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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 1399-02.  Решења о образовању комисије за јавну 
набавку    број 1399-02/1  припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИХ 

РАДОВА НА ГРОБНИЦИ – ХУМКИ БР.1, БР. 15, БР.16 
У ОКВИРУ МЕМОРИЈАЛНОГ ПРОСТОРА 

СПОМЕН ПАРКА КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР У ШУМАРИЦАМА ЈН бр.06 /2017  
 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4.  

 
         III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

9. 

 
 

IV 

Критеријуми за доделу уговора 14.  

V Обрасци који чине саставни део понуде 15. 

VI Модел уговора 24.  

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 28. 

VIII Техничка докуменатица и планови  36. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.06/17 КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИХ 
РАДОВА НА ГРОБНИЦИ – ХУМКИ БР.1, БР. 15, БР.16 У ОКВИРУ 
МЕМОРИЈАЛНОГ ПРОСТОРА СПОМЕН ПАРКА КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР У 
ШУМАРИЦАМА 
 
 
 

 

3. Квалитет услуге  
Врста и квалитет предметних радова морају одговарати спецификацији 
наручиоца  бити у складу са важећим стандардима за ову врсту радова. 

 

 

4. Гаранција 
Понуђач је дужан дрантује квалитет радова. 
 
 

5.. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .....................................Завод за заштиту споменика културе 
Крагујевац  
Адреса: ….......................................Крагујевачког октобра 184.  
Интернет страница ............................www.kulturnonasledje.com  
E mail адреса..................................... kgheritage@gmail.com 
 
 
4. Контакт тел.  034/ 335-409, факс: 034/335-347. 
 
Понуду доставити на адресу: Крагујевачког октобра бр.184,  34 000 
Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку,Конзерваторско 
рестаураторски радови на гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру 
меморијалног простора Спомен парка Крагујевачки октобар у 
Шумарицама  ЈН бр. 06/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
10.11.2017. год. до 12 часова. 
Отварање понуда  10.11.2017. год. у 12 и 30 часова у просторијама Завода 
улица Крагујевачког октобра бр.184 Крагујевац.  
Критеријум за избор је најнижа понуђена цена.  
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     II   КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА   ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
Е НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
                                
 
 

 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
 
 

КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА НА ГРОБНИЦИ – ХУМКИ БР.1 
 

 

 

Локација:  
Хумка – гробница бр. 1 се налази у оквиру знаменитог места Спомен парка 

''Крагујевачки октобар у Шумарицама. Налази се непосредно иза зграде музеја „21. 
октобар“ Крагујевац у Улици Крагујевачког октобра на катастарској парцели бр.859 
К.о. Крагујевац 3. 

 
Конструкција и просторни склоп:  
Просторни склоп чине обзид о камена са основом облика правоугаоника и 

централно постављен надгробник са текстом уз кога је постављена скулптура која 
представља вечни пламен – буктињу и велика камена посуда у облику квадера. 

 
Дубина фундирања обимних зидова није позната. Зидови су израђени од 

великих обрађених комада камена. Ширина зидова износи око 40 cm а њихова 
висина изнад нивоа терена износи 50 cm. Централна композиција која се састоји од 
надгробне плоче, буктиње на постаменту и велике посуде испред надгробне плоче је 
изведена од белог камена. 

 
Стање:  
Хумка – гробница бр. 1 већ дуго није одржавана на одговарајући начин па су 

неоп-ходни конзерваторско – рестаураторски радови. 

 
Обимни зидови су прекривени прљавштинама, лишајима и маховином. 

Завршни хо-ризонтални бетонски слој је дотрајао испуцао и са већим оштећењима. 
Оградни стубићи изведени од метала у основи облика звезде петокраке са буктињом 
на врху су потпуно коро-дирали, а на појединим недостају елементи. Централна 
композиција од белог камена је пре-кривени прљавштинама, лишајима и маховином. 
На делу предвиђеном за полагање венаца је потпуно оштећена и дотрајала облога 
од правилно сечених камених плоча. Плато и прилазна стаза од неправилно 
ломљених и слаганих камених плоча су денивелисани и зарасли у коров. 
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Планирани радови: 
Планирано је извођење следећих радова:  
Ојачање темељне зоне зидова гробнице извођењем армирано бетонског 
прстена уз евентуално местимично кампадно подбетониравање;  
Презиђивање оштећених делова зида од камена у свему по угледу на 
постојеће;  
Прање зидова од камена и одстрањивање свих нечистоћа и вегетације са 
истих (алге, лишајеви, маховина);  
Поновно извођење свих спојница – фуга на местима оштећења у свему по 
угледу на постојеће;  
Завршно дерсовање камених зидова у свему по угледу на постојеће;  
Поновна израда бетонске капе на оштећеним деловима зида у свему по угледу 
на постојеће;  
Прање надгробне плоче, камене посуде и бакље на постаменту. Сви елементи 

су израђени од белог камена. Прање се врши неинвазивним еколошки 
прихватљивим средстви-ма. Након прања, све површине се штите одговарајућим 
премазима (безбојним силиконским премазима); 

 
 

- Репарација металних делова ограде (звездасти метални стуб и бакља од сјајне легу-
ре). Са металних делова се скидају остаци боје и слојева корозије, а затим наношење 
заштите завршно бојење бојом за метал; 

  
Уградња недостајућих ланаца разапетих између металних стубића; 
Поправку приступне стазе и платоа од камених плоча испред споменика; 
Поправку облоге од камених плоча на делу предвиђеном за полагање венаца;  
Хортикултурно уређење хумке цветним засадом унутар зидова гробнице и уклањање 
корова и набујале вегетације око гробнице. 

 
Извођач радова је дужан да обезбеди неопходну електричну енергију и воду за изво-
ђење свих радова на споменику. Извођач је дужан да обезбеди и облележи 
градилиште постављањем одговарајуће ограде и градилишне табле са неопходним 
подацима о пројекту. Предвиђа се коришћење стандардне опреме за потребне 
радове на споменику. 

 

 

 
 

КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА 
НА ГРОБНИЦИ – ХУМКИ БР.15 

 
 

Локација:  
Хумка – гробница бр.15 се налази у оквиру знаменитог места Спомен парка 

''Крагује-вачки октобар у Шумарицама. Налази се између уметнички обликоване 
гробнице ''Сто за једног'' и хумке бр.16. У непосредној је близини Пута 1300 каплара, 
а налази се у средишту обрадиве површине - њиве. Припада катастарској парцели 
бр.822 К.о. Крагујевац 3. 
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Конструкција и просторни склоп:  
Просторни склоп чине обзид о камена са основом облика правоугаоника и 

централно постављен надгробник са текстом и велика камена посуда у облику 
квадера. 

 
Дубина фундирања обимних зидова није позната. Зидови су израђени од 

ломљеног камена неправилног облика. Ширина зидова износи око 40 cm а њихова 
висина изнад нивоа терена се креће од 0 cm до 50 cm. Централна композиција која 
се састоји од надгробне плоче са текстом и посуде испред ње је изведена од белог 
камена. 

 
 

Стање:  
Хумка – гробница бр.15 већ дуго није одржавана на одговарајући начин па су 

неоп-ходни конзерваторско – рестаураторски радови. Алармантно је сазнање да се 
гробница кори-сти за напасање животиња што се може видети на приложеним 
фотографијама. 

 
Обимни зидови су испуцали, на неким деловима разрушени и са трошним 

малтером. Прекривени су прљавштинама, лишајима и маховином. Завршни 
хоризонтални бетонски слој је дотрајао испуцао и са већим оштећењима. Централна 
композиција од белог камена је пре-кривена прљавштинама, лишајима и маховином. 
Прилазна стаза је већим делом прекривена земљом и потпуно зарасла у коров. 

 
Планирани радови: 
Планирано је извођење следећих радова:  
Ојачање темељне зоне зидова гробнице извођењем армирано бетонског 
прстена уз кампадно подбетониравање;  
Презиђивање оштећених делова зида од камена у свему по угледу на 
постојеће;  
Прање зидова од камена са одстрањивањем свих нечистоћа и вегетације са 
истих (алге, лишајеви, маховина);  

Извођење свих спојница – фуга на местима оштећења у свему по угледу на постојеће; 
Завршно дерсовање камених зидова у свему по угледу на постојеће;  
Поновна израда бетонске капе на оштећеним деловима зида у свему по угледу 
на постојеће;  
Прање надгробне плоче и камене посуде који су израђени од белог камена. 
Прање извршити неинвазивним еколошки прихватљивим средствима. Након 
прања, све површине заштити одговарајућим премазима (безбојним 
силиконским премазима);  
Поправка приступне стазе извођењем новог слоја асфалта са ивичњацима;  
Нивелација терена непосредно око гробнице уклањањем вишка земље и 
извођењем косина за одвођење површинских вода од гробнице 

Хортикултурно уређење хумке цветним засадом унутар зидова гробнице и уклања-
њем корова и набујале вегетације око гробнице. 
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Извођач радова је дужан да обезбеди неопходну електричну енергију и воду за 
извођење  свих  радова  на  споменику.  
Извођач је  дужан  да  обезбеди  и  обележи  градилиште постављањем одговарајуће 
ограде и градилишне табле са неопходним подацима о пројекту.  
Предвиђа се коришћење стандардне опреме за потребне радове на споменику. 
 

 

 

                         КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА 
                                        НА ГРОБНИЦИ – ХУМКИ БР.16 
 
 
 
 

Локација:  
Хумка – гробница бр.16 се налази у оквиру знаменитог места Спомен парка 

''Крагује-вачки октобар у Шумарицама. Налази се на западном ободу границе 
меморијалног простора Спомен парка уз Улицу Пере Хансона. Припада катастарској 
парцели бр.822 К.о. Крагујевац 3. 

 

 
Конструкција и просторни склоп:  
Просторни склоп чине обзид о камена са основом облика штампаног слова ''Т'' 

и цен-трално постављен надгробник са текстом и велика камена посуда у облику 
квадера. 

 

Дубина фундирања обимних зидова није позната. Зидови су израђени од 
ломљеног камена неправилног облика. Ширина зидова износи око 40 cm а њихова 
висина изнад нивоа терена се креће од 0 cm до 50 cm. Централна композиција која 
се састоји од надгробне плоче са текстом и посуде испред ње је изведена од белог 
камена. 

 
Стање:  
Хумка – гробница бр.16 већ дуго није одржавана на одговарајући начин па су 

неоп-ходни конзерваторско – рестаураторски радови и обнављање уређења 
непосредног окруже-ња.  

Обимни зидови су испуцали, на неким деловима разрушени и са трошним 
малтером. Прекривени су прљавштинама, лишајима и маховином. Завршни 
хоризонтални слој који је изведен од четвртастих бетонских плоча је дотрајао 
испуцао и са оштећењима. Централна композиција од белог камена је прекривена 
прљавштинама, лишајима и маховином. Прилаз-на стаза је већим делом прекривена 
земљом и потпуно зарасла у коров. 

 
Планирани радови: 
Планирано је извођење следећих радова:  
Ојачање темељне зоне зидова гробнице извођењем армирано бетонског 

прстена уз евентуално местимично кампадно подбетониравање;  
Презиђивање оштећених делова зида од камена у свему по угледу на 

постојеће;  
Прање зидова од камена и одстрањивање свих нечистоћа и вегетације са 

истих (алге, лишајеви, маховина);  
Извођење спојница – фуга на местима оштећења у свему по угледу на 

постојеће; 
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Завршно дерсовање камених зидова у свему по угледу на постојеће;  
Поновна израда недостајућих елемената бетонске капе на оштећеним 

деловима зида 
свему по угледу на постојеће;  

Прање надгробне плоче и камене посуде који су израђени од белог камена. 
Прање се врши неинвазивним еколошки прихватљивим средствима. Након 
прања, све површине се штите одговарајућим премазима (безбојним 
силиконским премазима);  
Поправка приступне стазе извођењем новог слоја асфалта са ивичњацима; 
Поправку бетонског приступног степеништа;  
Нивелацију терена непосредно око гробнице уклањањем вишка земље и 
извођењем косина за одвођење површинских вода од гробнице; 
  

Хортикултурно уређење хумке цветним засадом унутар зидова гробнице, и уклања 
њем корова и набујале вегетације око гробнице.  
Засађивање декоративног ниског и растињасредње висине западно од гробнице и 
прављење зелене баријере измељу гробнице и стамбеног насеља. 

 
Извођач радова је дужан да обезбеди неопходну електричну енергију и воду за изво-
ђење  свих  радова  на  споменику.   
Извођач  је дужан  да обезбеди  и  обележи  градилиште постављањем одговарајуће 
ограде и градилишне табле са неопходним подацима о пројекту.Предвиђа се 
коришћење стандардне опреме за потребне радове на споменику. 
 
 
                                                                                       Зоран Р. Јаглић, дипл. инж.  
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                                        III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

 
 
 
 
 
                                                       ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

2. 

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

3. 

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

4. 

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

5.   



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.06/17  10/ 38 

 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке  
   
 

 
 

 
 
 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 
у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да 
испуњава додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке из чл. 76. 
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
 

 
 
 

 
 
...............[навести додатни услов] 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
 
да располаже неопходним 
пословним капацитетом и то да је 
у претходних   5 (пет година 
рачунајући од дана  објављивања 
позива) извео радове на  објектима  
који су утврђени за споменик 
културе/спомен обележја од камена 
(најмање на 5  објеката која су 
непокретно културно добро)  

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
 

 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

 
 

да располаже довољним 
кадровским  
капацитетом  

   
најмање 1 једног 

дипломираног   
инжењера архитектуре 
са важећом лиценцом 
400 или 401 
најмање 3 зидара и 5 
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помоћних грађевинских 
радника запослених  
који ће бити ангажовани 
у извођењу радова који 
су премет јавне набавке. 
 

 
 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. 
и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са 
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом.  
 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу 
обавезних услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ, у виду неоверене 
копије.  

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, 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. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
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Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 
и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 
 
 
 
 
 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, 

односно извод из одговарајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 
је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  

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 надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу додатних услова – Доказ:  
 

а) копијама уговора о извођењу радова, на којима се могу     видети 
следећи подаци: име инвеститора, име и место објекта, врста и  обим 
радова, и година извођења радова,  
 
б) списком наведених референци на меморандуму предузећа оверене 
од стране овлашћеног лица, 
 
в)  окончаној ситуацији –копија.    

 
 
2) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном 

приказу додатних услова – Доказ: 

 
a) За одговорне извођаче радова - Фотокопијом личне лиценце са 

Потврдом  о важности леценце  издата од Инжењерске коморе 
Србије.  

 
б)  За лице у сталном радном односу код понуђача – фокопија  

уговора о раду и М3А обрасца, пријава обавезног социјалног 
осигурања. 
 
                в) За лице које није запослено код понуђача: фотокопију 

уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених 
послова на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке и М3А 
обрасца, пријава обавезног социјалног осигурања. 

  
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 
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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. 

 
 
 

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 

укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог 
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 
је понудио краћи рок испоруке.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни 
рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 
4); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку , 
Конзерваторско рестаураторски радови на гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у 
оквиру меморијалног простора Спомен парка Крагујевачки октобар у 
Шумарицама  ЈН бр. 06/2017 

 
ЈН број 04/17 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
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1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Конзерваторско рестаураторски радови на 
гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру меморијалног простора Спомен парка 
Крагујевачки октобар у Шумарицама  ЈН бр. 06/2017 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извођења радова 

 

 
Гарантни период 
 

 

  

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебн 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

                                          

 

 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

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

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке штампање, Конзерваторско рестаураторски радови на 
гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру меморијалног простора Спомен парка 
Крагујевачки октобар у Шумарицама  ЈН бр. 06/2017 поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, 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 ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке штампање публикације, Конзерваторско 
рестаураторски радови на гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру 
меморијалног простора Спомен парка Крагујевачки октобар у Шумарицама  ЈН бр. 
06/2017испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
......................[навести све додатне услове дефинисане конкурсном 
документацијом]. 

 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на 
који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне, Конзерваторско рестаураторски радови на гробници-
хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру меморијалног простора Спомен парка 
Крагујевачки октобар у Шумарицама  ЈН бр. 06/2017 испуњава све услове из чл. 75. 
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

                                                                  УГОВОР 
 Конзерваторско рестаураторски радови на гробници-хумки бр.1, бр.15,   бр.16 у 
оквиру меморијалног простора Спомен парка Крагујевачки октобар у  
Шумарицама   
        
Закључен између:  

Завода за заштиту споменика културе Крагујевац-, кога заступа Марко Грковић 
директор, (у даљем тексту:Наручилац), порески идентификациони број 101040785 

и______________________________________, са седиштем у _________________, ул. 
___________________ бр. ______, кога заступа директор _____________________ (у 
даљем тексту:Извођач радова), порески идентификациони број _________ , текући 
пословни рачун _______________________ код ____________________ банке у 
__________________.  

Члан 1.  
 1.1. Уговорне стране констатују:  

 
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 68/15), 
спровео поступак јавне набавке, 06/17 за избор најповољнијег понуђача за извођење 
конзерваторско рестаураторских радова на гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру 
меморијалног простора Спомен парка Крагујевачки октобар у Шумарицама. 

- да је Извођач__________ доставио понуду од ___________.године која се налази у 
прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;  
 
- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 
документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;  
 
- да је Наручилац у складу са чл. 107. Закона, на основу Понуде извођача и Одлуке о 
додели уговора бр. ______. изабрао Извођача за извођење радова.  
 

Члан 2. 
2.1. Предмет уговора је извођење конзерваторско рестаураторских радова на 
гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру меморијалног простора Спомен парка 
Крагујевачки октобар у Шумарицама. 

 
 

Члан 3. 
3.1. Уговорну цену чине: 

– предрачунска вредност радова у износу од ________________ дин.  +  ПДВ 
____________ дин. што укупно износи _____________ динара. 
3.2. Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током реализације овог 
уговора.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.06/17  25/ 38 

 

 
 
 

Члан 4. 
4.1. Извођач радова се обавезује да радове из клаузуле 2.1. овог уговора изведе у 
свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 
4.2. Извођач радова се обавезује да радове из чл. 2.1 овог Уговора, изведе стручно и  
квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима,  
стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла. 
4.3. Ако су изведени радови неадекватни, односно не одговарају неком од елемената 

садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Извођач одговара по 
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 
4.4. Сви евентуални непредвиђени, накнадни и вишкови радова морају бити одобрени 
од стране Наручиоца или лица овлашћеног за вођење стручног техничког надзора. 
4.5. Извођач је дужан да пре почетка радова достави атесте за све материјале који ће 
се користити приликом извођења радова на објектима. 
 

Члан 5. 
5.1. Рок извођења радова је ____  радних дана од дана увођења Извођача у посао 
(макс.90 дана). 
5.2. Као дан почетка радова сматраће се дан када Надзорни орган Наручиоца у 
грађевински дневник упише да је Извођач уведен у посао, а дан завршетка радова када 
Надзорни орган Наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су радови завршени 
и спремни за пријем. 
5.3. Извођач ће Наручиоцу у моменту потписивању Уговора предати банкарску 
гаранцију или потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем и 
картон депонованих потписа, наплативу безусловно и на први позив, без права 
приговора и трошкова, у корист Наручиоца, у висини од 10% од вредности уговора са 
ПДВ-ом, као гаранцију за добро и благовремено извршење посла. Наручилац ће 
банкарску гаранцију или бланко соло меницу активирати у случају неоправданог 
закашњења извођења радова који је дефинисан у члану 5 овог Уговора, а у складу са 
понудом Извођача бр. _______. 
5.4. Ако Извођач закасни са извршењем уговорених обавеза, дужан је да за сваки дан 
закашњења плати Наручиоцу казну у износу од 5 ‰ (промила) од укупне вредности 
уговорених радова. 
Укупна висина уговорене казне коју по основу из претходног става Извођач плаћа 
Наручиоцу  може да износи највише до 5 % уговорене цене. 
  

Члан 6. 
6.1. Наручилац се обавезује да Извођачу изврши уплату аванса у износу од 

_________(30% од уговорене вредности радова) одмах по отпочињању радова и 
увођењу у посао, а остатак средстава за обављене радове у износу од ___________ 
динара , у року од 8 календарских дана по испостављеним овереним привременим и 
окончаним ситуацијама за извршене радове и техничком пријему радова, на текући 
рачун бр __________________ код __________________________ банке а.д. 
____________________. 
 

Члан 7. 
7.1. Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _____ месеца (мин. 24 месеца) 
од примопредаје радова. 
7.2. У наведеном року Извођач је дужан да на позив Наручиоца отклони недостатке или 
оштећења о свом трошку. 
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7.3. Рок за решавање рекламација је ____ (макс.7) календарских дана од дана пријема 
налога корисника.  
7.4. Извођач ће Наручиоцу доставити банкарску гаранцију или потписану и оверену 
бланко соло меницу са меничним овлашћењем и картон депонованих потписа, 
наплативу безусловно и на први позив, без права приговора и трошкова, у корист 
Наручиоца, у висини од 5% од вредности уговора са ПДВ-ом, као гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року. Банкарску гаранцију или соло меницу Извођач ће 
предати Наручиоцу у тренутку примопредаје објекта. 
7.5. Наручилац ће банкарску гаранцију или соло меницу активирати у случају да 
Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац захтевао. 
 
 

Члан 8. 
8.1. Извођач радова се обавезује да за одговорног руководиоца радова одреди 

решењем 
лице које је дипломирани инжењер одговарајуће струке, са лиценцом одговорног 
извођача радова 
8.2 Наручилац и Извођач се обавезују да имају своје овлашћене представнике 

приликом извођења радова, а чија се имена уписују у грађевински дневник или 
уговорне стране писмено обавештавају једна другу.   
8.3.  Представник Наручиоца је истовремено и Надзорни орган приликом извођења 
радова. 
8.4. О свакој промени личности представника уговорне стране се благовремено кроз 
грађевински дневник или дописом међусобно обавештавају. 
 

Члан 9. 
9.1. Обавеза Извођача је да на градилишту води грађевински дневник и грађевинску 
књигу. 
9.2. Наведене књиге потписује представник Наручиоца и представник Извођача радова. 
9.3. Све ове књиге Извођач води на градилишту, а по завршетку радова и по извршеном 

стручном прегледу, примопредаји и обрачуну радова предаје са осталом 
документацијом  Наручиоцу. 
9.4. Примопредају радова извршиће Комисија за стручни преглед, примопредају и  
обрачун радова, о чему ће се сачинити записник. 
 

Члан 10. 
10.1. Наручилац и Извођач су сагласни да се у року од 5 (пет) дана од дана 
констатовања да су радови извршени и отклоњене евентуалне примедбе изврши 
примопредаја објекта из чл. 2 овог Уговора. 
10.2. О извршеном стручном прегледу, примопредаји и обрачуну радова сачињава се 

записник и потписују га представници  Наручиоца и Извођача. 
. 
 

Члан 11. 
11.1. Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење градилишта, тако што ће  
предузети све мере за безбедност објекта, околине и заштиту животне средине.  
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера  
заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.     
11.2  Извођач се обавезује да организује и спроводи мере заштите на раду из 

сопствених средстава у складу са Законом о заштити на раду и сопственим 
Правилником о заштити на раду за радове преузете овим Уговором, као и да о свом 
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трошку, применом одговарајућих мера, обезбеди градилиште и сигурност посетилаца у 
току извођења предметних радова. 
11.3. По завршетку радова Извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, 
преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове у вези са радовима из овог 
члана сноси Извођач. 
 
 

Члан 12. 
12.1. Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно.  
12.2. Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени споразумно, 
уговара се надлежност Привредног  суда у  Крагујевцу. 
 

Члан 13. 
13.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 
уговорних страна. 
13.2. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна.  
 
 

Члан 14. 
14.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе 

Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама. 
14.2. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за обе 

уговорне стране. 
14.3. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
У Крагујевцу, дана _______ 2017. год. 
 
 
 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ                                                                                      ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести 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. 
Понуду доставити на адресу: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
КРАГУЈЕВАЦ , КРАГУЈЕВАЧКОГ ОКТОБРА 184 са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку. Конзерваторско рестаураторски радови на гробници-хумки бр.1, бр.15, 
бр.16 у оквиру меморијалног простора Спомен парка Крагујевачки октобар у 
Шумарицама  ЈН бр. 06/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до10.11 2017.године  до 12 часова. 

    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 ............. 
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3. ПАРТИЈЕ 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ , КРАГУЈЕВАЧКОГ ОКТОБРА 184,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавк Конзерваторско рестаураторски радови на 
гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру меморијалног простора Спомен парка 
Крагујевачки октобар у Шумарицама  ЈН бр. 06/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку - Конзерваторско рестаураторски радови на 
гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру меморијалног простора Спомен парка 
Крагујевачки октобар у Шумарицама  ЈН бр. 06/2017 НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку Конзерваторско рестаураторски радови на 
гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру меморијалног простора Спомен парка 
Крагујевачки октобар у Шумарицама  ЈН бр. 06/2017- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Конзерваторско рестаураторски радови 
на гробници-хумки бр.1, бр.15, бр.16 у оквиру меморијалног простора Спомен 
парка Крагујевачки октобар у Шумарицама  ЈН бр. 06/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач 
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 
као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а 
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је регулисан уговором на основу документа који испоставља понуђач, а 
којим је потврђена (испорука добара, извршење услуга, извођење радова). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција..– Завод за заштиту споменика културе Крагујевац не може бити краћа од 
24месеци од дана (испоруке добара, извршења услуге, завршетка радова). 
 
9.3. Захтев у погледу рока  
Рок извођења радова , не може бити дужи од 90  радних дана од дана закључења 
уговора. 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде 120 дана. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
 
 
10. 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. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
  
 
 
 
 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 
[наручилац наводи проценат, у складу са подЗЈНским актом, а тај 
проценат не може бити већи од 10%] од укупне вредности понуде 
без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице 
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је 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за 
озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење 
понуде].  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач 
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено 
не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла 
у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

 
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач 

се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у 
тренутку закључења уговора, а најкасније до прве испоруке], 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 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла 
[средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за 
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета 
јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 
гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-a [може се захтевати максимално 10%]. Наручилац 
ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања 
квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 
уговора у гарантном року. [Средство обезбеђења траје најмање 
онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је 
предмет обезбеђења]. 

 
 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 

 
 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, Крагујевачког октобра 184, 34000 
Крагујевац, електронске поште на e-mail kgheritage@gmail.com или факсом на број 
034/335-347  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.06 /2017 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. ЗЈН,  и то:  

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

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
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понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail: kgheritage@gmail.com факсом на број 034/335-347 или препорученом пошиљком 
са повратницом на адресу наручиоца Завод за заштиту споменика културе 
Крагујевац, Крагујевачког октобра 184, 34000 Крагујевац. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 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 
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
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 
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које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 
за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП Завода за заштиту споменика културе Крагујевац јавна набавка ЈН 

.... [навести редни број јавне набавкe;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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ПРЕДМЕР 

КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА 

 НА ГРОБНИЦИ - ХУМКИ БР.1 У ОКВИРУ МЕМОРИЈАЛНОГ ПРОСТОРА 

СПОМЕН ПАРКА КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР У ШУМАРИЦАМА 

  

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ           

              

1 Рашчишћавање терена (поткресивање 

и проређивање вегетације, кошење 

траве, чишћење градилишта...) пре по-

четка, као и након свих изведених ра-

дова, око и унутар гробнице, а у појасу 

од око 10,00 m удаљености од хумке. 

Посечену прониклу вегетацију, сатру-

ло лишће са наталоженом земљом и 

остали отпадни материјал и шут при-

купити, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. Плаћа се 

једанпут без обзира на број чишћења.  

          

  Обрачун по m2 рашчишћене површине 1000.00 x   =   

              

2 Обијање малтера - бетона завршног 

слоја каменог обзида дебљине око 5 

cm. Шут прикупити, утоварити на ка-

мион и одвести на градску депонију. 

          

  Обрачун по м2 обијене површине 40.00 x   =   

              

3 Демонтажу камених плоча поставље-

них на косом делу намењеном за пола-

гање венаца. Шут прикупити, утовари-

ти на камион и одвести на градску де-

понију. 

          

  Обрачун по м2 4.00 x  =  

              

4 Чишћење спојница - фуга на каменом 

обзиду. Спојнице очистити до 2 cm 

дубине. Шут прикупити, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију. 

          

  Обрачун по м2 површине зида 50.00 x  =   

              

5 Пескирање металних оградних стуби-

ћа са уклањањем свих нечистоћа и па-

тина до здраве подлоге. 

          

  Обрачун по ком металних стубића 40.00 x   =   



              

6 Демонтажа камених плоча непровал-

ног облика са платоа и приступне ста-

зе. Плоче уклонити пажљиво и након 

чишћење их слагати на погодном 

месту због поновне употребе и пола-

гања на нивелисану и припремљену 

површину. 

          

  Обрачун по м2 површине стазе и пла-

тоа 

150.00 x   =   

              

7 Ручни ископ земље III категорије. Ис-

коп се изводи око обимних камених 

зидова гробнице са циљем испитивања 

стања темељне зоне и извођењем оја-

чања темељне зоне извођењем арми-

рано бетонског ''прстена'' око обимних 

зидова испод нивоа терена. Сав вишак 

ископане земље утоварити на камион 

и одвести на градску депонију. 

          

  Обрачун по м3 ископа 30.00 x  =   

              

  УКУПНО А - ПРИПРЕМНИ РАДО-

ВИ 

         

___________ 

              

Б РАДОВИ НА КОНЗЕРВАЦИЈИ И 

РЕСТАУРАЦИЈИ 

          

              

1 Ојачање темељне зоне извођењем 

армирано бетонског прстена око о-

бимних зидова гробнице. Ојачање из-

вести извођењем армирано бетонског 

серклажа пресека 15 х 25 cm армира-

ног са 4øR12 и узенгијама Uø8/30 cm. 

Бетонирање извести марком бетона 

МБ25 са свим потребним предрадња-

ма, неопходном оплатом и извођењем 

тампона од слоја шљунка у дебљини 

од 10 cm. Уцену улази и уграђена 

арматура. 

          

  Обрачун по м3 армираног бетона 3.50 x   =  

              



2 Прање свих надземних површина гро-

бнице, обимних зидова од камених 

блокова и централну композицију од 

белог камена која се састоји од над-

гробне плоче, камене посуде и бакље 

на пиједесталу. Уклонити све нечисто-

ће и вегетативне слојеве са површина 

(алге, лишајеви, маховина) чистом во-

дом под притиском уз евентуалну упо-

требу хемијских, еколошки прихват-

љивих, средстава. 

          

  Обрачун по м2 опраних површина 80.00 x   =  

              

3 Извођење претходно очишћених и 

припремљених спојница - фуга на ка-

меном обзиду. Спојнице фуговати це-

ментним малтером погодне конзи-

стенције у свему по угледу на постоје-

ће. Водити рачуна да се приликом 

извођења спојница лице камена не 

запрља. 

          

  Обрачун по м2 површине зида 50.00 x   =   

              

4 Извођење бетонске капе, односно 

завршног слоја каменог обзида бето-

ном у дебљини од 5 cm, а армираним 

арматурном мрежом Q84. Бетонирање 

извести марком бетона МБ25 са свим 

потребним предрадњама и неопходном 

оплатом. Уцену улази и уграђена 

арматура. 

          

  Обрачун по м2 бетонске капе 40.00 x   =  

              

5 Заштита свих површина од камена на-

ношењем хидрофобног провидног си-

ликатног/силиконског слоја у потре-

бном броју премаза према упутству 

произвођача.  

          

  Обрачун по м2 третираних површина 80.00 x  =  

              

6 Заштита свих површина оградних сту-

бића од метала наношењем заштитног 

слоја а затим бојењем бојом за метал у 

црном мат тону. 

          

  Обрачун по ком металних стубића 40.00 x   =  

              



7 Изливање и уградња недостајућих де-

лова на металним оградним стубићи-

ма. Елементе излити од исте легуре а 

користити постојеће елементе за 

прављење калупа тако да буду иден-

тични постојећим. 

          

  Обрачун по ком нових елемената 5.00 x   =   

              

8 Уградња недостајућих ланаца између 

металних оградних стубића. Ланце 

заштитити наношењем заштитног сло-

ја, а затим бојењем бојом за метал у 

црном мат тону. 

          

  Обрачун по м1 уграђених ланаца 120.00 x   =  

              

9 Нивелисање подлоге испод камених 

плоча приступне стазе и платоа. Ниве-

лацију извести погодном механизаци-

јом уз добро утабавање подлоге. У це-

ну улази и материјал за израду подлоге 

(песак, шљунак…). 

          

  Обрачун по м2 нивелисане површине 150.00 x   =  

              

10 Постављање претходно очишћених и 

сложених камених плоча на плато и 

приступну стазу. Постављање извести 

у свему према затеченом стању пре 

радова. 

          

  Обрачун по м2 поплочане површине 150.00 x   =   

              

11 Облагање површина за полагање вена-

ца белим мермерним плочама 30 х 30 х 

2 cm. Плоче поставити у цементном 

малтеру на претходно припремљену и 

чисту подлогу. 

          

  Обрачун по м2 поплочане површине 4.00 x  =  

              

12 Хортикултурно уређење хумке цвет-

ним засадом унутар зидова гробнице. 

          

  Обрачун комплет 1.00 x  =   

             

  УКУПНО Б - РАДОВИ НА КОН-

ЗЕРВАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ 

        ___________ 

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

  

A ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  ___________ 

Б РАДОВИ НА КОНЗЕРВАЦИЈИ И 

РЕСТАУРАЦИЈИ 

 ___________ 

    

 УКУПНО РАДОВИ A+Б         ___________  

    

  ПДВ 20 %  ___________ 

    

 СВЕГА РАДОВИ   ___________ 

    

       

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕР 

КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА 

 НА ГРОБНИЦИ - ХУМКИ БР.15 У ОКВИРУ МЕМОРИЈАЛНОГ ПРОСТОРА 

СПОМЕН ПАРКА КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР У ШУМАРИЦАМА                                                                                                                                                                              

  

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ           

        
  

  

1 Рашчишћавање терена (поткресивање и 

проређивање вегетације, кошење траве, 

чишћење градилишта...) пре почетка, 

као и након свих изведених радова, око 

и унутар гробнице, а у појасу од око 

2,00 m удаљености од хумке и при-

ступне стазе. Посечену прониклу веге-

тацију, сатруло лишће са наталоженом 

земљом и остали отпадни материјал и 

шут прикупити, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. Плаћа се 

једанпут без обзира на број чишћења.  

    
  

  Обрачун по m2 рашчишћене површине 1000.00 x 
 

=   

  
  

    
  

2 Обијање малтера - бетона завршног 

слоја каменог обзида дебљине око 10 

cm. Шут прикупити, утоварити на ка-

мион и одвести на градску депонију. 
    

  

  Обрачун по м2 обијене површине 15.00 x 
 

=   

  
  

    
  

3 Чишћење спојница - фуга на каменом 

обзиду. Спојнице очистити до 2 cm ду-

бине. Шут прикупити, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију. 
    

  

  Обрачун по м2 површине зида 50.00 x 
 

= 
 

  
  

    
  

4 Ручни ископ земље III категорије. Ис-

коп се изводи око и испод обимних ка-

мених зидова гробнице са циљем испи-

тивања стања темељне зоне и извође-

њем ојачања темељне зоне извођењем 

армирано бетонског ''прстена'' и кам-

падног подбетониравања. Сав вишак 

ископане земље утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

    
  

  
Обрачун по м3 ископа 15.00 x 

 
= 

 

  
  

    
  

  

УКУПНО А - ПРИПРЕМНИ РАДО-

ВИ     
_____________ 



        
  

Б РАДОВИ НА КОНЗЕРВАЦИЈИ И 

РЕСТАУРАЦИЈИ     
  

    
    

  

1 Ојачање темељне зоне кампадним под-

бетониравањем извођењем армирано 

бетонске темељане траке испод посто-

јећих темеа. Ојачање извести извође-

њем траке армирано бетона пресека 50 

х 30 cm армираног са 6øR12 и узенги-

јама Uø8/30 cm. Бетонирање извести 

марком бетона МБ25 са свим потре-

бним предрадњама, неопходном опла-

том и извођењем тампона од слоја 

шљунка у дебљини од 10 cm. У цену 

улази и уграђена арматура. 

    
  

  
Обрачун по м3 армираног бетона 8.00 x 

 
=   

  
  

    
  

2 Презиђивање оштећених делова обим-

них зидова од камена. Трошне делове 

зида порушити до здраве подлоге - 

зидне масе. Камен очистити, сложити и 

припремити за поновну употребу. Пре-

зидати делове зидова слагањем и во-

ђењем лица камена у свему по угледу 

на постојеће. 

    
  

  
Обрачун по м3 президаних зидова 5.00 x 

 
= 

 

  
  

    
  

3 Прање свих надземних површина гро-

бнице, обимних зидова од камених 

блокова и централну композицију од 

белог камена која се састоји од надгро-

бне плоче и камене посуде. Уклонити 

све нечистоће и вегетативне слојеве са 

површина (алге, лишајеви, маховина) 

чистом водом под притиском уз евен-

туалну употребу хемијских, еколошки 

прихватљивих, средстава. 

    
  

  
Обрачун по м2 опраних површина 80.00 x 

 
=   

  
  

    
  



4 Извођење претходно очишћених и 

припремљених спојница - фуга на ка-

меном обзиду са завршним дерсова-

њем. Спојнице фуговати цементним 

малтером погодне конзистенције у 

свему по угледу на постојеће. Водити 

рачуна да се приликом извођења спој-

ница лице камена не запрља. Дерс 

изводити у свему по угледу на постоје-

ће. 

    
  

  Обрачун по м2 површине зида 50.00 x 
 

= 
 

  
  

    
  

5 Извођење бетонске капе, односно 

завршног слоја каменог обзида бето-

ном у дебљини од 10 cm, а армираним 

арматурном мрежом Q84. Бетонирање 

извести марком бетона МБ25 са свим 

потребним предрадњама и неопходном 

оплатом. У цену улази и уграђена 

арматура. 

    
  

  Обрачун по м2 бетонске капе 40.00 x 
 

= 
 

        
  

6 Заштита свих површина од камена на-

ношењем хидрофобног провидног си-

ликатног/силиконског слоја у потре-

бном броју премаза према упутству 

произвођања.  

    
  

  Обрачун по м2 третираних површина 80.00 x 
 

=   

  
  

    
  

7 Нивелација терена непосредно око 

хумке са формирањем косина - шкарпи 

за брже одвођење воде од гробнице.     
  

  Обрачун по м2 нивелисане површине 200.00 x 
 

= 
 

  
  

    
  



8 Обнављање прилазне стазе ка гробни-

ци. Обнову извршити чишћењем 

постојеће стазе од наноса земље и ху-

муса. Извршити добру припрему 

подлоге за извођење новог слоја асфал-

та са потребним разбијањем, насипа-

њем и набијањем. Ивице стазе снабде-

ти ивичњацима по угледу на постојеће 

стазе у Спомен - парку. Извести плани-

рање терена поред стазе да се повр-

шинске воде не би задржавале и да би 

ефикасније одлазиле од стазе. У цену 

улази сав потребан материјал за подло-

гу, ивичњаци, асфалтирање и механи-

зација потребна за израду стазе. 

    
  

  Обрачун по м2 стазе 100.00 x 
 

=   

  
  

    
  

9 Хортикултурно уређење хумке цвет-

ним засадом унутар зидова гробнице.     
  

  
Обрачун комплет 1.00 x 

 
= 

 

  
 

    
  

  

УКУПНО Б - РАДОВИ НА КОН-

ЗЕРВАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ 
    

    _____________ 

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

   



 

 

  

   

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 
 

A ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

_____________  

Б РАДОВИ НА КОНЗЕРВАЦИЈИ И 

РЕСТАУРАЦИЈИ 

 

_____________ 

 
 

 
 

 

УКУПНО РАДОВИ A+Б         _____________ 

 
 

 
 

 

 ПДВ 20 %  _____________  

 

  

 

 

СВЕГА РАДОВИ   _____________ 

 

  
 

 

     
 

 

  

 

  

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕР КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА 

 НА ГРОБНИЦИ - ХУМКИ БР.16 У ОКВИРУ МЕМОРИЈАЛНОГ ПРОСТОРА СПО-

МЕН ПАРКА КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР У ШУМАРИЦАМА                                                                                                                                                                              

  

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   
   

  

     
   

  

1 Рашчишћавање терена (поткресивање и 

проређивање вегетације, кошење траве, 

чишћење градилишта...) пре почетка, 

као и након свих изведених радова, око 

и унутар гробнице, а у појасу од око 

2,00 m удаљености од хумке и приступ-

не стазе. Посечену прониклу вегетацију, 

сатруло лишће са наталоженом земљом 

и остали отпадни материјал и шут при-

купити, утоварити на камион и одвести 

на градску депонију. Плаћа се једанпут 

без обзира на број чишћења.  

  
   

  

 Обрачун по m2 рашчишћене површине 1000.00 x 
 

=   

     
   

  

2 Демонтажа завршног слоја каменог 

обзида од бетонских квадратних плоча 

дебљине око 5 cm. Неоштећене плоче 

очистити и сложити за поновну употре-

бу, а шут прикупити, утоварити на ка-

мион и одвести на градску депонију. 

  
   

  

 Обрачун по м2 демонтираних плоча 30.00 x 
 

=   

     
   

  

3 Чишћење спојница - фуга на каменом 

обзиду. Спојнице очистити до 2 cm ду-

бине. Шут прикупити, утоварити на ка-

мион и одвести на градску депонију. 

  
   

  

 Обрачун по м2 површине зида 40.00 x 
 

= 
 

     
   

  



4 Ручни ископ земље III категорије. Ис-

коп се изводи око и испод обимних ка-

мених зидова гробнице са циљем испи-

тивања стања темељне зоне и извође-

њем ојачања темељне зоне извођењем 

армирано бетонског ''прстена'' и кам-

падног подбетониравања. Сав вишак 

ископане земље утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

  
   

  

 Обрачун по м3 ископа 40.00 x 
 

= 
 

     
   

  

 УКУПНО А - ПРИПРЕМНИ РАДО-

ВИ 
  

   
__________  

 
    

   
  

Б РАДОВИ НА КОНЗЕРВАЦИЈИ И 

РЕСТАУРАЦИЈИ   
   

  

     
   

  

1 Ојачање темељне зоне кампадним под-

бетониравањем извођењем армирано 

бетонске темељне траке испод постоје-

ћих темеља. Ојачање извести извођењем 

траке армирано бетона пресека 50 х 30 

cm армираног са 6øR12 и узенгијама 

Uø8/30 cm. Бетонирање извести марком 

бетона МБ25 са свим потребним пре-

драдњама, неопходном оплатом и изво-

ђењем тампона од слоја шљунка у деб-

љини од 10 cm. У цену улази и уграђена 

арматура. 

  
   

  

 Обрачун по м3 армираног бетона 15.00 x 
 

= 
 

     
   

  

2 Презиђивање оштећених делова обим-

них зидова од камена. Трошне делове 

зида порушити до здраве подлоге - зид-

не масе. Камен очистити, сложити и 

припремити за поновну употребу. Пре-

зидати делове зидова слагањем и вође-

њем лица камена у свему по угледу на 

постојеће. 

  
   

  

 Обрачун по м3 президаних зидова 10.00 x 
 

= 
 

     
   

  



3 Прање свих надземних површина гро-

бнице, обимних зидова од камених бло-

кова и централну композицију од белог 

камена која се састоји од надгробне 

плоче и камене посуде. Уклонити све 

нечистоће и вегетативне слојеве са 

површина (алге, лишајеви, маховина) 

чистом водом под притиском уз евенту-

алну употребу хемијских, еколошки 

прихватљивих, средстава. 

  
   

  

 Обрачун по м2 опраних површина 100.00 x 
 

= 
 

     
   

  

3 Извођење претходно очишћених и при-

премљених спојница - фуга на каменом 

обзиду са завршним дерсовањем. Спој-

нице фуговати цементним малтером по-

годне конзистенције у свему по угледу 

на постојеће. Водити рачуна да се при-

ликом извођења спојница лице камена 

не запрља. Дерс изводити у свему по 

угледу на постојеће. 

  
   

  

 Обрачун по м2 површине зида 80.00 x 
 

=   

     
   

  

4 Извођење бетонске капе, односно 

постављање претходно демонтираних 

бетонских плоча са израдом потребног 

броја комада нових плоча израђених у 

свему по угледу на постојеће. Плоче 

поставити у цементном малтеру 1:3. 

  
   

  

 Обрачун по м2 површине бет. плоча 30.00 x 
 

= 
 

     
   

  

5 Заштита свих површина од камена на-

ношењем хидрофобног провидног си-

ликатног/силиконског слоја у потре-

бном броју премаза према упутству 

произвођања.  

  
   

  

 Обрачун по м2 третираних површина 100.00 x 
 

= 
 

     
   

  

6 Нивелација терена непосредно око хум-

ке са формирањем косина - шкарпи за 

брже одвођење воде од гробнице. 
  

   
  

 Обрачун по м2 нивелисане површине 200.00 x 
 

=   

     
   

  



7 Обнављање прилазне стазе ка гробници. 

Обнову извршити чишћењем постојеће 

стазе од наноса земље и хумуса. Извр-

шити добру припрему подлоге за изво-

ђење новог слоја асфалта са потребним 

разбијањем, насипањем и набијањем. 

Ивице стазе снабдети ивичњацима по 

угледу на постојеће стазе у Спомен - 

парку. Извести планирање терена поред 

стазе да се површинске воде не би 

задржавале и да би ефикасније одлазиле 

од стазе. У цену улази сав потребан ма-

теријал за подлогу, ивичњаци, асфалти-

рање и механизација потребна за израду 

стазе. 

  
   

  

 Обрачун по м2 стазе 100.00 x 
 

= 
 

     
   

  

8 Хортикултурно уређење хумке цветним 

засадом унутар зидова гробнице, као и 

засадом ниског и ратсиња средне виси-

не на западној страни гробнице у дужи-

ни око 30 метара. 

  
   

  

 Обрачун комплет 1.00 x 
 

=   

    
   

  

 УКУПНО Б - РАДОВИ НА КОНЗЕР-

ВАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ   
   

__________  

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   



  

  

   

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 
 

A ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  __________ 

Б РАДОВИ НА КОНЗЕРВАЦИЈИ И 

РЕСТАУРАЦИЈИ 

 __________ 

 
 

 
 

 
УКУПНО РАДОВИ A+Б         __________ 

  
 

 
  ПДВ 20 %  __________ 

   

 

 СВЕГА РАДОВИ   __________ 
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