица у паду, д=0-4cm 

Набавка, транспорт и израда цементне 
кошуљице - слоја за пад, дебљине 
д=00-40мм, на подовима обележеним 
ознакама К2. Кошуљица од ситнозрног 
бетона МБ30, , пад према пројекту. 
Горњу површину фино нивелисати и 
пердашити, у складу са пројектом. 
Обрачун по м2. 
Ознака слоја К2 

13,76*6,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82,56 

  

Укупно: 
 

m
2 82,56   

03-05 Цементна кошуљица, д=4cm 

Набавка, транспорт и израда цементне кошуљице, 
дебљине д=40мм, на подовима обележеним ознакама К3, 
К8. Кошуљица од ситнозрног бетона МБ30. Горњу 
површину фино нивелисати и пердашити, у складу са 
пројектом. Обрачун по м2. 
Ознака слоја К3, К8 

6,80*13,76+8,39*2,08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

m
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 

111,02 

  

Укупно: 
 

m
2 111,02   

 
03-00 

 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 
свега: 
 

 

 
04-00 

 
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

   

Напомена: ценом обухватити транспорт и уградњу бетона, оплату и негу свежег бетона, као и све потребне атесте и 
испитивања бетона. 
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  Бетонирање подземне конструкције      
  

  

04-01 Заштитни слој од набијеног бетона, 
д=5cm заштита ХИ 

    

Израдити подлогу на тлу, (подлога од 
камена у складу са  описом земљаних 
радова и пројектом) од набијеног бетона 
марке МБ20 као заштиту ХИ.  Дебљина 
заштитног слоја д=5cm.  Заштитни слој 
израдити са потребним дилатацијама и 
еластичним везама на спојевима, како би 
се спречило оштећење хидроизолације. 
Горња површина мора да буде потпуно 
глатка и равна. Обрачун по м2 комплет 
израђеног слоја са потребном оплатом, 
радом и материјалом. 

Ознака слојева: П1 

(0,61+0,95)*15,15 m
2
 23.63 

 

Укупно: 
 

m
2
 23.63 

 
  

04-02 Подложни слој од набијеног бетона за 
израду темељне плоче, д=5cm 
 

    

Израдити подлогу на тлу, (подлога од 
камена у складу са  описом земљаних 
радова и пројектом) од набијеног бетона 
марке МБ20 као подлогу за бетонирање 
темељних плоча.  Дебљина подложног 
слоја д=5cm.  Подложни слој израдити са 
потребним дилатацијама и еластичним 
везама на спојевима. Горња површина 
мора да буде потпуно глатка и равна. 
Обрачун по м2 комплет израђеног слоја 
са потребном оплатом, радом и 
материјалом. 

Ознака слојева: П1, П2 

19,74+92,04+31,87+33,56+31,96+33,70 m
2
 242,87 

Укупно: 
 

m
2
 242,87  

 
 

04-03 АБ темељна плоча, д=15cm 
 

    

Избетонирати АБ темељну плочу у 
земљи од ВДП бетона МБ30 димензија, 
размере и арматуре у свему према 
статичком прорачуну, пројекту и општем 
опису. Обрачун по m3 стварно 
избетонираних АБ зидова, са свим 
потребним материјалом и радом и 
потребном оплатом. 

темељна плоча д=15cm, П1, П2 

(389,66+36,00+36,00+36,00+36,00-
250.00)*0,15 

m
3
 42,55 

 

Укупно: m
3
 42,55 

 
  

04-04 АБ коса плоча и темељи трибина 
(спољне трибине лево од осе А) 
 

    

Избетонирати косу АБ плочу и темеље 
трибине у оси А, унутар унутрашњег 
дворишта, на месту предвиђеним 
пројектом. Бетон МБ25, дебљина плоче 
д=14cm. Обрачун по m3 стварне 
запремине косе плоче са темељима 
 

Ознака слоја: ТР 
 

(0,16+0,90)*16+(1,8*0,10*3) m
3 17,50 

 
  

Укупно: 
 

m
3 17,50 
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04-05 Газишта степеништа од набијеног бетона, трибине и 
степениште 

Избетонирати газишта степеништа и трибина на месту 
предвиђеним пројектом, набијеним бетоном. Обрачун по 
m3 газишта. 
Ознака слоја: ТР 

0,78*14,20 
 

 
 
 

m
3 

 
 
 

11,08 

  

Укупно: 
 

m
3 11,08   

04-06 АБ темељни зидови рампе и 
покривача трафоа 
Избетонирати темељне зидове покровача 
трафоа и централне рампе са 
степеништима и трибинама у позицијама 
предвиђеним пројектом, ван и унутар 
објекта. Бетон МБ30, дебљина зидова, 
према пројекту, мин. д=20cm, према 
пројекту. Обрачун по m

3
 стварне 

количине уграђеног бетона. 
Центрана рампа са трибинама и 
покривач трафо станице, д=20cm 
(34,31+25,27+(6,91*2,56)+22,05+(6,70*3,6
5*2)-(4,5*2,70*2))*0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.79 

  

Укупно: 
 

m
3
 24.79   

04-07 АБ темељне траке и стопе     

Избетонирати темељне траке и стопе а  у 
позицијама предвиђеним пројектом, ван и 
унутар објекта. Бетон МБ30, димензија 
према пројекту конструкције. Обрачун по 
m

3
 стварне количине уграђеног бетона. 

    

Темељне траке рампе и обзида трафо 
станице, кота -2,39 
(16,31+1,00+1,30+6,91)*(0,8*0,5) 

m
3
 10,21   

Темељне траке приступног стеништа 
на коти +2,94 

42,36*0,21 
 

m
3
 8,90   

Наглавна греда-трака тротоара, спој 
тротоара и постојеће таванице, Д 
03- кота +3,60 
34,90*0,195 

 

m
3
 6,81   

Укупно: 
 

m
3
 25,91  

 
 

 Бетонирање надземне конструкције 

04-08 Бетонирање АБ зидова 
 

    

Набавка материјала и бетонирање АБ 
зидова, д=10-20цм, МB30. Радити у 
глаткој оплати, у свему по пројекту, 
статичком прорачуну и детаљима. 
Обрачун по м³, комплет према опису.  
.  

Аб зидови новог објекта, З5, УЗ5 

34.47*0.2+6*0.2*3.30-(1.00*2.20) 

Аб зид тоалета код умиваоника, д=10цм,  УЗ4 

2,70*2,00 
  

m
3
 8,65   

m
3
 0,54   

Укупно: 
 

m
3 9,19   

04-09 Бетонирање АБ таваница 

Набавка материјала и бетонирање АБ  
међуспратних  плоча, д=25-30цм, МБ30. 
Радити у глаткој оплати са потребним 
подупирањем а у свему по пројекту, 
статичком прорачуну и детаљима. 
Обрачун по м³, комплет према опису са 
потребном оплатом и подупирачима.  
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Пуне АБ таванице 

 
 

д=30цм, К8 m
3 6,00   

д=15цм, К6 m
3 33,20   

Укупно: 
 

m
3 

39,20 
  

04-10 Бетонирање АБ степеница, 
спољашњих и унутрашњих 

Набавка материјала и бетонирање АБ  
степенишне плоче и излазног подеста 
и темеља, спољашње и унутрашње 
степениште,МБ30. Радити у потребној 
оплати са истовременом израдом 
степеника, у свему по пројекту, 
статичком прорачуну и детаљима. 
Обрачун по м³, комплет према опису са 
потребном  глатком оплатом и 
подупирачима.  
Спољашње степениште у оси 10 

0,98*1,44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,41 

  

Укупно: 
 

m
3 1,41   

04-11 Бетонирање АБ плоче, косе плоче и 
рампе 
Набавка материјала и бетонирање АБ 
кровне плоче, косе плоче степеништа и 
косе плоче рампе д=14цм, МБ30. 
Радити у глаткој оплати, у свему по 
пројекту, статичком прорачуну и 
детаљима. Обрачун по м³, комплет 
према опису.  
Централна рампа за силазак у патио 
са седећим трибинама 

Ознака слојева, Тр, К4, К5 

5,85*5,10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,84 

  

Укупно: m
3 29,84   

04-12 Бетонирање АБ плоче на тлу, 
д=према пројекту 
Набавка материјала и бетонирање АБ 
плоче на тлу, д=10-14цм, МБ30. 
Радити у глаткој оплати, у свему по 
пројекту, статичком прорачуну и 
детаљима. Обрачун по м³, комплет 
према опису.  

Ознака слојева К4, К5, д=14цм 

(9,45*40,90)*0,14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,11 

  

Укупно: m
3 54,11   

04-13 Штампани бетон, д=према пројекту 

Набавка материјала и бетонирање 
слоја штампаног бетона у дебљини 
према пројекту. Овај слој се ради преко 
АБ таванице и на делу тротоара. 

За израду штампаног бетона користи 
се ситнозрни трофракцијски бетон МБ 
30 са додатком полипропиленских 
влакана и адитива. По изливању 
бетона, наноси се боја са 
учвршћивачем (која је у прашкастом 
стању), глетује се и након 
уједначавања одређене нијансе, 
наноси се одлепљивач који је у праху 
или у течном стању. 
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Потом се приступа штампању – 
утискивању гумених калупа, који су 
разних текстура. 
Штампани бетон се после пар дана 
пере водом и благим раствором 
хлороводоничне киселине. Затим се 
суши и заштићује лаком у два премаза, 
са додатком кварца како би се 
спречило клизање.  
Радити у свему према пројекту и 
детаљима из пројекта. Обрачун по m², 
комплет према опису. Шема, тон, боја 
и калуп за штампани бетон према 
избору пројектанта и детаљу из 
пројекта. 

 

д=10цм, Ознака у слојевима, К1,К2, К3, 
К4, К5, К6, К8, Па 
862,85-132,05+2,85*39,50+221,15 

 

 
 
 
m

2
 

 
 
 

1.064,53 
 

  

д=5 цм, Ознака у слојевима, ТР 

18,37*5,00+2,1*0,17*12+15,20*1,85+5,4
5*16,05+2,1*0,17*6 

 

 
 
 
m

2
 

 
 
 

213,87 
 

  

04-14 Подлога од набијеног бетона 
 

    

Израдити подлога на тлу од набијеног 
бетона на местима предвиђеним 
пројектом МБ20. Бетонирање урадити у 
једном слоју са испердашеном 
површином, потпуно хоризонталну, без 
таласа, са потребним дилатацијама, а у 
свему према пројекту, и општем опису. 
Обрачун по м3 избетониране подлоге 

Ознака у слојевима, К8, д=3-14цм 

(8,43*2,32)*0,085 
 

 
 
m

3
 

 
 

1,66 

  

Испод темељних трака, д=10цм 

0,09*7,32+13,05*0,05+0,05*16,50+0,03*
12,50 

 

 
 
 
m

3 

 
 
 

2,51 

  

Лако армиран бетон Ø10мм, 10-10цм, 
К3, д=0-8цм 
(13*6,8)*0,1 

 
 
m

3 

 
 

8,84 

  

Запуњавање косине постојећих 
зидова 
(19,37+7,50+1,78)*0,26 

 

 
 
m

3 

 
 

7,45 

  

Укупно: m
3
 20,46   

 
04-00 

 
 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 

 
свега: 

 

 
 

05-00 

 
АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

05-01 
  

Сечење, савијање и монтажа арматуре     

Сву арматуру пре употребе очистити од 
масноће, прљавштине и рђе која се 
љушти.Савијање, сечење и монтажу 
извршити према детаљима на основу 
статичког прорачуна. Арматура се 
обрачунава по теоријским тежинама и 
дужинама из статичког прорачуна. Уцену 
за 1кг постављене арматуре улази 
бетонски челик са отпатком, жица за 
везивање арматуре, подметачи, радна 
скела Обрачун по kg уграђене арматуре. 
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Арматура према пројекту конструкције 
и шемама арматуре 

Ребраста арматура РА1 

Ø8mm kg 608,85 

Ø10mm kg 7.071,19 

Ø12mm kg 3.601,96 

Ø14mm kg 4.024,80 

Ø16mm kg 2.948,11 

Ø18mm kg 1.892,27 

Мрежаста арматура    

Q785 kg 5.244,62 

Q221 kg 4.028,68 

Q335 kg 410,52 

 Укупно:  
 Kg 29.831,00 

    

 
05-00 

 
АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

 

 
свега: 

 

 
06-00 

 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

  Хоризонталне термо-звучне 
изолације         

06-01 Изолација равног крова, 
екструдирани полистирен, д=25цм 

Набавка, транспорт и уградња термо 
изолације равног  крова, плочама од 
екструдираног полистирена, типа као 
"СТИРОДУР" или еквивалнетно.. 
Плоче изолације се полажу преко и 
испод АБ таванице-плоче равног 
крова. Испод изолације поставити алу 
фолију као парну брану, што је 
урачунато у цену. Обрачун по м2 
постављене термо изолације са 
потребним дистанцерима и парном 
браном. Слојеви К1, К3, К6, К8 
д=25цм, слојеви К3+ ПЕ фолија, 
положена на АБ плочу 

 

m
2
 

 
 
 

116,24 
 

  Укупно: m
2
 116.24 

  06-02 Изолација равног крова, екструдирани 
полистирен, д=14цм 
Набавка, транспорт и уградња термо 
изолације равног  крова, плочама од 
екструдираног полистирена, типа као 
"СТИРОДУР" или еквивалнетно.. 
Плоче изолације се полажу преко АБ 
таванице-плоче равног крова. Испод 
изолације поставити алу фолију као 
парну брану, а преко изолације слој ПЕ 
фолије као заштите изолације од горњих 
слојева, што је урачунато у цену. 
Обрачун по м2 постављене термо 
изолације са потребним дистанцерима и 
парном браном и ПЕ фолијом. Слојеви К2 
д=14цм, слојеви К2, полаже се на АБ 
плочу, алу фолија+14цм+ПЕ фолија  

13,75*6,00 
 

 
82.50 

  Укупно: m
2
 82.50 

   Вертикале термо-звучне изолације 
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06-03 Термоизолација зида у земљи, 
екструдирани полистирен, д=10-
15цм 
Набавка, транспорт и уградња термо 
изолације темељних зидова, плочама 
од екструдираног полистирена типа 
као "СТИРОДУР", д=10-15цм, према 
пројекту. Поставља се као облога зида 
у земљи у свему према пројекту, као и 
других спољашњих зидова у сутерену. 

Обрачун по м2 постављене изолације, 
комплет са везивним материјало 
(лепак+типлови) и свим другим 
предрадњама. Ознака у пројекту З1, 
З3, З4, З5, З6, З7. 
д=10цм, слојеви конструкције: З1 

(6,00+6,00)*3,44 
 m

2
 41.28 

  д=15цм, слојеви конструкције: З3, З4, З5, З6, З7. 

(0,99+8,79+3,44)*((4,42+4,05)/2)+ 
(3,87*21,00)+(3,87*6,65)+(3,67* 
(10,96+2,78+2,78+3,80+4,46))+ 
(0,66*20,58)+(1,07*5,0)-16,07- 
(25.90*3.28) 

 

m
2
 171.85 

  06-04 Дилатација између објекта, 
екструдирани полистирен, д=4цм 
Набавка, транспорт и уградња термо 
изолације - дилатације, плочама од 
екструдираног полистирена типа као 
"СТИРОДУРА", д=4цм. Поставља се као 
оплата зида у земљи у свему према 
пројекту и детаљима. Дебљина зависи од 
удаљења објеката у свему према пројекту. 
Обрачун по м2 постављене изолације, 
комплет са везивним материјало 
(лепак+типлови) и свим другим 
предрадњама. Ознака у пројекту Д01, 
Д02, Д07. 

    Детаљ, Д01 
0,57*15,34 

 

m
2 

8,74 
  Детаљ, Д02 

0,13*15,45 
 

m
2 

2,01 
  Детаљ, Д07 

1,11*2,45 
 

m
2 

2,72 
  Укупно: m

2 13,47 
 

  06-05 
  

Термоизолација унутрашњих зидова, 
минерална вуна д=2*5цм 

Набавка, транспорт и уградња 
термоизолације унутар инсталационог 
ГК зида, плочама од минералне тврдо-
пресоване вуне типа као "Rockwool" - 
venti batts, д=2*50мм. Поставља се у 
свему према пројекту, унутар зида од 
ГК плоча. 
Обрачун по м2 постављене изолације, 
комплет са везивним материјало 
(лепак+типлови) и свим другим 
предрадњама. Ознака у пројекту УЗ2. 
Слојеви конструкције Уз2, двоструко 
облагање изолацијом. 

4,27*2,99 
 m

2
 12,77 

  Укупно: m
2
 12,77     
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06-06 Термоизолација хладног моста на прагу 
стаклене фасаде, Д05, екструдирани 
полистирен, д=11цм 

Набавка, транспорт и уградња термо 
изолације - дилатације, плочама од 
екструдираног полистирена типа као 
"СТИРОДУРА", д=11цм. Поставља се 
као оплата зида у земљи у свему 
према пројекту и детаљима, Д05. 

Обрачун по м2 постављене изолације, 
комплет са везивним материјало 
(лепак+типлови) и свим другим 
предрадњама. Ознака у пројекту Д05, 
висина облоге хладног моста 20цм. 
Детаљ Д05, х=20цм, д=11цм 

(7.82)*0,2 
 

m
2
 1,56 

  Укупно: 
m

2
 1,56 

    
Хидроизолације         

 
06-07 

 
Хидроизолација равног крова, ТИП 1 

Набавка, транспорт и израда 
хидроизолације равног крова (слојеви 
К1, К2, К3, К7, К8,).  Хидроизолација се 
састоји  од хладног премаза битулитом 
у виду прајмера и: 
Први слој, траке полимербитуменске 
на бази ЦБЦ-а, дебљине 4мм, варена 
за први слој 100%, типа као 
"ЕЛАСТОВИЛ Е-КВ-4 или 
еквивалентно. 
Други слој од траке 
полимербитуменске на бази ЦБЦ-а, 
дебљине 4мм, варена за први слој 
100%, типа као "ЕЛАСТОВИЛ Е-КВ-4 
или еквивалентно. Преко свега 
поставити полиестерски филц, густине 
300г/м2, као заштита од горњих 
слојева. У свему према детаљу из 
пројекта. Обрачун по м², комплет 
према опису. 

 

m
2
 364,15 

  

Слојеви конструкције К1, К2, К3, К7, К8 
(88,70+102,79+75,91+164,90+120,77+32
,41)-221.33 

 

Вертикални детаљи надзидака крова, 
З3, З4, З5, З6 
1,04*13,55+0,87*30,36+1,18*8,07+0,36*
20,42+0,35*14,26 

 

m
2
 62,37 

Укупно: 
m

2
 

 
426,52 

  06-08 
  

Хидроизолација зидова у земљи, 
постојећи АБ зид, ТИП 2 
 

Набавка, транспорт и израда 
хидроизлоације на бази пенетрата 
"БАУПЛУС СВИС" или еквивалентно. 
Изолација се израђује према техничком 
листу и упутству произвођача изолације. 
Обрачун по м2 изведене изолације са 
свим спојевима, холкерима и фазонским 
детаљима у складу са пројектом. Ознаке 
слојева:З1, З6 
 
Посотјећи АБ зидови, З1, З6 
(3,41*(6,00+6,00))+3,34*(5,88+6,00+9,13) 
 

 

m
2
 111,09 

    
Укупно: 
 

m
2 

111,09     
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06-09  
ХПДЕ чепаста мембрана, д=0,6-2цм 
Набавка, транспорт и монтажа чепасте 
мембране направљене од полиетилена 
високе густине (хПДЕ), која гарантује 
отпор на хемијске агенте и на компресију 
(400gr.>120 KN/m2, 500 gr. >200 KN/m2). 
Типа као "ИСОСТУД" или еквивалентно, 
за заштиту битуменске ХИ темељних 
зидова. Обрачун по м2 постављене 
мембране. 
Преко обзида од опеке, З6 
(4,44*22,75)-3,45-5,16 

 

m
2
 92,40 

  Укупно: 
 m

2
 92,40 

  06-10  
ХИ дилатационе траке 
Набавка, транспорт и израда ХИ 
дилатационих трака у систему типа као 
"СИКА ДИЛАТЕК СИСТЕМ" или " СИКА 
ВАТЕРБАРС АР25, или еквивалентно. 
Систем се састоји од дилатационе 
траке типа као "СИКА ДИЛАТЕК 
ТРАКА", "СИКА ДУР КОМБИФЛЕКС" 
лепка и "СИКАДУР 31 ЦФ Н", матер за 
испуњавање спојница. У свему према 
пројекту и упутству произвођача. 
Обрчаун по м1 дилатационе спојнице. 
Детаљ Д02 
15,15м 

  

m 15,15 
  Укупно: 

 m 15,15 
  

 
06-00 

 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 свега:    

 
07-00 

 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 

За исправност, водонепропустивост и отпорност на атмосферске утицаје, УВ зрачења, одговара извођач и прилаже 
гаранцију и на законом предвиђени временски период и неопходне атесте. 

Напомена: у јединичну цену позиције урачунати помоћни материјал, спојна и заптивна средства као и постављање 
изолационе траке према опису. Наконтакту различитих материјала поставити подлошке од ЕПДМ-а, ради спречавања 
галванских спојева.  
 

  Дилатационе спојнице 
        

07-01 
  

Подне дилатационе спојнице, б=30-
40мм 

  

  

Набавка, транспорт и монтажа подне 
дилатационе спојнице типа као 
"ДЕФЛЕКС", или еквивалентно од 
нерђајућег челика са гуменом прелазном 
лајсном од "нитрифлекса" или слично. 
Каталошка ознака спојнице Е 335/030. 
Начин уградње у свему према упутствима 
произвођача. Дилатациона спојница мора 
да задовољи захтев за оптерећењем 
преко 90kN.  Боја према пројекту 
ентеријера. Обрачун по м1 подне 
дилатационе спојнице. На споју објеката 
музеја и новог степеништа уз објекат у 
сутерену, на споју улаза у музеј и 
приступног платоа. 
 

Детаљ, Д01 
13,62m 

m 
13,62 

Детаљ, Д02 
15,30м 

 

m 
15,30 
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Детаљ, Д07 
2,22м 

m 
2,22 

 Укупно: 
 m 31,14     

07-02 Дилатациона гума д=1цм 
Набавка, транспорт и монтажа подне 
дилатационе гуме, дебљине д=1цм, на 
месту споја постојећег АБ зида 
сутерена и новог АБ платоа испред 
музеја - наглавна греда. Гума се 
поставља преко хидроизолације као 
заштита од оштећења хидроизолације 
и како би спречила оштећење 
изолације приликом неравномерног 
слегања објеката. шрина гумене траке, 
б=20цм. Обрачун по м1 дилатационе 
гуме. 
Детаљ, Д03 
23,58+2,94+4,55+2,84+4,97 

 

m 38.88 
  Укупно: 

m 38,88 
  07-03 Зидне и плафонске дилатационе 

спојнице, б=30-40мм 
Набавка, транспорт и монтажа подне 
дилатационе спојнице типа као 
"ДЕФЛЕКС", или еквивалентно од 
Алуминијумског профила са 
поклопном лајсном од ПВЦ-а. 
Каталошка ознака спојнице 321-030. 
Начин уградње у свему према 
упутствима произвођача. Боја према 
пројекту ентеријера. Обрачун по м1 
зидне и плафонске дилатационе 
спојнице.  На споју објекта музеја и 
сутеренског анекса. 
Зидне и плафонске дилатације, 
б=30-40мм 
15,84+2,78+2,78 

  

m 21,40 
  Укупно: m 21,40 
  

 
07-00 

  
ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 свега:    

 
08-00 

 
БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 

Све мере унети на лицу места. Извођач је дужан да достави атесте и гаранције за уграђени челик, ПП и ПД врата. 
Извођач је дужан да прибави атесте за стакла уграђена на висинама (ограде, балкони, стпеништа). 

НАПОМЕНА: Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача 
система и према извођачкимдетаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и инвеститор. 

НАПОМЕНА: Димензије отвор асу дате зидарским мерама. Све мере проверити налицу места и на основу изведених 
отвора урадити позицију. Позиције извести према општем опису, предмеру радова, шеми, детаљима и пројекту или 
према каталошкој спецификацији произвођача система у складу са димензијама отвора, важећим порписима и 
стандардима. Извођач је дужан даподнесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитету и испоњавању 
услова задатих пројектом (ПП, Технолошки услови и сл.). 

  Примарна метална конструкција 
        

08-01 
  

Челична конструкција таванице 

    

Набавка, транспорт и уградња челичне 
конструкције и ојачанја постојеће 
таванице. Таваница испод главног улаза 
у музеј, ознаке у пројекту К1, К8. 

Конструкција се састоји од кутијастих 
профила, димензија према проејкту у 
свему према детаљима из пројекта 
конструкције. Обрачун по kg финално 
уграђене, заварене, анкерисане, финално 
обојене и антикорозивно заштићене 
металне челичне конструкције. 

Количине из пројекта конструкције 

 Укупно: kg 3.000,00     
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  Остале металне конструкције 
        

08-02 
  

Постојећа ограда-реконструкција 
Пескарење, преправка, поновно 
бојење и уградња спољашње ограде 
на крову и рампи сутеренског анекса 
објекта МСУВ.  
Свe челичне елементе  постојеће 
ограде преузети, репарирати и 
изменити према шеми. 
Рукохват ограде је од  челичних 
кутијастих профила димензија 45х30 
мм.  
Сви челични елементи се штите од 
корозије и боје бојом за метал два 
пута у тамно црној боји по избору 
пројектанта. Вертикални носећи 
елементи и хоризонтална испуна је 
од челичних флахова димензија 
30х8мм.Висина ограде  је 110 цм. 
Осовински размак између флахова 
испуне је 13,8 цм. 
На сваких 97 цм постављају се 
носачи ограде према шеми 
На основу шематског приказа 
извођач је дужан да изради 
радионичке детаље и да на увид  
одговорном пројектанту. 
Нагиб терена и ограде је 0-2% 
Ознака у шеми 2 у квадрату (пола 
шрафуре) 0% нагиб 

 

m 30,18 

  

Ознака у шеми 3 у квадрату (пола 
шрафуре), 2% нагиб m 64,30 

 Укупно: m 
 

94,48     

08-03 Једнокрилна метална врата, д=20цм 
Jeднокрилна , метална врата (према 
шеми)  
Pамове (оквире врата) радити у црној 
браварији, у боји по избору одговорног 
пројектанта. 
Kрило врата je од лима, снабдети га 
стандардним оковом, три шарке по 
крилу, цилиндер брава са три кључа и 
механизам за затварање. 
Крило врата, oквире и шток  врата 
третирати антикорозионом заштиом и 
бојити масном бојом у 2 премаза 
према избору пројектанта. 
Ознака у шеми 1 у квадрату (пола 
шрафуре) 

 

ком 1,00 
   Укупно: ком 1,00 
   Ограде и рукохвати 
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08-04 Рукохвати и ограде степеништа 
Набавка, транспорт и уградња, 
металних ограда и рукохвата на 
спољашњим металним степеницама 
које су обухваћене пројектом 
конструкције. 
Рукохват ограде је од  челичних 
кутијастих профила димензија 45х30 
мм.  
Сви челични елементи се штите од 
корозије и боје бојом за метал два пута 
у тамно црној боји по избору 
пројектанта.Вертикални носећи 
елементи и хоризонтална испуна је од 
челичних флахова димензија 
30х8мм.Висина ограде  је 110 цм (од 
газишта) 
На основу шематског приказа извођач 
је дужан да изради радионичке детаље 
и да на увид  одговорном пројектанту. 
Обрачун по м1 комплетно монтиране, 
пескиране, анти корозивно и ПП 
заштићене, обложене и обојене ограде 
и рукохвата стпееништа. 
Апроксимативно 10кг/м1 
Ознака у шеми 4 у квадрату (пола 
шрафуре) - ограда трибине 

 

m 10,30 
  Укупно: 

m 10,30 
  08-05 Рукохвати и ограде приступног 

степеништа и силазне рампе изнад 
трафоа 
Набавка, транспорт и уградња, 
металних ограда и рукохвата на 
спољашњим металним степеницама 
које су обухваћене пројектом 
конструкције. 
Рукохват ограде је од  челичних 
кутијастих профила димензија 40х40 
мм.  
Сви челични елементи се штите од 
корозије и боје бојом за метал два 
пута у тамно црној боји по избору 
пројектанта. 
Висина ограде  је 110 цм. 
На основу шематског приказа 
извођач је дужан да изради 
радионичке детаље и да на увид  
одговорном пројектанту. 
Обрачун по м1 комплетно монтиране, 
пескиране, анти корозивно и ПП 
заштићене, обложене и обојене 
ограде и рукохвата стпееништа. 
Апроксимативно 5кг/м1 

 

 

    Ознака у шеми 8 у квадрату (пола 
шрафуре) - ограда приступног 
степеништа, Л=4,34, х=0,90м ком 3,00 

  Ознака у шеми 9 у квадрату (пола 
шрафуре) - рукохват на рампи, л=3,67м, 
х=0,90м ком 3,00 
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08-06 Унутрашња челична ПП врата, 
ватроотпорности 90 минута 
Набавка материјала, израда и 
уградња унутрашњих 
противпожарних врата. 
Шток врата је од челичних профила 
бојен заштитном бојом и два пута 
ПП бојом која има ватроотпорност  
90мин ; у боји по избору одговорног 
пројектанта. 
Плот врата је обострано обложен 
челичним лимом д=1мм. 
Термоизолациона испуна је 
вишеслојне-сендвич конструкције 
која се дефинише према траженој 
ватроотпорности од 90 мин. Плот 
врата је бојен заштитном бојом и 
два пута ПП бојом која има 
ватроотпорност  90мин; у боји по 
избору одговорног пројектанта. 
Отварање по шеми, крило  има 
механизам за самозатварање  
Окови су стандардни - челични 
бојени у боји врата, уградити 
метални праг у нивоу пода 
Квака, ручица Ø23мм дужина 
150/80мм металнаРозета кружна за 
кваку и браву Ø55мм  
Брава цилиндар са три кључа  
Врата су снабдевена одговарајућим 
дихтунзима за противпожарну 
заштиту од 90 мин. 
кваке шарке и браве су прилагођене 
за пожарне услове,  
Уз врата приложити атест 
произвођача  
Радити у свему по детаљу 
произвођача. Обрачун по ком, 
комплет према опису. 

   

    Ознака у шеми 1 у ромбу- дим. 
100/230цм, једнокрилна,  

ком 
1,00 

  Ознака у шеми 2 у ромбу- дим. 
174/230цм, двокрилна,  

ком  
1,00 

  Ознака у шеми 3 у ромбу- дим. 
190/230цм, двокрилна,  

ком  
1,00 

  Ознака у шеми 4у ромбу- дим. 100/230цм, 
једнокрилна,  
 

ком  
1,00 

  

08-00 
 

БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 свега:    

09-00  
АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ 

  
  

Све мере узимати на лицу места. Извођач је дужан да достави атесте и гаранције за сву уграђену алуминарију. Извођач 
је дужан да прибави атесте за стакла уграђена на висинама. 
 

Напомена: Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача 
система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и инвеститор. 
 

Напомена: Димензије отвора дате су у зидарским мерама. Све мере проверити на лицу места и на основу изведених 
отвора урадити позицију. Позиције извести у свему према општем опису, предмеру радова, шеми извођачким детаљима 
или према каталошкој спецификацији произвођача система у складу са важећим прописима и стандардима.  
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  Фасадна алуминарија         

09-01 Спољашња алуминијумске 
застакљене преграде 
Набавка, транспорт и монтажа 
фасадне застакљене преграде од 
алуминијумских профила, по избору 
пројектанта, у свему према шемамо 
алуминарије из пројекта. Преграде се 
састоје од фиксних делова, улазних 
клизних аутоматских врата као и од 
евакуационих излаза, у свему према 
пројекту. Застакљење стакло-пакетом 
према прорачуну арх. физике. Боја 
елоксаже према избору пројектанта.   
Шток врата и лајсне су од 
алуминијумских профила са 
прекинутим термичким мостом 
фабрички пластифицираних у црној 
боји по избору одговорног 
пројектанта.Рам је фиксиран за 
челични "L" носач код 
атике.Застакљивање је дуплим 
нискоемисионим термопан стаклом 
(6мм +10+ 6мм). 
Спољно стакло термо пакета је  
ПАМПЛЕКС - сигурносно стакло 6 мм.  
Коефицијент проводљивости топлоте 
је максимално 1,1W/м2К  
Стакло мора имати коефицијент 
проводљивости 0,9-1,0W/м2К 
Окови су стандардни - челични бојени 
у боји врата 
Заптивање преко неопренских 
дихтунга. 
Минимална звучна заштита 30-34 db. 
Приликом уградње преграде у свему 
поступити према упутству 
произвођача.  
Радионичке цртеже детаља доставити 
одговорном пројектанту на сагласност. 
Обрачун по ком. типског елемента у 
свему према пројекту. Све мере 
узимати на лицу места. 

 

    Ознака 1 у квадрату - ал.преграда са 
вратима, дим. 798/315цм ком 1,00 

  Ознака 6 у квадрату - ал.прозор са 
фиксним делом, дим.650/80цм ком 1,00 

   

     Унутрашња алуминарија 
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09-02 Унутрашње застакљене 
алуминијумске ограде 
Набавка, транспорт, израда и монтажа 
застакљене фиксне преглраде са 
клизним вратима од алуминијумског 
профила. -Фасадна двокрилна, 
метална магацинска врата (према 
шеми) са надсветлом. 
Шток врата и лајсне су од 
алуминијумских профила са 
прекинутим термичким мостом 
фабрички пластифицираних у црној 
боји по избору одговорног пројектанта. 
Kрило врата je сендвич, обострано 
обложен алуминијумским 
лимом,испуном од минералне вуне. 
Крило врата снабдети потребним 
оковом, три шарке по крилу, цилиндер 
брава са три кључа и механизам  
затварање.  

Обрачун по ком комплет монтиране 
алу-стакелне преграде са свим 
припадајућим оковом и везивним 
средствима. 
Ознака 8 у двоструком квадрату  - 
ал.браварска врата,  

 

    Ознака 8 у двоструком квадрату  - 
ал.браварска врата, дим. 144/240цм ком 1,00 

  

09-00 
 

АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ 
 свега:    

10-00  
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

 

НАПОМЕНА:  За стабилност преграда одговара извођач! 
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну подконструкцију, додатна ојачања за отворе; ојачања  за слободан крај зида 
са АЛ лајснама; челичне довратнике; носаче за конзолну WЦ шољу; носач за зидне батерије са одводом воде, носаче 
за туш зидне батерије; универзалне траверзе;  израду ревизионих зидних (стандардних и противпожарних) отвора са 
прекривним затватачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од ГК плоче (димензије, положај и број 
ревизионих отвора у свему према главном пројекту инсталација).; Потребна ојачања  за стаклене преграде и остале 
ентеријерске елементе (по пројекту ентеријера полице, плакаре....); просецања за отворе као  и бандажирање и 
глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати.  

У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних 
плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре полагање хидроизолације и керамичких 
плочица, боје...Дисперзвни премаз типа као Knauf Tiefengrund или еквивалентно.  
 

НАПОМЕНА:  За стабилност плафона одговара извођач ! 
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну подконструкцију, додатна ојачања за отворе; ојачања  за слободан крај 
плафона АЛ лајснама; носаче за туш плафонске батерије;   израду ревизионих (стандардних и противпожарних) 
плафонских отвора са прекривним затватачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Диамант плоче 
(димензије, положај и број ревизионих отвора у свему према главном пројекту инсталација); просецања за отворе као  
и бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати. 

Тачне позиције спуштених плафона након ревизионих фаза и усаглашавања са пројектима инсталација. Детаљи 
обрачун спуштених плафона према пројекту ентеријера. 

 
 

Гипс картон зидови 
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10-01 Преградни гипс-картон зид, 
Инсталациони зид, д=23цм, 
влагоотпорни 
Набавка, транспорт и израда 
преградног гипс-картон зида са 
двоструком металном 
подконструкцијомд=2*50мм, (од 
челичних поцинкованих профила 
дебљине лима 0,6мм), обострано 
двослојно обложен влагоотпорним, 
ГКБ плочом, д=12.5мм. Обрада спојева 
ГК плоча у квалитету К2 
(фугенфилер+папирна бандаж 
трака+Readyfix) произвођача "Knauf" 
или еквивалентно. Размак двоструке 
подконструкције 8цм. 
 Зид је неносив (осни размак профила 
до 62,5цм). Висина зидова дп 4.75м 
((максимакла допуштена висина 
преграда са двоструком облогом ГК 
плоча без заштите од пожара, односно 
4.00м са заштитом од пожара. 
Изолациони слој од два слоја 
самоносиве минералне камене вуне 
д=2*50мм (40кг/м3). Звучна заштита до 
Rw =67 dB.   
Обрачун по м2 комплет изведених 
преграда  од АЛУ профила и 
термоизолацијом зида, према опису и 
детаљу. Ознака у експликацијама УЗ2. 
Унутрашњи зид Уз2 
3,00*4,21 

 

m
2
 12,63 

  Укупно: 
m

2
 12,36 

  
10-00 

 
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ свега:    

 
11-00 

 
РАЗНИ РАДОВИ 

11-01 
  

Чишћење објекта у току радова 

Чишћење просторија објекта у току 
радова од грађевинског шута са 
превозом на градилишну депонију. 
Плаћа се једанпут, без обзира на број 
чишћења. Обрачун по м2 очишћене 
просторије. 
Кафе читаоница, тоалети, депо, 
техничка просторија, ходник, 
остава 

 

m
2
 275,69 

  
 Укупно: m

2
 275,69     

11-02 
  

Завршно чишћење 
Завршно чишћење са прањем 
комплетне алуминарије и браварије, 
стакала итд. Непосредно пред технички 
пријем. Обрачун по м2 нето површине 
Кафе читаоница, тоалети, депо, 
техничка просторија, ходник, 
остава 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
m

2 275,69 
  

Укупно: 
m

2  
275,69     

11-03 Бетонска галантерија у простору 

    Набавка, израда и постављање 
елемената бетонске галантерије према 
детаљу из пројекта, израђених од АБ 
марке МБ20, у глаткој оплати. Бетонске 
елементе обложити клинкер плочицама, 
претходно демонтираним са платоа 
испред музеја. Обрачун по m1 бетонских 
елемената. 
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Клупа бр. 1 - испред музеја 
m 21,00 

  Клупа бр. 2 - испред музеја 
m 8,20 

  
11-00 

 
РАЗНИ РАДОВИ свега:    

 

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, РЕКОНСТРУКЦИЈE И ДОГРАДЊE РАВНОГ КРОВА 
СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 

ФАЗА "1" 

01-00 ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

02-00 РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ 
 

03-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  
  

04-00 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
  
  

05-00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
  
  

06-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
  
  

07-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
  
  

08-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ 
  
  

09-00 АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ 
  
  

10-00 
 
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
 

  
  

11-00 РАЗНИ РАДОВИ 
  
  

УКУПНО: 
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Музеј савремене уметности Војводине (МСУВ)  
Више наменски  простор (ВНП) 

 
ПРЕДМЕР  

ИНСТАЛАЦИЈЕ 
ВОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Читаоница,  Депо, Техн.просторије 
1. ФАЗА 

ВиК Поз.бр.  

ВиК 1. 
 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВЕЗАНЕ за ВиК 
  

ВиК 
  

1,1 
 

 
  

Ископ рова у земљи за полагање инсталационих мрежа за ВиК. Дно рова  
мора бити поравнато у одговарајућем паду за цеви. Приликом ископа бочне 
стране рова правилно одсецати, а сву земљу од ископа одбацити од ивице 
рова најмање 1,00 м. У случају растреситог терена извођач је обавезан   
извршити о свом трошку сва потребна и по пропису разупирања ровова и 
бочних страна. Исто тако дужан је да о свом трошку изврши потребно  
црпљење евентуалне спољне или подземне воде. 
Земља је 3. и 4. категорије по своме саставу. 
По извршеном ископу на пројектованим дубинама 
 дно рова фино испланирати 
и разастрти слој ситног речног песка у слоју дебљине 10 cm. Све потпуно 
завршено по овом и општем опису, као за сав рад, алат и материјал и 
плаћа се по m

2
 ископане земље, заједно са подупирањем страна ископа 

и евентуалним црпљењем подземне воде без песка. 
За сав рад, алат и материјал плаћа се по m

3
 ископане земље, заједно са  

подупирањем страна ископа и евентуалним црпљењем подземне воде. 
Канализација_фекална 
Главни прикључак                                                                 22 m,  h=2.5 m 
Канализација_кишна 
Oдводњавање патиа                                                       3x13.3 m, h=1.2 m 
Дренажна јама до ревизионе коморе                             29+28 m, h=1.5 m  
Дренажна јама                                                                            4x3x3.25 m 
Водовод 
Нема канала. Све је унутар објекта. 

  m
3
 133 по дин.     

ВиК 
  

1,2 
  

Разастирање песка на дну рова за водовод и канализацију. 
Набавка, убацивање и разастирање чистог речног песка у ровове 
у слој дебљине 10 cm испод и 10 cm изнад цеви. За сав рад, алат и 
материјал плаћа се по m

3
. 

За канализацију (висина 35 cm) m
3
 33 по дин.     

ВиК 
  

1,3 
  

Насипање земљом рова за ВиК. 
Затрпавање рова земљом после монтаже цевне мреже. Затрпавање извршити  
у слојевима од 30 cm са обилним квашењем и набијањем. За сав рад, алат и материјал плаћа се по m2. 

 
m

3
 100 по дин.     

ВиК 
  

1,4 
  

Одвоз вишка земље. Запремина у растреситом стању. 
Утовар, превоз и одвоз преостале земље од откопаних ровова. За сав рад, 
алат и материјал плаћа се по 1 m

3
 превежене и истоварене земље на даљину од 10 км до званичне 

депоније за земљу са плаћеним трошковима. 

 
m

3
 43 по дин.     

ВиК 
  

1,5 
  

АБ Ревизиони силаз са каскадом за фекалну канализацију  у блоку. 
Ревизионе силазе за канализацију на парцели извести од армираног  бетона са адитивима за 
водонепропустљивост МБ 30 са мрежастом  арматуром ф 8 mm, димензија 100х80 cm односно 125х80 
cm дубине према  пројекту, дебљине зидова су d=15 cm. Дно канализационих ревизионих силаза 
урадити од бетона d=15 cm. Преко окна предвидети поклопну армирано бетонску плочу и извести је 
дебљине 10 cm МБ 30 са унакрсном арматуром  ф 10/15 mm и оставити отвор мин 60 cm за поклопац. У 
сваком силазу по вертикалном зиду убетонирати гвоздено ливене пењалице на сваких 30 cm, 
ширине 40 cm са испадом ван зида 15 cm и са узиданим делом у целу дебљину зида тип ДИН 1212. или 
одговарајућег квалитета. Просечна висина ревизионог силаза је h=2,0 m. 
Ревизионе силази се могу изарадити од готових предфабрикованих елемената 
При обрачуну узима се висина од доње површине пода силаза до горње 
површине поклопца. Површина пода од бетона улази у ову позицију као и 
армирано бетонска плоча изнад окна. Све завршено и обрачунато по овом и општем опису 

 
комплета 2 по дин.     
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ВиК 
  

1,6 
  

АБ Ревизионo окнo за фекалну канализацију у ходнику техн.просторије 
Ревизионе окна за канализацију у објекту извести на исти начин као претходна позиција с тим да је 
просечна висина h=1,0m. 

 
комплета 1 по дин.     

ВиК 
  

1,7 
  

Грађевински радови везани за прикључење фекалне и кишне канализације 
на постојећи ревизионе коморе у складу са пописима Водовода и канализ. у Новом Саду, као и 
снимање трасе у план подземних инсталација. 

 
комплета 1 

по 
дин. 

    

ВиК 
  

1,8 
  
  

Армирано бетонска дренажне јаме за сакупање воде у патиу и у техничкој 
просторији. АБ дрежане јаме у објекту извести од армираног  
бетона са адитивима за водонепропустљивост МБ 30 са мрежастом  
арматуром R 7 mm, димензија 10х10 mm ( Q 385).  
Дебљина зидова је d=25 cm. Дно дренажне јаме партиа урадити са постољем 
за дренажне пумпе МБ 30 d=25 cm. Преко окна предвидети поклопну армирано 
бетонску плочу и извести је дебљине 25 cm МБ 30 са унакрсном арматуром  
ф 10/10 mm и оставити отвор мин 60 cm за поклопац. У сваком силазу по 
вертикалном зиду убетонирати гвоздено ливене пењалице на сваких 30 cm, 
ширине 40 cm са испадом ван зида 15 cm и са узиданим делом у целу 
дебљину зида тип ДИН 1212. или одговарајућег квалитета. 
На дренажним јамама направити од ребрастог лима дебљине 4 mm металне 
поклопце са шаркама димензија 100x100 cm за приступ муљним пумпама 
а све у складу са графичком документацијом. 

Дренажна јама патиа                           дим. 
3,5х2,5х3,15 m - спољне мере 

комплета 1 
по 
дин.   

Дренажна јама техничке просторије:    дим. 
1,5х1,5х1,5 m - спољне мере 

комплета 1 
по 
дин. 

    

 
УКУПНО   ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВЕЗАНЕ за ВиК  

ВиК 2. КАНАЛИЗАЦИЈА           

ВиК 
  

2,1 
  

Пластичне канализационе цеви. 
Набавка и монтажа лаких пластичних канализационих цеви и делова за  
вертикалне и разводне одводе. Приликом монтаже вертикални одводи 
морају бити постављени под висак а затим причвршћени за зид одговарајућим 
кукама, односно обујицама у случају када одвод иде слободно по зиду 
(нерабициран). Куке, односно обујмице поставити испод муфа, на растојању 
не већем од 2,00 m. На сваки вертикални одвод обавезно поставити праву 
ревизију на месту предвиђеном пројектом водовода и канализације. 
Ревизиони канали морају бити добро дихтовани са одговарајућим поклопним 
и гуменим подметачем. На свим разводима који се полажу у поду, поред 
обраде споја извршити и премаз преко обрађеног споја цементним малтером 
1:2 дебљине 3-4 cm. Разводи који се монтирају испод плафона просторија 
морају бити причвршћени за зид. 
По завршеној монтажи цевне мреже, сви отвори одвода се морају затворити 
одговарајућим поклопцима. Овако обезбеђени од упада страних предмета 
траје до монтаже санитарних објеката. 
Обрачунава се по дужном метру уграђених цеви и делова. 

ф 200 m 0 по дин. 
  

ф 160 m 24 по дин. 
  

ф 125  m 58 по дин. 
  

ф 110  m 36 по дин. 
  

ф   75  m 28 по дин. 
  

ф   50  m 24 по дин.     

ВиК 
  

2,2 
  

Вентилационе главе на вертикалама канализације 
Израдити и монтирати вентилациону жалузину која се монтира бочно на зид 
ка дворишту Дома војске (источна страна) 
Нема вертикалних вентилационих глава с обзиром да је плато са фонтаном 
изнад санитарног чвора. 
Жалузина је алуминијумска 25х25 cm са ал.жичаном решетком 

 
комплета 1 

по 
дин. 

    

ВиК 
  

2,3 
  

Подни сливници у мокрим чворовима. 
Набавка и уграђивање подних сливника пречника према пројекту са видном 
површином од ростфраја, уграђеним воденим затварачем и поклопцем од 
нерђајућег челика. Прикључак извести пажљиво и сигурно. Сливник мора 
бити уклопљен у површину пода. Доњи или бочни. Димезија одлива ф 75. Обрачун се врши по комаду. 
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комплета 1 

по 
дин. 

    

ВиК 
  

2,4 
  

Подни сливници у патиу. 
Набавка и уграђивање подних сливника пречника према пројекту са видном 
површином од ливеног гвожђа, уграђеним воденим затварачем и поклопцем 
од нерђајућег челика. Прикључак извести пажљиво и сигурно. Сливник мора 
бити уклопљен у површину пода патиа. Прикључак обавезно бочни ф 100 mm. 
Димезија одлива ф 100. Обрачун се врши по комаду. 

   
комплета 3 

по 
дин. 

    

УКУПНО  КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

ВиК 3. 
 

ВОДОВОД 
 

ВиК 
  

3,1 Пластичне водоводне цеви (ПП-Р тип-3) за притиске до 10 бара. 
Набавка и уграђивање пластичних цеви са одговарајућим фазонским 
деловима.Хоризонталну мрежу испод плафона приземља учврстити  
обујицама са еластичним подметачима. Растојање обујмица не сме бити 
веће од 2 m. Узидане цеви у вертикалама и разводима морају бити омотане 
омотане и заштићене од корозионог дејства малтера. На пролазу цеви кроз 
зид мора се оставити и слободан простор око цеви најмање 2 cm. Део цеви 
која се налази напољу термички изоловати. 
По извршеној монтажи, цевну мрежу испробати на пробни притисак од 10 
бара. За сав рад, алат и материјал плаћа се по дужном метру стварно 
уграђених цеви. 

Du 
      

ф 40  6/4" m 0 
по 
дин.   

ф 30  5/4" 
m 

35 
по 
дин.   

ф 25  1" 
m 

24 
по 
дин.   

ф 20  3/4" 
m 

12 
по 
дин.   

ф 16  1/2" 
m 

84 
по 
дин. 

    

ВиК 
  

3,2 Поцинковане челичне цеви за хидрантску мрежу. 
Набавка и уграђивање поцинкованих челичних цеви са одговарајућим  
фазонским деловима за хидрантску мрежу. Израдити водоводну мрежу 
за прикључак објекта на спољну мрежу од пречника 65 mm од поцинкованих 
челичних цеви са шавом у свему према пројекту. Цеви на зидовима односно 
таваницама морају бити причвршћене обујмицама са еластичним подметачима 
на сваких 1,50 m. На пролазу цеви кроз зид мора се оставити и слободан 
простор око цеви најмање 2 cm. Делови цеви које се налази у негрејаним 
просторима термички изоловати. На свим пројектом предвиђеним местима 
монтирати вентиле, као и испред сваког точећег места, што се посебно плаћа 
по комаду. Цеви и фитинг које су у зидовима морају бити заштићене 
(минизиране и премазане битуменом) и по целој дужини обавијене, а у земљи 
постављене у слоју песка 10 cm одоздо и 10 cm одозго. Целокупна 
инсталација пре затварања и малтерисања жљебова мора битти испробана 
на двоструки радни притисак у трајању од 24 часа. Све комплет завршено 
по овом опису са одговарајућом заштитом плаћа се по дужном метру цеви  
заједно са потребним фитингом. 

ф 50  ф60.3х3.65 - 2" m 28 
по 
дин.   

ф 65  ф76.1х3.65 -2,5" m 18 
по 
дин. 

    

ВиК 
  

3,3 Пропусни вентили и пропусни вентили са испустом или лоптасте славине. 
Набавка и монтажа вентила и пропусних вентила са испустом. 
Поставити их на почетак водоводне мреже 
Обрачун се врши по комаду. 
Пропусни вентили: 

ф 65  21/2" ком. 1 
по 
дин.   

ф 50  2" ком. 0 
по 
дин.   

ф 30 5/4" ком. 1 
по 
дин.   

ф 25 1" ком. 1 
по 
дин.   
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ф 15 1/2" ком. 0 
по 
дин. 

    

ВиК 
  

3,4 
  

Угаони пропусни вентили 
Набавка и монтажа угаоних пропусних вентила за водокотлиће, умиваонике, судопер и сл. Обрачунава 
се по комаду. 

 
ком. 12 

по 
дин. 

    

ВиК 
  

3,5 
  

Унутрашњи пожарни хидранти 
Набавити и уградити према пројекту комплет унутрашње противпожарне 
хидранте ф 50 mm производ "Ватроспрем" Београд или одговарајућег квалитета. 
Све поставити у метални орманчић са вратанцима од челичниг лима, црево 
ф 50 mm дужине 15 m са холендером на једном и млазницом на другој страни. 
Вратанца ормарића споља обојити у тону зидова и исписати пожарни хидрант 
црвеном бојом. Све монтирано на висини од 1.50 cm. Комплет по опису и намештено плаћа се по 
комаду изведеног ПХ хидранта. 

 
ком. 1 

по 
дин. 

    

ВиК 
  

3,6 
  

Судопере у читаоници 
Набавити и уградити према пројекту унутрашњег уређења судопере или  
одговарајући лавабо са арматуром и малим проточним бојлером. Све намештено и испитано плаћа се 
по комаду. 

 
ком. 1 

по 
дин. 

    

ВиК 
  

3,7 
  

Водомер контролни 
Набавити и наместити водомер у техничкој просторији на одговарајућем 
размаку да би се несметано могли монтирати одвајач прљавштине и остала 
арматура са свим потребним деловима за прикључак. Плаћа се по комаду 
уграђеног водомера комплет са усмеривачем млаза и хватачем масноће. 
ДН 15 (R 1/2") 

 
комплет 1 

по 
дин. 

    

ВиК 
  

3.8 Противпожарни апарати Набавка и постављање противпожарних апарата тип S-9 

  
 

комплет 2 
по 
дин. 

    

ВиК 
  

3.9 
  

Испорука и монтажа дренажне пумпе у дренажним јамама комплет са 
цевоводом ф2" и прикључком на канализациону цев. На цеви у јами монти- 
рати холендер ф2" ради скидања пумпе са цевовода. Пумпа је потапајућа 
и има своју комплетну аутоматику за укључиваље/искључиваље пумпе 
Снага пумпе 1000 W, 230/50Hz. Пумпа се на ел.енергију прикључује преко 
OG утичнице и кабла и утикача који иде са пумпом.  
Пумпа се испоручује са 20 метара специјалног кабла. 
Цеви за повезивање су ПЕ цеви ДН 50 за воду са одговарајућим фитингом. 
Пумпа се укључује и ставља под напон преко прекидача на RO-VNP који се налази у простору поред 
техничке просторије 

 
комплета 4 

по 
дин. 

    

ВиК 
  

3.10 
  

Испивање водоводне мреже. 
Испитати водонепропустљивост. По извршеној монтажи сва точећа места  
блиндирати и испитивање вршити хидрауличким притиском који је два пута 
већи од редовног радног притиска на месту прикључка ( 10 бара). Инсталација мора бити под 
притиском 24 сата. Плаћа се паушално. 

 
комплет 1 

по 
дин. 

    

ВиК 
  

3.11 
  

Дезинфекција водоводне мреже. 
После завршене монтаже и испитане водонепропустљивости, извођач  
подноси захтев овлашћеној организацији да изврши дезинфекцију водоводне 
мреже. Иста организација издаје потврду о извршеној дезинфекцији. 

Обрачун се врши по добијеној потврди. паушал. 1 
по 
дин. 

    

ВиК 
  

3.12 
  

Испитивање узорака воде. 
После дезинфекције извршити испитивање узетог узорка воде из  
новопројектоване мреже, однети у Градски завод за здравствену заштиту. Прибавити атест. Плаћа се 
паушално. 

 
паушал. 1 

по 
дин. 

    

УКУПНО: ВОДОВОД 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ВОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
Читаоница,  Депо, Техн.просторије 

 

ВиК  
1. 

 
РАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВЕЗАНЕ за ВиК  

ВиК  
2. 

 
КАНАЛИЗАЦИЈА  

ВиК  
3. 

 
ВОДОВОД 

  
  

УКУПНО: 
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Музеј савремене уметности Војводине (МСУВ)  
Више наменски  простор (ВНП) 

 
ПРЕДМЕР 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ 
Читаоница,  Депо, Техн.просторије 

1. ФАЗА 

Уколико није посебно наглашено другачије, свака ставка обухвата испоруку, монтажу и  
пуштање у рад опреме,  материјала, каблова, и осталих електро делова 
Каблови се обавезно полажу у заштитним цевима у простор армирано бетонских плоча, 
армирано бетонских зидова (бетонска платна)  и слично. 

Ејс 
1. 

 
НАПАЈАЊЕ И РАЗВОДНИ БЛОК 

 

Ејс 
  

1.1 
  

Мерно разводни орман ВНП, предвиђен за монтажу на зид израђен од два  
пута декапираног лима, са вратима и бравом КО-10 систем главног кључа,  
офарбан основном бојом и запеченим лаком. Орман је подељен на три 
дела према једнополној шеми и то, доњи део за шински развод и главни 
прекидач, средњи део за припадајуће лимитаторе и сигураче и горњи део 
за стезаљке, сабирнице заштитних водова и командно сигналне шине. 
Шемирање са проводницима P i PY 4 i 6 mm

2
 са јасним обележавањем 

уграђене опреме. На вратима ормана са спољне стране поставити опоменску  
таблицу и потребне ознаке, а једнополну шему истог са тачним подацима 
о уграђеној опреми поставити са унутрашње стране. Уграђена опрема 
треба да издржи струју кратког споја од 10 кА. Разводни орман мора бити  
урађен и складу са препорукама Електро Војводине Нови Сад 
са уграђеном, повезаном и означеном следећом опремом 
Трофазна двотарифна бројила 10/60А 50Hz ком. 3 
пребацивач више и ниже тарифе МТК ком. 1 
аутоматски осигурачи  6А ком. 10 
аутоматски осигурачи 16А ком. 57 
аутоматски осигурачи 25А ком. 3 
аутоматски осигурачи 32А ком. 3 
Топљиви осигурачи 32А ком. 6 
Топљиви осигурачи 40А ком. 3 
Топљиви осигурачи 50А ком. 3 
Топљиви осигурачи 63А ком. 3 
Гребенасти прекидач 16А ком. 8 
Гребенасти прекидач 25А ком. 3 
Гребенасти прекидач 40А ком. 3 
Гребенасти прекидач 50А ком. 1 
Гребенасти прекидач 63А ком. 3 
Тајмер за спољну расвету ком. 1 
сигналне сијалице са капом 1.2W 240V ком. 20 
и остали ситан неспецифицирани материјал потребан за повезивање и монтажу ормана. 

 
ком. 1 

по 
дин.     

Ејс 
  

1,2 
  

Инсталационо место паник светла изведено водом PP00 3 x 1.5 мм2. 
На месту рачвања постављају се разводне кутије Ø 78 мм са поклопцем.  
Просечна дужина је 13.5 метара.  

 

 
ком. 12 

по 
дин.     

Ејс 
  

1,3 
  

Инсталационо место осветљења изведено водом PP00 3 x 1.5 мм2. 
На месту рачвања постављају се разводне кутије Ø 78 мм са поклопцем.  
Просечна дужина је 8.5 метара.  

 

 
ком. 44 

по 
дин.     

Ејс 
  

1,4 
  

Инсталационо место утичница изведено водом PP00 3 x 2.5 mm
2
. 

На месту рачвања постављају се разводне кутије Ø 78 mm са поклопцем. Просечна дужина је 9.5 метара. 

 
ком. 20 

по 
дин.     

Ејс 
  

1,5 
  

Инсталационо место прекидача изведено водом PP00 3 x 1.5 мм2. 
На месту рачвања постављају се разводне кутије Ø 78 мм са поклопцем.  
Просечна дужина је 9.5 метара.  

 

 
ком. 14 

по 
дин.     
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Ејс 
  

1,6 
  

Инсталационо место унутрашње клима јединице  
изведено водом PP00 3 x 1.5 мм2. 
Просечна дужина је 9.5 метара.  

 

 
ком. 3 

по 
дин.     

Ејс 
  

1,7 
  

Инсталационо место спољашње клима јединице  
изведено водом PP00 3 x 2.5 мм2. 
Просечна дужина је 15 метара.  

 

 
ком. 3 

по 
дин.     

Ејс 
  

1,8 
  

Инсталационо место рекуператора ваздуха 
изведено водом PP00 3 x 1.5 мм2. 
Просечна дужина је 15 метара.  

 

 
ком. 3 

по 
дин.     

Ејс 
  

1,9 
  

Инсталационо место вентилатора 
изведено водом PP00 3 x 1.5 мм2. 
Просечна дужина је 15 метара.  

 

 
ком. 3 

по 
дин.     

Ејс 
  

1.10 
  

Инсталационо место дренажних пумпи 
изведено водом PP00 3 x 2.5 мм2. 
Просечна дужина је 20 метара.  

 

 
ком. 4 

по 
дин.     

Ејс 
  

1,11 
  

Инсталационо место котлова за грејање 
изведено водом PP00 5 x 2.5 мм2. 
Просечна дужина је 6 метара.  

 

 
ком. 1 

по 
дин.     

Ејс 1.16 испорука и монтажа  кабла PP00 3x1.5 mm
2
 

m 380 
по 
дин.   

  

Ејс 1.17 испорука и монтажа  кабла PP00 3x2.5 mm
2
 

m 279 
по 
дин.   

  

Ејс 1.18 испорука и монтажа  кабла PP00 3x6 mm
2
 

m 187 
по 
дин.   

  

Ејс 1.19 испорука и монтажа  кабла PP00 5x2.5 mm
2
 

m 25 
по 
дин.   

  

Ејс 1.20 испорука и монтажа  кабла PP00 5x4 mm
2
 

m 10 
по 
дин.   

  

 
УКУПНО  НАПАЈАЊЕ И РАЗВОДНИ БЛОК  

Ејс 2. 
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА 
  

Ејс 
  

2.1 Испорука и израда сабирнице за изједначавање потенцијала ШИП-а  
у типском кућишту. Сабирница је израђена од траке FeZn 50x5 mm, дужине 500 mm са највише 10 прикључних 
места. 

  

 

ком. 2 
по 
дин. 

    

Ејс 2.2 Испорука и израда свих спојева са сабирницом за изједначење  
потенцијала. Проводник се полаже од ШИП-а  каблом PP00-Y 1 x 16 mm2 до GRO-а 

 

m 116 
по 
дин.   

Ејс 2.3 Испорука траке FeZn 25 x 4 mm са повезивањем на темељни уземљивач са КМС кутијама  на  коти приземља. 

  
m 378 

по 
дин.   

Ејс 2.4 Испорука траке FeZn 25 x  mm за израду на громобранске заштите са хватаљкама, укрсним комадима, бетонским 
стубићима-одстојницима. 

  
m 190 

по 
дин.   

Ејс 
  

2.5 Испорука траке FeZn 25 x 4 mm са пизрадом  темељног уземљивача који се полаже у земљи на новој коти гараже. 

   
m 288 

по 
дин. 
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УКУПНО  ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА  

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ 

Читаоница,  Депо, Техн.просторије 
 

Ејс  
1. 

 
НАПАЈАЊЕ И РАЗВОДНИ БЛОК  

Ејс  
3. 

 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА  

УКУПНО: 
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Музеј савремене уметности Војводине (МСУВ)  
Више наменски  простор (ВНП) 

 
ПРЕДМЕР 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ 
Читаоница,  Депо, Техн.просторије 

1. ФАЗА 

Уколико није посебно наглашено другачије, свака ставка обухвата испоруку, монтажу и  
пуштање у рад опреме,  материјала, каблова, и осталих електро делова 
Каблови се обавезно полажу у заштитним цевима у простор армирано бетонских плоча, 
армирано бетонских зидова (бетонска платна)  и слично. 

 

Еcс 
1. 

 
РАЧУНАРСКА МРЕЖА 

 

Еcс 
  

1.1 
  

Рек орман, 60х60х60 cm за монтажу на зид комплет са шинама и 
2х 6 утичница.  
и остали ситан неспецифицирани материјал потребан за повезивање и монтажу ормана. 

 
ком. 1 

по 
дин. 

  

Еcс 
  

1,3 
  

8 портни свич за конекцију рачунара у помоћној просторији вишенаменског простора 

 
ком. 1 

по 
дин. 

  

Еcс 1,4 KABL UTP 4x2x0.5 Cat 5e 
мет. 60 

по 
дин. 

  

Еcс 1,5 Печ KABL UTP 4x2x0.5 Cat 5e 2m 
ком. 5 

по 
дин. 

  

 
УКУПНО  РАЧУНАРСКА МРЕЖА  

Еcс 
2. 

 
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

  

Еcс 
  

2,1 
  

Испорука и монтажа алармних сензора за покрет у комплету J-Y(St)Y 2x2x0.6 mm
2
 каблом просечне дужине 

20m 

 
ком. 1 

по 
дин. 

  

Еcс 2.2 Испорука и монтажа  тастатура за алармне сензоре  
ком. 1 

по 
дин. 

  

 
УКУПНО  СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Есс 3. 
 

СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА 
 

Есс 3.2 Испорука и монтажа кабла за звучнике LiHCH 2x1.5mм или сличан 

 

мет. 40 
по 
дин. 

  

Есс 3.3 Потенциометри за јачину звука 
ком. 1 

по 
дин. 

  

Есс 3.4 Ситан потрошни материјал 
пауш. 1 

по 
дин. 

  

 
УКУПНО  СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА  

Есс 4. 
 

CATV i ТЕЛЕФОНИЈА 
 

Есс 4.1 
Испорука и монтажа коаксијалног кабла РГ 6 

мет. 50 
по 
дин. 

  

Есс 4.2 Испорука и монтажа зидне утичнице за CATV 
телевес или сличне  

ком. 3 
по 
дин. 

  

Есс 3.2 Испорука и монтажа telefon kabla J-Y(St)Y 2x2x0.6 mm2 

 

мет. 50 
по 
дин. 

  

Есс 3.3 Испорука и монтажа РЈ11 утичнице 
ком. 1 

по 
дин. 

  

Есс 3.4 Ситан потрошни материјал 
пауш. 1 

по 
дин. 

  

 
УКУПНО  CATV i ТЕЛЕФОНИЈА  
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Есс 5. 
 

ДЕТЕКЦИЈА ПОЖАРА ПП ЦЕНТРАЛА 
 

Есс 5.3 Испорука и монтажа кабла за јављаче пожара J-H 
(St) H   2х2х0.8 

m 186 
по 
дин. 

  

 
УКУПНО  ДЕТЕКЦИЈА ПОЖАРА ПП ЦЕНТРАЛА УДАРА 

 
 

 
 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ  СТРУЈЕ 
Читаоница,  Депо, Техн.просторије 

 

Еcс  
1. 

 
РАЧУНАРСКА МРЕЖА  

Еcс  
2. 

 
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Еcс  
3. 

 
СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА  

Еcс  
4. 

 
CATV i ТЕЛЕФОНИЈА  

Еcс  
5. 

 
ДЕТЕКЦИЈА ПОЖАРА ПП ЦЕНТРАЛА  

УКУПНО: 
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Музеј савремене уметности Војводине (МСУВ)  
Више наменски  простор (ВНП) 

ПРЕДМЕР 
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

Читаоница,  Депо, Техн.просторије 
- 1. ФАЗА 

Уколико није посебно наглашено другачије, свака ставка обухвата испоруку, монтажу и  
пуштање у рад опреме материјала, канала, цеви, фитинга и осталих делова предмера. 

М 1. 
 

КЛИМАТИЗАЦИЈА (грејање, хлађење и проветравање) 

М 
  

1,5 
  

Цевни развод за ПВЦ вентилаторе од ПВЦ канализационих цеви 
заједно са фитингом, носачима и држачима ф 110 mm 

 
м 8 по дин.   

М 
  

1,7 
  

Каналски развод од поцинкованог лима комплет са МЕЦ спојницама, држачима, носачима и заптивачима. 

 
kg 880 по дин.   

М 
  

1,8 
  

Каналски развод од флексибилних цеви за повезивање анемостата 
на каналски развод од поцинкованих канала, комплет са фитингом ф 150 mm 

 
m 38 по дин.   

М 
  

1,9 
  

Противкишне жалузине од алуминијума са алуминијумском жичаном 
решетком са величином окца од 5 mm комплет са фитингом 

дим: 500  x 250 mm компл. 1 по дин.   

дим: 500  x 500 mm компл. 1 по дин.   

дим: 700  x 500 mm компл. 1 по дин.   

дим: 1000 x 500 mm компл. 1 по дин.   

дим: 250  x 250 mm компл. 1 по дин.   

М 
  

1.11 
  

Припремно завршни радови који обухватају отварање градилишта,  
све потребне техничке пробе и мерења, технички пријем и предају 
инсталације као и давање гарантног рока на радове од минимално 
2 године од дана примљене инсталације. 
Ова ставка обухвата и све потребне пратеће грађевинске радове на 
бушењу армираног бетона и зидова, крпљење истих и поправка  
шпалетни и ивица.  

Укупно: 10 % на све ставке предмера: % 10 по дин.   

М 
  

1.12 
  

Демонтажа све постојеће термотехничке опрема са записничком 
предајом инвеститору. За део који инвеститор не жели да задржи предвидети транспорт и одношење на 
званичну градску депонију. 

 
пауш. 1 по дин.   

М 
  

1.13 
  

Плафонски вентилатори пречника 120 mm, са три елисе, са три или 
5 брзина, са регулатором брзине све комплет намонтирано. 
Снага: 65 W, Број обраја 290 мин-1 

 
компл. 3 по дин.   

УКУПНО КЛИМАТИЗАЦИЈА (грејање, хлађење и проветравање)  

М 2. 
 

ПОДНО ГРЕЈАЊЕ 

М 
  

2.2 
  

Типски разделници и сабирници за подно грејање HERTZ или сл. 
комплет са свим потребним држачима, фитингом и деловима, 
и типским преградним и регулационим вентилима на свакој грани. 
као и ручном и аутоматском славином за ваздух. 
На сабирнику уградити славину за пуњење и пражњење 1/2" 

Број прикључака  6     за простор Књижаре и 
читаонице компл. 1 по дин.   

УКУПНО ПОДНО ГРЕЈАЊЕ  

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 
Читаоница,  Депо, Техн.просторије 

 

Еcс  
1. 

 
КЛИМАТИЗАЦИЈА (грејање, хлађење и проветравање)  

Еcс  
2. 

 
ПОДНО ГРЕЈАЊЕ  

УКУПНО: 
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З Б И Р Н А     Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

РЕКОНСТРУКЦИЈE И ДОГРАДЊE РАВНОГ КРОВА СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА  
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад - ФАЗА "1" 

 
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

01-00 ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

02-00 РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ 
 

03-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  
  

04-00 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
  
  

05-00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
  
  

06-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
  
  

07-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
  
  

08-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ 
  
  

09-00 АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ 
  
  

10-00 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
  
  

11-00 РАЗНИ РАДОВИ 
  
  

УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:  
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ - ВОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

ВиК  
1. 

 
РАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВЕЗАНЕ за ВиК  

ВиК  
2. 

 
КАНАЛИЗАЦИЈА  

ВиК  
3. 

 
ВОДОВОД 

  
  

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ - ВОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:  
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ 

Ејс  
1. 

 
НАПАЈАЊЕ И РАЗВОДНИ БЛОК  

Ејс  
2. 

 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА  

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ: 
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ  СТРУЈЕ 

Еcс  
1. 

 
РАЧУНАРСКА МРЕЖА  

Еcс  
2. 

 
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Еcс  
3. 

 
СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА  

Еcс  
4. 

 
CATV i ТЕЛЕФОНИЈА  

Еcс  
5. 

 
ДЕТЕКЦИЈА ПОЖАРА ПП ЦЕНТРАЛА  

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ  СТРУЈЕ: 
 

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

Еcс  
1. 

 
КЛИМАТИЗАЦИЈА (грејање, хлађење и проветравање)  

Еcс  
2. 

 
ПОДНО ГРЕЈАЊЕ  

УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ: 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И ДОГРАДЊИ 
РАВНОГ КРОВА СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА  САВРЕМЕНЕ 
УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ: 
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Образац 14. 
ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Особа за контакт:  

Матични број:  

ПИБ:  

 
 
 
 
 
Прилажемо динамички план за јавну набавку број ЈНВВ-1а/2014 – реконструкција и 
доградња равног крова сутеренског дела зграде  Музеја савремене уметности 
Војводине у Дунавској улици број 37 у Новом Саду, потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица. 
 
 
 
 
 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Динамички план мора да садржи све планиране активност по пројекту и наведеном предмеру 
за извођење радова на реконструкцији и доградњи равног крова сутеренског дела зграде 
Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици број 37 у Новом Саду, са 
прецизираним временом трајања. Динамички план мора бити у лако читљивој и јасној 
форми. 
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Образац 15. 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач: 

_______________________________________________________________, доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове 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. 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

М.П.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Достављање овог обрасца није обавезно 
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Образац 16. 
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Овлашћено лице из 
регистрације: 

 

Место:  

Датум:  

 
 
 
 
У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12), 
____________________________(име и презиме), у својству одговорног/овлашћеног 
лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, даје:  
 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
 
 
 
 
да је понуду за јавну набавку број ЈНВВ-1а/2014 – реконструкција и доградња равног 
крова сутеренског дела зграде  Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској 
улици број 37 у Новом Саду, наручиоца Музеј савремене уметности Војводине, Нови 
Сад,   поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
       
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
  

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију 
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа 
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.      
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Образац 17. 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Овлашћено лице из 
регистрације: 

 

Место:  

Датум:  

 
 
 
У складу са чланом 74. и чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 
РС“ бр.124/12), ____________________________(име и презиме), у својству 
одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:  
 

 
ИЗЈАВУ 

 
Изјављујем да смо при састављању понуде за јавну набавку број ЈНВВ-1а/2014 – 
реконструкција и доградња равног крова сутеренског дела зграде  Музеја савремене 
уметности Војводине у Дунавској улици број 37 у Новом Саду, наручиоца Музеј 
савремене уметности Војводине, Нови Сад,   поштовали обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине. Такође 
изјављујемо, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 

 

 
 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
М.П.  

  

 
 

 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 


