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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

 

Отворени поступак јавне набавке радова: Конзервација, рестаурација и презентација 

археолошког локалитета 28 ''Житни трг'' у Сремској Митровици  

 

Број јавне набавке: 404-359/2017-IX 

 

                                                                                    

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: 

 

 Датум и време 

Рок за достављање понуда, без обзира 

на начин достављања: 

до 11.08.2017. године 

до 10,00 часова 

Јавно отварање понуда обавиће се: 11.08.2017. године 

у 11,00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сремска Митровица, јул 2017. године 
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

86/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка број 404-359/2017-IX од 04.07.2017. 

године (ЈН  број 404-359/2017-IX), редни број 1.3.1  

Комисија за јавну набавку образована Решењем начелника Градске управе за 

културу спорт и омладину Града Сремска Митровица број 404-359/2017-IX од 04.07.2017. 

године  

припремила је  

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА И 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА 28 ''ЖИТНИ ТРГ'' У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ  

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 404-359/2017-IX 

 

Садржина конкурсне документације:  

1) општи подаци о јавној набавци                                                                        4/98 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца  

(2) напомена да се спроводи отворени поступак  

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге, радови)  

(4) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или 

оквирног споразума  

(5) напомена уколико је у питању резервисана набавка  

(6) напомена уколико се спроводи електронска лицитација  

(7) контакт (лице или служба)  

2) подаци о предмету јавне нaбавке                                                                   4/98 

(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки  

(2) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и 

ознака из општег речника набавки  

(3) врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног или 

више понуђача), трајање оквирног споразума, начин доделе уговора у случају да се 

оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет страна наручилаца 

који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни споразум 

закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради 

закључења оквирног споразума 

3) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 

опис радова, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке радова, 

евентуалне додатне услуге и сл.                                                                                      8/98 

4) техничка документација и планови                                                             16/98 

5) услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова                             17/98 

6) упутство понуђачима како да сачине понуду                                             28/98 

7) образац понуде                                                                                                  40/98 

8) модел уговора                                                                                                    62/98 
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9) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни       70/98 

10) образац трошкова припреме понуде                                                           73/98 

11) образац изјаве о независној понуди 12) други обрасци који су неопходни за 

припрему понуде                                                                                                                75/98 

 

(1) Образац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН                                              77/98 

(2) Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН                                              78/98 

 

Комисија у саставу:  

1. Ивана Соларевић Кричка,члан  

2. Данијела Међедовић, заменик  

3. Љиљана Богић, члан  

4. Јадранка Вулетић, заменик  

5. Ђурђица Кардаш, члан  

6. Гордана Новоселац, заменик 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

Назив: Град Сремска Митровица, Градска управа за културу, спорт и омладину  

Адреса: 22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13  

ПИБ: 105935357,  

матични број: 08899774,  

број рачуна: 840-26640-39,  

шифра делатности: 8411,  

e-mail: osm_uprava_9@ptt.rs  

интернет страница наручиоца: www.sremskamitrovica.org.rs  

(2) напомена да се спроводи отворени поступак:  

За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак јавне набавке у складу са 

Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге, радови): Предмет јавне набавке је набавка 

радова - Конзервација, рестаурација и презентација археолошког локалитета 28 

''Житни трг'' у Сремској Митровици 

(4) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или 

оквирног споразума:  

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

(5) напомена уколико је у питању резервисана набавка:  

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.  

(6) напомена уколико се спроводи електронска лицитација:  

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.  

(7) контакт (лице или служба):  

Контакт лице у предметном поступку је: 

- Ђурђица Кардаш у вези постављања питања, на телефон 022/215-2116 

e-mail: djudja.kardas@gmail.com  
 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

(1)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  

Опис предмета набавке: радова – Конзервација, рестаурација и презентација 

археолошког локалитета 28 ' 'Житни трг' ' у Сремској Митровици   

ОРН: 45112450 – Радови на ископу на археолошком локалитету 

          45454100 – Радови на обнови  

          45212350 – зграде од посебног историјског или архитектонског значаја  

                IA41 – Рестаурација  

(2) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и 

ознака из општег речника набавки:  

Ова набавка није обликована по партијама.  

(3) врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног или 

више понуђача), трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у случају да се 

оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет страна 

наручилаца који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни 

споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени поступак 

спроводи ради закључења оквирног споразума:  

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

mailto:osm_uprava_9@ptt.rs
http://www.sremskamitrovica.org.rs/
mailto:djudja.kardas@gmail.com
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3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

И СЛ.  

 

 

3)1)  Конзервација, рестаурација и презентација археолошког ло калитета 

28 ''Житни трг'' у Сремској Митровици  
 

Технички опис 

 

Техничким описом пројектованих радова обухваћен је опис функционалне шеме и 

презентације локалитета 28 у Срем. Митроовици, као и постпак извођења конзерваторско 

рестаураторских радова и радова на постављању монтажног амфитетатралног степеништа 

са источне стране локалитета у простору данашње шкарпе. 

Планираним радова задржава се презентација локалитета „in situ“, али у измењеној форми. 

Постављањем амфитеатралног степеништа са источне стране локалитета извршиће се 

затварање дела археолошких налаза – објекат IX и делови објеката IV и VI. Планирано је да 

се зона шкарпе врати на стање које је пројектовано 1962. године. Објекат V и VI ће се 

презентовати на нивоу поднице- на коти 79.00-78.90. што подразумева извођење 

конзерваторско-рестаураторских радова на њиховим зидовима. Обзиром да објекти 

припадају структури дрге грађевинске фазе која је највећим делом негирана изградњом 

јужног бедема крајем трећег века, када је уништен и велики део објекта VII, читљивост 

структуре археолошких остатака ће овом интервенцијом бити јаснија. Обзиром да је 

објекат I у овој фази изградње Сирмијума, која је окосница презентације (трећа фаза 

изградње -крај III и почетак IV века), великим делом реконструисан, овај објекат ће бити и 

доминантни део презентације остатака. Такође, као највреднији део налаза на локалитету 

процењено је постојање античке улице која се пружала правцем северозапад-југоисток, 

која је на локалитету отворена у пуном профилу са централним одводним каналом и 

портицима. Пројектом је предвиђена њена конзервација и рестаурација са комплетним 

поплочањем и делом поднице у стаклу које даје могућност сагледавања комплетног 

профила. Јужни бедем са својом структуром зида дефинише структуру на југозападном 

делу локалитета. Остали објекти се појављују фрагментарно. У функционалном смислу 

локалитет је зониран на део амфитеатра, део који се користи за постављање привременог 

гледалишта постављањем столица и део на коме ће постављати монтажна бина за одређена 

догађања, а који је уједно и зона презентације локалитета. Употребом рампе омогућен је 

приступ лицима са посебним потребама.  

Реализација пројекта обухвта две фазе извођења радова. Прва фаза представља 

претходне радове на детаљном чишћењу локалитета и контролим геодетским 

снимањем након чишћења, као и узорковањем материјала и његову даљу 

лабораториску анализу. У овој фази ће бити извршена контрола пројекта, свих 

планираних висинских кота, предвиђених материјала и поступака у конзервацији, али и 

техничког решења посебно обзиром на одводњавање површина, положај носећих делова 

кнструкције у односу на постојеће археолошке остатке. У овој фази треба потврдити 

постојање упијајућих бунара и могућност њихове даље употребе или потребу дораде 
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система дренаже у будућем простору локалитета. Чишћење локалитета, које обухвата како 

заштитна археолошка истраживања у зони источне шкарпе, тако и ручни ископ и скидање 

постојећих бусена траве, растиња и насипа из простора локалитета се врше уз константан 

археолошки надзор. Ови радови се морају узвршити пажљиво, ручно, до планиране коте 

која највећим делом обухвата око 30-40 цм уклањања постојећих слојева насипа поднице и 

шкарпи, осим у делу источне шкарпе где је процечна дубина интервенције 1,5 м. Остатке 

зидане структуре архитектонских остатака на локалитету треба у целости очистити 

механичким путем са уклањањем свих деградираних и дестабилизованих делова зидова. 

Обзиром да је на локалитету вршена рестаурација 60-тих година XX века уз употрбу 

цемнтних везива велико је присуство ових материјала посебно у горњим деградираним 

деловима структуре. Њихово уклањање се мора вршити пажљиво, водећи рачуна да се не 

начини већа штета оригиналном делу зидова. Уколико је ово уклањање немогуће без већих 

оштећења, задржати материјал и даљим поступком извршити његову неутрализацију. У 

овој фази обавезно извршити узорковање материјала и биолошких наслага и њихову 

лабораторијску анализу, а како би се могли утврдити даље методе и поступци у 

конзервацији остатака. Лабораторијске анализе морају утврдити могући примену 

хемијских средстава за чишћење и заштиту осттака, као и структуру и хемијски саства 

материјала у даљем поступку конзервације ( структура и компоненете малтера, врста опека, 

камена, заштитни премази и слично). Употреба хемијских средстава за чишћење је могућа 

тек након лабораторијске анализе и верификације. Током извођења радова на чишћењу 

локалитета обавезно је присуство и надзор археолога. Након извршеног детаљног чишћења 

локалитета потребно је извршити контролно геодетско снимање у свему према подацима 

датим у пројекту ( положај и распоред геодетских тачака), а потом и упоретдну анализу и 

верификацију пројектованог решења у контексту конзерваторско- рестаураторског 

третмана и техничких решења предвиђених презентацијом , уз обавезно учешће надлежних 

установа заштите непокретог културног наслеђа.  

У другој фази радова приступиће се реализацији пројектованог амфитеатра и 

конзервације и рестаурације остатака на пројектоване коте. Амфитетар је монтажна 

конструкција ослоњена на аб темеље самце који су распоређени тако да не угрожавају 

археолошке остатке. Њихов распоред, положај и димнзије у пројкету су дате на основу 

расположивих података. Коначни распоред, материјлаизација и димензије биће 

дефинисани на основу реализације прве фазе радова. На темеље се ослањају елементи 

челичне конструкције -кутијасти профили чије димензије и положај су дати графичким 

прилозима и статичким прорачуном. Коначни положај и димензије ће се дефинисати након 

прве фазе радова из наведених разлога. Обиром да ће на лицу места бити вршена корекција 

конструкције употребљен је челик са антикорозивном заштитом, а не прохромска 

конструкција. Поступак израде амфитеатра се реализује прво израдом темеља, потом 

монтажом конструкције, након чега се мора извршити насипање шкарте дренажним 

слојевима и завршно постављање поплочања од гранитне коцке у лепезастом слогу по 

косини шкарпи, а тек потом се може извршити монтажа подконструкције седишта и 

њихове завршне обраде дрвеним елементима. Дрво се користи у виду гредица дебљине 5 

цм на размаку од око 2 цм како би се омогућило проветравање и одржавање простора 

амфитеатра. На исти начин је обрађена и зона степеништа. Рампа за завршну обраду има 

челични лим и гумену подлогу ради спречавања клизања.  Визуелном смислу амфитеатром 

доминира дрво као завршна обрада. На делу где се врши рестаурација античке улице  са 

портицима потребно је поставити линијске тракасте темеље на осовинском растојању од 

око 160 цм од осовине канала. На њих се ослањају попречне носеће челичне греде на које 

се постављају армирано бетонске плоче дебљине 10 цм на размаку од ок 2 цм, на њих се 

лепком поставља калдрма од камена који подсећа на оригинало поплочање улице. 
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Постављањем ове конструкције изнад канала омогућава се његово функционисање, а на 

делу где ће бити поставњено полочање сигурносним стаклом биће могуће сагледати 

профил. Сигурносно стакло поставити на систем попречних прохром носача у виду ламела 

ширине око 50 цм. Коначни распоред носача и димензије челичних елемената, као и 

дебљина сигурносног стакла ће бита дефинисани након прве фазе радова. Минимална 

дебљина сигурносног стакла је 10 мм, стакло није рефлектујуће. Поступком рестаурације 

улице  прво се мора извршити конзервација и рестаурација канала и лукова, а потом 

приступити затварање одозго са наведеним слојевима. Постављањем независне 

конструкције поплочања обезбеђена је сигуност и стабилност поплочања. На делу насипа, 

уз портике, поплочање ће се поставити на дренажне слојеве. Да би се сагледао профил на 

делу са стакленом подницом обновити профил са каменим ивичњацима који ће бити саглев 

кроз стакло. Зону портика обновити тако да се обнови греда између стубаца и стубци према 

котама датим у графичком прилогу. На овај начин неће у потпуности бити извршена 

рестаурација античког принципа са око 30 цм вишим ивичњаком портика, али ће се портик 

вратити у стање нађено приликом истраживања. Зона самог портика, као и сви други 

делови античких улица и пролаза на локалитету, завршно се обрађују у слоју мермерне 

ризле од око 10 цм дебљине на слојевима дренаже, све према детаљима у пројекту. Кота 

поднице у портицима се задржава ради презентације структуре зидова објекта I (коси слог 

опеке) и поред чињенице да је ово зона фундирања, односно да није била видна у периоду 

коришћења улице. Исто се односи и на усвојену коту поднице у зони објекта I и  II.  

Конзервација и рестаурација зидова античких објеката извршиће се до висине из фазе 

истраживања. Предвиђена је употреба нових опека античког формата типа Coto antiko, са 

постављањем оловне разделне траке на месту контакта оригиналне и реконструисане 

структуре. У малтеру је предвиђена употреба везива на бази белог цемента и креча или 

НХЛ везива, а као агрегат користити дробљене материјале опеку и туцаник. Коначни 

одабир материјала ће бити дефинисан на основу лабораторијске анализе. Обавезно 

предвидети израду минимално 6 проба малтерске структуре да би се добио адекватан 

материјал по структури и тону. Завршна заштита паропропуним средсвима за 

хидрофобизацију, биохемијску и фунгицидну заштиту је обавезна. Избор материјала ће 

бити у складу са налазима лабораторијских анализа. Унутрашњост архитектонских 

остатака објеката занатске четврти на локалитету ( објекти 1, 2, 3, 5, 7 и 8) се презентује 

завршном обрадом поднице у слојевима млевене опеке -тенесита дебљине 10 цм на слоју 

песка од 10 цм на дренажним слојевима туцаника и шљунка дебљине 20-30 цм, све ускладу 

са детаљима у пројекту и коначних резултата прве фазе радова. Структуру јужног бедема 

обновити према постојећем стању које карактерише релативно јасна висинска дефиниција, 

али и деградација нижих слојева. Хемијска нализа ће дати одговор на употребу материјала, 

али начелно је потребно извршити рестаурацију нижих зиданих слојева-подзиђивање,  на 

описан начин употребом слојева опеке и камена.  Анализом камена потврдити његову 

структуру (евентуално локално порекло) што ће омогућити одбир сличног камена 

оригиналу, по структури и изгледу.  

Све завршне површине на локалитету обвезно извести у нагибу од минимално 1-2% са 

одливањем ка упојним деловима система за дренажу који се изводи на унутрашњем делу 

локалитета и чију основу чине упијајући бунари или други делови система, све у складу са 

детаљима из пројекта и резултатима прве фазе радова.  

Сви радови на консолидацији дренажних слојева и подлога на локалитету морају се 

изводити тако да не угрозе статичку стабилност околних објеката који су изведени без 

хоризонталних и вертикалних веза и серклажа у конструкцији старој око 200 година са 

изузетно лошим одржавањем. Односно употреба било какве опреме на бази вибрација није 

дозвољена нарочито у западном делу локалитета.  
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Приликом извођења радова обавезна је стална констрола и присуство конзерваторског 

надзора. Дозвољена је употреба искључиво материјала са одговарајућим атестима и 

сертификатима у складу са важећим прописима. 
 

3)2) врста техничке карактеристике (спецификације): 
 

Предмер радова – оријнтациона процена количина на основу расположивих података 
 

Поз. Опис радова количи

на 

Јед.ме

ре 

1) Заштитна археолошка истраживања у зони шкарпи локалитета   

1. Припрема и обезбеђење градилишта, обухвата постављање нетранспарентне 

заштитне ограде минималне висине 2 м око градилишта са улазном капијом, 

постављање градилишне инфраструктуре и монтажних објеката за потребе 

радника (обавезан суви тоалет), свих информативних табли у складу са 

важећим прописима, одговарајуће градилишне документације.  

паушално 

2. Ручни ископ земљаних слојева у зони шкарпи локалитета, обухвата пажљиво 

извођење радова на ручном ископу у археолошким слојевима под 

константним археолошким надзором, у делу источне шкарпе испод 

планираног амфитеатралног седишта. Просечна дубина ископа је 1.5 м.  

Радови обухватају израду новог насипа у дренажним слојевима финије 

гранулације, у зони архитектоских налаз применити песак и геотекстилну 

подлогу ради консолодације насипа, новим насипом формирати нову косину 

потребну за израду облоге косине испод амфитетралног степеништа. Ценом 

обухватити сав потребан рад и материјал, помоћне платформе, утовар и одвоз 

шута на градску депонију.  

373,00 м2 

3. Физичка радна снага 

-за рад на ручном археолошком земљаном ископу (рад ашовом и лопатом) 

-копање и избацивање земље, претраживање земље и прикупљање 

археолошког материјала, ручно равнање и глачање основе и страница 

откопаних површина. Обрачун по радном сату. 

6 радника х 300 сати= 1800 радних сати 

1800 радни 

сат 

4. 1. Стручна радна снага археолози 

2 археолога х 300 сати= 600 радних сати 

2. Стручна радна снага архитекта  

1 архитекта х 300 сати= 300 радних сати 

3. Конзерватор-рестауратор 

1 конзерватор х 300 сати= 300 радних сати 

4. Техничар 

1 техничар х 300 сати= 300 радних сати 

-за рад на археолошким ископавањима: стручно праћење археолошког ископа, 

израда теренске археолошке документације, рад са нивелиром, паковање и 

обележавање археолошког материјала 

-за рад на археолошким ископавањима: стручно праћење археолошког ископа, 

израда теренске археолошке документаце, стручна обрада археолошких 

налаза 

-за рад на финалној обради теренске документације и 3D скенирање 

археолошких предмета, опис археолошких предмета, компјутерску обраду 

цртежа и фотографија  

-за рад на археолошким ископавањима: снимање археолошког ископа 

тоталном станицом и израда ситуационих планова археолошких локалитета 

Јединичном ценом дефинисан је радни сат стручне радне снаге без обзира на 

 

600 

 

300 

 

300 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радни 

сат 
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профил и звања ангажованих стручњака. Обрачун по радном сату.   

5. У периоду дана и ноћи када се не изводе археолошка ископавања неопходно је 

обезбедити присуство физичко техничког обезбеђења. 

360 Радни 

сат 

6.  Набавка потрошног материјала за рад на археолошком ископавању (најлон 

кесе разних величина, рукавице, јутане кесе, картонске и пластичне кутије 

раличитих величина, нивелманске обрасце, блокове за цртање, оловке и сл.). 

паушално 

2) Конзервација и рестаурација археолошких остатка   

A/ Земљани радови   

1. Скидање бусена траве, ручни утовар са превозом до градске депоније. Радови 

обухватају пажљиво чишћење преосталих делова шкарпи од постојећег 

растиња и бусена траве, посебну пажљу обратити у зони контакта са 

архитектонским остацима, радови се изводе ручним алатом под константим 

археолошким надзором и праћењем.   У цену урачунатаи сав потребан рад и 

материјал, као и коришћење помоћних радних платформи.  

M2 

/25.7+28.1/2x2,80+20.80x2.2+/17.0+16.5/2x2.2+/24.0+24.7/2x2,0=206,63 + 

/7.0+6.2/2x2.65+/44.8+42.4/2x3.0+/22.3+19.8/2x/4.5+1.2/2=208.20= 

414.92 

 

м2 

2. Скидање насипа дебљине до 50 цм цм са равног дела локлаитета, утовар и 

одвоз на градску депонију. Радови се изводе ручно, пажљиво посебно у зони 

контакта са архитектонским остацима и деловима инфраструктуре, под 

констатним археолошким надзором и праћењем радова.   м3 

П основе: 1851,32 m2 

П зидова : 354.49 m2 

1851,32-354.49=1496,83x0.5= 

748.42 м3 

2.  Набавка и уградња слоја за дренажу од мин. 20-30 цм дебљине од слоја 

туцаника и шљунка, слојеви се изводе са нагибом ка упојним бунарима или 

другим деловима сисема за дренажу, све у складу са детаљима из пројекта и 

резултатима прве фазе радова. Слојеви се постављају и нивелишу у дебљини 

од 5 цм са набијањем и заливањем без угрожавања стабилности околних 

објеката на тргу.        м3 

П насипа: 1496.83 m2 

П испод амфитеатра: 295.32 m2 

1496,83-295.32=1201,37x0,5= 

600.76 м3 

3. Набавка и насипање слоја млевене опеке различитих фракција 2-4 мм, у 

дебљини од око 10 цм и подлоге од слоја песка дебљине 10 цм у 

унутрашњости остатака архитектонксих објеката на локалитету у складу са 

детаљима из пројекта, на претходно конслидовану дренажну подлогу 

изведену са пројектованим нагибом. Постављање извршити у слојевима од по 

5 цм дебљине уз набијање и квашење. Завршну коту извести у нагибу према 

задатим висинским котама. У цену урачунати сав потребан рад и материјал. 

337.64= 

337.64 м2 

4. Набавка и постављање бусена траве на шкарпама локалитета дебљине 10цм. 

Бусен траве се поставља на постојећим и новоформираним шкарпама све у 

складу са дефинисаним завршним котама и детаљима из пројекта. Бусен се 

поставља на претходно припремљену подлогу коју чине консолидовани 

дренажни слојеви у нагибу од 5-10 цм туцаника и 5-10 цм шљунка, дренажна 

фолија, слој хумуса од 20-25 цм на који се поставља бусен. У цену урачунати 

сав потребан рад и материјал и неговање бусена траве до потпуног формирања 

травнатог покривача.  

208.29+нови насип:104.05+80.92== 

393.26 м2 

5. Затварање делова локалитета испод новоформиране шкарпе и поднице на делу 

улице дренажним слојевима које чини туцаник и шљунак укупне дебљине 20-

35 цм. Све извести у нагибу према детаљима из пројекта и резултатима прве 

102.15 м3 
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фазе радова. M3 

3.25x13.78x/1.16+0.65/2  +23.7x1.4x/2.5+0.65/2  +1,2x6,9x1,13= 

 Набавка и уградња слоја мермерне ризле дебљине 10 цм и подлоге од 

туцаника дебљине 10 цм са набијањем слојева. Облога се поставља у нагибу 

према задатим котама. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. 

Oko 450  m2 

450 м2 м2 

Б/  Зидарски радови   

1. Чишћење зидова механичким и хемијским третманима и попрвака спојница. 

Механичким путем, уз употребу искључиво ручних алата-четке, шпахле, 

шпатуле и сл. (није дозвољено пескарење површина) извршитиповршинско 

чишћење физичких наслага, нечистоћа, вегетације, лишајева и алги. Поступак 

се мора извршити са посебном пажњом и уклањањем дестабилизованих 

делова уз обавезно праћење конзерватора и чување материјала за поступак 

анастилозе у следећој фази радова. Приликом чишћења извршити чишћење 

спојница у структури зидова на свим зидним површинама, уколико овај 

поступак захтева нарушавање структуре зида спојнице третирати хемијским 

посупцима након лабораторијске анализе. У следећој фази се приступа 

хемиском третману површина након извршене лабораторијске анализе 

узорака која ће показати хемијска средства и поступке, њихову употребу и 

трајање. Спојнице испунити као упуштене тако да се јасно очува видна 

структура зидова на свим површинама, за испуну користити смеску малтера 

коју ће дефинисати конзерваторски надзор након поступка лабораторијске 

анализе. У цену урачунати сав потребан материјал и рад.    м2 

350.97 м2 

2. Рушење и презиђивање горње зоне зидове. Извршити пажљиво уклањање свих 

дестабилизованих делова горње зоне зидове, уз пажљиво чишћење материјала 

и депоновање на градилишту. Потом извршти презиђивање горње зоне зидова 

до висине која је дефинисана пројектом у постојећем – оригиналном 

материјалу или од нових опека које ће бити посебно израђене по типу Coto 

Antico, одговарајућег облика и димензија који подражава антички формат 

опека употребљен на структури конкретног зида ( упозоравамо да на 

локалитету у структури зидова постоји више формата опека и врсте слогова о 

чему се посебно мора водити рачуна). Примењена опека мора задовољавати 

све услове квалитета за пуну опеку дате важећим прописима и одговарајућим 

атестима. Структура малтера ће бити дефинисана на основу резултата 

лабораторијских истраживања, обавезно је предвидети израду минимлано 6 

узорака пре коначног усвајања структуре и састава малтера. Завршне 

површине президаног дела зидова се фугују са упуштеним спојницама.  На 

споју старог и новог –президаног дела зида поставља се оловна трака до дубне 

од 10 цм у зиду.  Горња површина зида се изводи у нагибу од око 5 %, нагиб 

се изводи према упутсву надзора, нагиб извести кроз више спојница како би се 

спречио негативни визуели ефекат повећања спојнице у завршном реду. У 

цену урачунати сва потребан материјал и рад. m3 

57.23 м3 

3. Презиђивање стубаца портика извести  према пројекту уз употребу 

оригиналног материјала или нових опека које ће бити посебно израђене по 

типу Coto Antico, одговарајућег облика и димензија који подражава антички 

формат опека употребљен у структури стубаца портика. Примењена опека 

мора задовољавати све услове квалитета за пуну опеку дате важећим 

прописима и одговарајућим атестима. Структура малтера ће бити дефинисана 

на основу резултата лабораторијских истраживања, обавезно је предвидети 

израду минимлано 6 узорака пре коначног усвајања структуре и састава 

малтера. Завршне површине президаног дела  се фугују са упуштеним 

спојницама.  На споју старог и новог –президаног дела поставља се оловна 

трака до дубне од 10 цм у зиду. Горња површина стубца се изводи у нагибу од 

2.97 м3 
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око 5 %, нагиб се изводи према упутсву надзора, нагиб извести кроз више 

спојница како би се спречио негативни визуели ефекат повећања спојнице у 

завршном реду. У цену урачунати сва потребан материјал и рад.     м3 

4. Презиђивање лукова на одводном каналу античке улице извести према 

пројекту уз употребу оригиналног материјала или нових опека које ће бити 

посебно израђене по типу Coto Antico, одговарајућег облика и димензија који 

подражава антички формат опека употребљен у структури лукова. Примењена 

опека мора задовољавати све услове квалитета за пуну опеку дате важећим 

прописима и одговарајућим атестима. Структура малтера ће бити дефинисана 

на основу резултата лабораторијских истраживања, обавезно је предвидети 

израду минимлано 6 узорака пре коначног усвајања структуре и састава 

малтера. Завршне површине президаног дела лукова се фугују са упуштеним 

спојницама.  На споју старог и новог –президаног дела  поставља се оловна 

трака до дубне од 10 цм у маси лука. Горња површина лука се изводи у нагибу 

од око 5 %, нагиб се изводи према упутсву надзора. Облик лука се дефинише 

на основу дрвене оплате која се поставља као подлога за презиђивање код 

сваког лука посебно (сваки лук има споствену геометрију кривине што захтева 

израду посебног шаблона) шаблон одобрава конерваторски надзор. У цену 

урачунати сва потребан материјал и рад.      

м3 

6x2,2x0.3x0.6= 

2.38 м3 

В/ Осатали радови    

1. Набавка и постваљање дренажних цеви. Након завршетак прве фазе радова 

извршити проверу система за дренажу и прихватање атмосферске воде, 

дораду и измену постојећег система уз обавезну проверу положаја, капацитета 

и функције постојећих упијајућих бунара и на основу ових података извршити 

димензионисање и позиционирање дренажних цеви за прихват атмосферске 

воде у измењеним условима екплоатације јавне површине. У цену урачунати 

све потребене радње, предрадње, припрему и материјал за извођење 

дренажног система на локалитету.  процењено  м’ 

134.00 м1 

2. Реконструкција дренажних бунара обухвата радове на могућој измени 

капацитета и положаја система упијајућих бунара на лолкалитету за прихват 

атмосферске воде. Након завршетак прве фазе радова извршити проверу 

система за дренажу и прихватање атмосферске воде, дораду и измену 

постојећег система уз обавезну проверу положаја, капацитета и функције 

постојећих упијајућих бунара и на основу ових података извршити 

димензионисање и позиционирање дренажних –упијајућих бунара за прихвар 

атмосферске воде у измењеним условима екплоатације јавне површине. У 

цену урачунати све потребене радње, предрадње, припрему и материјал за 

извођење реконструкције дремажних бунара на локалитету.      

паушално 

3. Монтажа и демонтажа радне плаформе и скеле по потреби. Цена обухвата рад, 

транспорт и материјал. 

паушално 

4. Заштита зидова водоодбојним средством за хидрофоизацију које мора бити 

паропропусно. Лабораторјски испитивањем у првој фази радова утврдиће се 

састав и поступак наношења заштитног премаза који мора обезбедити 

хидрофобизацију отворених зидних површина античких остатака, 

паропропусност и додатну заштиту од лишаја и алги као елемента деградације 

зидне структуре у презентацији на отвореном.   M2 

350.97 м2 

5. Ограда у локалитету са инфо-таблама. Набавка и уградња једноставне челичне 

ограде  висине 100 цм укупне дужине око 75 м и три инфо-табле од клирита са 

фолијом оријентационе димензије 50 /150 цм и конструкцијом од челичних 

профила. Ограда се састоји из дела који је на косини рампе и завршног 

степеништа на северној шкарпи и која мора ипуњавати све захтеве 

паушално 
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безбедности (димензионисање и распоред вертикалних носача ускадити са 

важећим прописима о безбедности деце, противпожарној сигурности и сл) и 

кретања посебно особа са посебним потребама-део на рампи. Други део 

ограде односи се на преграђивање простора у самом локалитету и чине га 

једноставни стубови у растеру од око 1 м и хоризонтални рукохват, све 

укупне висине 100 цм. Коначни одабир ограде врши конзерваторски надзор. У 

цену урачунати набавку и уградњу ограде и инфо-табли. Завршна обрада 

челичних делова је двослојном антикорозивном заштитом и мат премазима 

бојама са додатком опиљака, у складу са обрадом челичних делова 

амфитеатра. 

6. Израда подконструкције за затварање дела „улице“ у источном делу 

локалитета- аб. темеља и монтажне конструкције преко за затварање дела 

античке улице са имитацијом каменог поплочања, све у складу са детаљима из 

пројекта. Након прве фазе радова извршити проверу положаја  тракастих 

темеља у односу на античке остатке, а потом и статички прорачун димензија 

темеља са арматуром и монтажне челичне конструкције у односу на положај 

„ин ситу“ , након овога приступити изради конструкције коју чине аб тракасти 

темељи на које се ослања монтажна конструкција од челичних  профила са 

антикорозивном заштитом, а коју чине кутијасти профили на ослонцима и 

попречни растер од челичних носача на 60 цм распона преко којих се 

постављају аб плоче дим. 60/60/10 цм са разделницом од 2 цм које су подлога 

за постављање камене облоге плочника дебљине 5 цм. Облога се поставља 

одговарајућим лепком. Нивелација завршне коте је према смеру одливања 

задатом решењем дреажног система. Завршна облога од камена мора бити 

својим изглрдом, величином плоча и врстом камена најсличнија оригиналној 

калдрми која постоји на делу улице. У цену урачунати сав потребан рад и 

материјал као и доопуну докумнтације која је неоходна. Допуна 

документације, провера положаја конструктивних елемената „ин ситу“, као и 

одабир свих елеменат завршне конструкције и обраде детаља извршити уз 

верификацију конзерваторског надзора. Овим радовима је обухваћен и део 

каменог поплочаља на насипу северно и јужно од полочања античке улице 

стакленим плочама. Подлога за овај део поплочања се израђује од дренажног 

слоја и песка испод кога се полаже геотекстилна фолија, камене плоче се 

полажу у песак, нагиб се изводи од 1-1,5 %  све према детаљима из пројета и 

решењу дренажног система. Геотекстилна фолија мора обезбедити комплетну 

стабилност слоја песка на овом делу поплочања.  

Око 35 м2 

35.0 м2 

7. Израда челичне прохром конструкције делимично затворене стаклом на делу 

улице са портицима све у складу са детаљима из пројекта. Радови обухватају 

израду аб. темеља, монтажне челичне конструкције са завршном облогом од 

сигурносног стакла. Након прве фазе радова извршити проверу положаја  

тракастих темеља у односу на античке остатке, а потом и статички прорачун 

димензија темеља са арматуром и монтажне челичне конструкције у односу на 

положај „ин ситу“, након овога приступити изради конструкције коју чине аб 

тракасти темељи на које се ослања монтажна конструкција од челичних  

профила са антикорозивном заштитом, а коју чине кутијасти профили на 

ослонцима и попречни растер од челичних носача на 60 цм распона преко 

којих се постављају подужни прохромски носачи плоча од сигурносног стакла 

дим 2,2/0,6 м које се монтирају на додир у попречном правцу односно на 

потребном размаку који обезбеђује рад материала у попречном првацу. 

Облога се поставља на одговарајуће обрађене ослонце еластичним 

материјалима-гумене подлошке и сл. који обезбеђују дилатације у подужном 

правцу. Нивелација завршне коте је према смеру одливања задатом решењем 

36 м2 м2 



ЈН  број 404-359/2017-IX,  Конзервација,  рестаурација и презентација                  страна 13 од 98 

археолошког локалитета 28 ' 'Житни трг ' '  у Сремској  Митровици  

 

дреажног система. Завршна облога од сигурносног стакла мора обезбедити 

сагледивост –трнспаретност и сагледавање целокупног профила античке 

улице као и потребно отпаравање. Источно и западно део стакленог 

поплочања се завршава ивичном аб гредом у нивоу попречних челичних 

носача, све у складу са детаљима из пројекта.пре постављања завршне 

стаклене облоге и њене подконструкције  извршити рестаурацију камеих 

ивичњака античне улице у свему према оригиналним елементима на 

локалитету. Камен димнзије и положај ових ивичњака прилагорити 

оригиналу. У цену урачунати сав потребан рад и материјал као и допуну 

документације која је неоходна. Допуна документације, провера положаја 

конструктивних елемената „ин ситу“, као и одабир свих елемената завршне 

конструкције пролази верификацију конзерваторског надзора.     Процењено 

36 м2 

3) Презентација локалитета 28   

А/ Земљани радови   

1. Скидање слоја насипа са бусеном траве, ручним ископом, утовар и одвоз на 

градску депонију. Радови обухватају чишћење дела локалитета у зони 

планираног монтажног амфитератра уклањањем горњег слоја бусена траве, 

ручно, пажљиво водећи рачуна о архитектонским остацима античких 

грађевина, уз константно праћење археолога.  М3 

16,43 м3 

2. Ископ  темеља са утоваром и одвозом вишка земље на грдску депонију. 

Радови обухватају ручни ископ темељних јама за постављање темеља самаца 

монтажне конструкције амфитеатра и монтажне конструкције бине уз 

константан археолошки надзор. У случају да се приликом ископа наиђе на 

архитектонске остатке положај темеља ће бити коригован, што захтева и 

измену пројектног решења. Коначни распоред и број темељних јама биће 

одређен „ин ситу“ уз сагласнос кнзерваторског надзора.  

1.Темељи амфитетра: процењено око 15 м3 

2.Темељи бине: 6,40 м3 

 

 

 

 

 

 

 

15,00 

6,40 

м3 

3. Набавка и уградња дренажних слојева шљунка и туцаника дебљине 20 цм у 

слојевима од по 5 цм са заливањем и формирањем подлоге за постављање 

гранитне коцке испод амфитетра. Радови се односе на формирање стабилне и 

дрениране подлоге у зони испод амфитетралног степеништа, ради боље 

стабилизације подлоге користити геотекстилне подлоге, у зони 

архитектонских остатак античких грађевина користити искључиво слојеве 

песка са геотекстилном подлогом. У цену урачунати сав потребан материјал и 

рад.  м3  

155,60 м3 

4. Набавка и насипање слојева земље испод шкарпи степеништа.   

процењено је око 10% волумена подконструкције 

22.08 м3 

5. Постављње слоја песка на шкарпи испод амфитетра и постављање завршне 

облоге од гранитне коцке д=10 цм у слоју песка на косој равни шкарпе у 

лепезастом слогу. У цену урачунати набавку и уградњу потребног материјала 

и рад. Подлогу завшног слоја од гарнитне коцке чини консолидован слој песка 

дебљине 10 цм на геотекстилној подлози. Посебно обратити пажњу на 

констакт завршне облоге и архитектонских остатака који пстају видни у 

источном делу шкарпе, спречити сва евентуална оштећења остатака.  М2 

365 м2 

Б/  Бетонски радови   

1. Израда аб темеља самаца  према детаљима из пројекта и статичком прорачуну, 

као и резултатима прве фазе радова. У цену урачунати потребан пратећи 

материјал, оплату, арматуру, материја за уградњу и рад.  

Из пос А-2.1. 

15,00 м3 

2. Израда аб темеља за постављање монтажне конструкције бине у западном 

делу локалитета према детаљима из пројекта и статичком прорачуну, као и 

паушално 
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резултатима прве фазе радова. У средишњем делу темеља предвидети уградњу 

анкера за прихват монтажне конструкције који се завршавају у нивоу 

завршног слоја насипа млевене опеке –на задатој коти. У цену урачунати 

потребан пратећи материјал, оплату, арматуру, материја за уградњу и рад.  

В/ Браварски радови   

1. Израда челичне конструкције амфитеатра по типу монтажно-демонтажне 

конструкције са антикорозивном заштитом и одговарајућим оковима, све 

према  детаљима из пројекта, статичком прорачуну и резултатима прве фазе 

радова. ...м2  

365,00 м2 

2. Набавка и уградња челичног лима прохром за облогу степеништа и рампе са 

завршном обрадом гумом. Димензије, дебљину и детаље ускладити са 

детаљима и статичким прорачуном. Заштитну гуму прилагодити захтевима 

безбедности у коришћењу као заштиту од клизања нарочито на рампи која је 

намењена и особама са посебним потребама.  М2 

90,00 м2 

Г/ Зидарски радови   

1. Израда ограде око локалитета висине 50 цм која се састоји од зиданих 

жардињра и клупа са дрвеним седиштима без наслона, све према пројекту. 

Жардињере и ограда се зидају у слојевима гранитниг коцки, саставни део 

ограде чини и завршна обрада шкарпе у развијеној ширини од 150цм обрађена 

у слогу гранитне коцке. 

85,00 м1 

Д/ Столарски радови   

1. Набавка и уградња дрвене облоге амфитетра од гредица од трврдог дрвета са 

одговарајућом лазурном заштитом. Облога се изводи на делу седишта 

амфитетра од гредица 5/10 цм у пресеку дужине прилагођене полигоналном 

облику ( на делу седишта уграђује се 4 реда гредица овог пресека) и у делу 

проходне стазе гредице су 5/20 цм у пресеку дужине прилагођене закривљењу 

гледалишта. Све гредице су са заобљеним ивицама и уграђују се са дистанцом 

од око 2 цм на одговарајућу челичну подконтрукцију. Завршна обрада се 

изводи радионички.   У цену урачунати сва потребан рад, материјал и окове за 

уградњу. м2 

350,00 м2 

 

Понуда мора у свему да одговара минималној захтеваној конфигурацији 

дефинисаној од стране Наручиоца. У случају да и један део понуде буде испод утврђеног 

минимума, понуда се одбија као неодговарајућа. 

Понуђачи су обавезни да у одговарајућој колони табеле понуде упишу јединичну 

цену, укупну цену за сваку ставку као и укупну цену за све радове у предмеру радова. 

Наручилац ће извршити проверу усклађености понуђених радова за захтевима из 

конкурсне документације (проспект, каталог или друго). 

 

3)3) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  

Квалитет 

Понуда мора у свему да одговара минималним захтевима дефинисаним од стране 

Наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима, понуда се 

одбија.  

Наручилац ће извршити проверу усклађености понуђених радова са захтевима из 

конкурсне документације по прописима и нормативима за градњу. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  
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Наручилац и понуђач ће записнички констатовати завршетак радова. У случају 

записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте 

отклонити најкасније у року од 8 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

 

3)4) рок и место извршења или испоруке радова:  

 

Место извршења радова је Град Сремска Митровица, Трг Житна пијаца, археолошки 

локалитет 28 in situ.  

Крајњи рок за извршење радова: 31.12.2017. године.  

 

3)5) евентуалне додатни радови и сл.:  

 

Уколико буду испуњени услови из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним 

набавкама, а укаже се потреба за додатним радовима, исти ће се спровести у преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда, након што Наручилац добије 

позитивно мишљење од Управе за јавне набавке сходно члану 36.став 2.ЗЈН. 
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4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

  

Ова конкурсна документација садржи 10 страна техничке документације. 
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5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ  

 

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне 

набавке: 

 

Ред.  

број  

5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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

регистар  

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

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

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

давања мита, кривично дело преваре  

3. - 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији  

5. - 

6. Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећег 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатнопсти која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН)  

 

Ред.  

број  

5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН  

1. финансијски капацитет  Да понуђач у 2015. и 2016. години  није исказао 

губитак у пословању  

Доказ: Извештај о бонитету за ЈН БОН – ЈН издат од 

стране Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету 

правних лица и предузетника, који садржи сажети 

биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета 

за 2015. и 2016. годину или биланс стања и успеха за 

2015. и 2016. годину.   

2. технички и кадровски 

капацитет  

Да понуђач располаже са довољним техничким 

капацитетом: понуђач располаже довољним 

техничким капацитетом уколико, пре објављивања 

Позива наручиоца за предметни поступак јавне 

набавке поседује у власништву, или по неком 

другом основу (уговор о закупу, лизинг и др.): 

Услов: 

-1 вучно возило 

-тракторска приколица носивости до 3,5 тона 

-грађевинска скела до 1.500 м2 

-мешалица за бетон 

-ситан приручни алат (грађевинска колица, лопате, 

ашови, крампови, будаци) 
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-опрема за гео снимање (нивелман, летва за 

снимање, сталак за нивелман, трака-пантљика 50 

метара) 

Доказ: Техничку опремљеност понуђач доказује 

фотокопијом пописне листе основних средстава са 

стањем на дан 31.12.2016. године, или уговором о 

закупу или лизингу уз обележавање маркером 

механизације тражене  у конкурсноj документацији, а 

за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола 

важећих на дан отварања понуда.  
Да понуђач располаже са довољним кадровским 

капацитетом: да понуђач пре објављивања Позива 

наручиоца за предметни поступак јавне набавке, има 

запослено или ангажовано минимум: 

Услов: 

-један дипломирани инжењер архитектуре са важећом 

Лиценцом Инжењерске коморе Србије, број лиценце 

300 или 400 или један дипломирани инжењер 

грађевине са важећом Лиценцом Инжењерске коморе 

Србије, број лиценце 310 и 410 

-два радно ангажована дипломирана археолога 

-један конзерватор-рестауратор са положеним 

стручним испитом 

-десет стално запослених радника (зидари и помоћни 

грађевински радници) 

Докази: 

Уз образац Списак запослених и захтеваних профила 
доставити 

-копије захтеваних лиценци ИКС,  

-фотокопија дипломе за археолога и конзерватора-

рестауратора 

-Уговор о раду, Уговор о делу или уговор о обављању 

повремених и привремених послова или одговарајуће 

М обрасце за  наведена лица из Списка запослених 

(који сачињава Понуђач). 

-Уколико је понуђач предузетник услов из претнодног 

става може да докаже сопственом лиценцом 

:дипломирани грађевински инжењер лиценце број: 310 

или 410 или један дипломирани инжењер архитектуре 

лиценце број: 300 или 400.  

Лиценце ИКС-а за стручна лица морају имати 

одговарајућу потврду ИКС-а да су лиценце важеће, 

односно да именованим лицима одлуком суда части 

иста лиценца није одузета.  

-Приликом оцене испуњености услова за лице које 

истовремено поседује више лиценци, сматраће се 

дозвољеним да истовремено испуњава услов за више 

појединачних лиценцу које се траже овим обрасцем.   

3. пословни капацитет  Да Понуђач располаже неопходним пословним 
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капацитетом: 

У периоду од претходних пет календарских година 

(2012, 2013, 2014, 2015 и 2016.) пре објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, у уговореном року, успешно и квалитетно, 

извршио радове  који су предмет набавке односно 

радове  на заштитним археолошким 

истражиавњима или конзервацији или 

рестаурациији на археолошким локалитетима који 

су категорисани као непокретно културно добро од 

изузетног значаја за Републику Србију, укупне 

вредности радова минимално 26.000.000,00 динара 

без ПДВ-а. 

Доказ: Списак о референтним набавкама и Потврда 

референтног наручиоца. 

Да су радови изведени доказује се достављеном: 

копијом уговора, реализованом ситуацијом и 

оригиналном потврдом (образац потврде референц 

листе која се налази у Конкурсној документацији)  

Услов, да су објекти на којима су извођени радови 

категорисани као непокретно културно добро од 

изузетног значаја за Републику Србију, и укупна 

вредност радова минимално 26.000.000,00 динара 

без ПДВ-а мора бити испуњен кумулативно. 

Уколико понуђач не достави напред наведене 

референце, неће бити испуњен услов-пословног 

капацитета.  

* оригинална потврда-образац који је формирао 

Наручилац у конкурсној документацији може се 

умножити фотокопирањем или доставом од стране 

наручиоца ако понуђач писмено затражи, у случају да 

има више референтних објеката. Ти обрасци се 

прилажу уз документацију коју Понуђач сам формира 

као допуну документације  

*на једном објекту може бити више реализованих 

уговора, с тим да се онда број објeкатa утврђује према 

броју уговора (анекси уговора нису референтни 

уговори) 

 

5.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би 

могао да учествује у поступку јавне набавке као и докази којима се доказује њихова 

испуњеност: 

 

Ред.  

број  

5.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  

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

регистар  

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
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члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре  

3. - 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији  

5. - 

 

Ред.  

број  

5.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН  

1. финансијски капацитет  - 

2. технички и кадровски 

капацитет 

- 

3. пословни капацитет - 

 

Понуђач је дужан да за ПОДИЗВОЂАЧА достави доказе о испуњености обавезних услова 

из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. ПОДИЗВОЂАЧ не мора да испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке.  

 

5.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у 

складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке као и 

докази којима се доказује њихова испуњеност: 

 

 

Ред.  

број  

5.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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

регистар  

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

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

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

давања мита, кривично дело преваре  

3. - 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији  

5. - 

6. Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећег 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатнопсти која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН)  

 

Ред.  

број  

5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН  

1. финансијски капацитет  Да понуђач у 2015. и 2016. години  није исказао 

губитак у пословању  

Доказ: Извештај о бонитету за ЈН БОН – ЈН издат од 
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стране Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету 

правних лица и предузетника, који садржи сажети 

биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета 

за 2015. и 2016. годину или биланс стања и успеха за 

2015. и 2016. годину.   

2. технички и кадровски 

капацитет  

Да понуђач располаже са довољним техничким 

капацитетом: понуђач располаже довољним 

техничким капацитетом уколико, пре објављивања 

Позива наручиоца за предметни поступак јавне 

набавке поседује у власништву, или по неком 

другом основу (уговор о закупу, лизинг и др.): 

Услов: 

-1 вучно возило 

-тракторска приколица носивости до 3,5 тона 

-грађевинска скела до 1.500 м2 

-мешалица за бетон 

-ситан приручни алат (грађевинска колица, лопате, 

ашови, крампови, будаци) 

-опрема за гео снимање (нивелман, летва за 

снимање, сталак за нивелман, трака-пантљика 50 

метара) 

Доказ: Техничку опремљеност понуђач доказује 

фотокопијом пописне листе основних средстава са 

стањем на дан 31.12.2016. године, или уговором о 

закупу или лизингу уз обележавање маркером 

механизације тражене  у конкурсноj документацији, а 

за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола 

важећих на дан отварања понуда.  
Да понуђач располаже са довољним кадровским 

капацитетом: да понуђач пре објављивања Позива 

наручиоца за предметни поступак јавне набавке, има 

запослено или ангажовано минимум: 

Услов: 

-један дипломирани инжењер архитектуре са важећом 

Лиценцом Инжењерске коморе Србије, број лиценце 

300 или 400 или један дипломирани инжењер 

грађевине са важећом Лиценцом Инжењерске коморе 

Србије, број лиценце 310 и 410 

-два радно ангажована дипломирана археолога 

-један конзерватор-рестауратор са положеним 

стручним испитом 

-десет стално запослених радника (зидари и помоћни 

грађевински радници) 

Докази: 

Уз образац Списак запослених и захтеваних профила 
доставити 

-копије захтеваних лиценци ИКС,  

-фотокопија дипломе за археолога и конзерватора-
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рестауратора 

-Уговор о раду, Уговор о делу или уговор о обављању 

повремених и привремених послова или одговарајуће 

М обрасце за  наведена лица из Списка запослених 

(који сачињава Понуђач). 

-Уколико је понуђач предузетник услов из претнодног 

става може да докаже сопственом лиценцом 

:дипломирани грађевински инжењер лиценце број: 310 

или 410 или један дипломирани инжењер архитектуре 

лиценце број: 300 или 400.  

Лиценце ИКС-а за стручна лица морају имати 

одговарајућу потврду ИКС-а да су лиценце важеће, 

односно да именованим лицима одлуком суда части 

иста лиценца није одузета.  

-Приликом оцене испуњености услова за лице које 

истовремено поседује више лиценци, сматраће се 

дозвољеним да истовремено испуњава услов за више 

појединачних лиценцу које се траже овим обрасцем. 

3. пословни капацитет  Да Понуђач располаже неопходним пословним 

капацитетом: 

У периоду од претходних пет календарских година 

(2012, 2013, 2014, 2015 и 2016.) пре објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, у уговореном року, успешно и квалитетно, 

извршио радове који су предмет набавке односно 

радове  на заштитним археолошким 

истражиавњима или  конзервацији или 

рестаурациији на археолошким локалитетима који 

су категорисани као непокретно културно добро од 

изузетног значаја за Републику Србију, укупне 

вредности радова минимално 26.000.000,00 динара 

без ПДВ-а. 

Доказ: Списак о референтним набавкама и Потврда 

референтног наручиоца. 

Да су радови изведени доказује се достављеном: 

копијом уговора, реализованом ситуацијом и 

оригиналном потврдом (образац потврде референц 

листе која се налази у Конкурсној документацији)  

Услов, да су објекти на којима су извођени радови 

категорисани као непокретно културно добро од 

изузетног значаја за Републику Србију, и укупна 

вредност радова минимално 26.000.000,00 динара 

без ПДВ-а мора бити испуњен кумулативно. 

Уколико понуђач не достави напред наведене 

референце, неће бити испуњен услов-пословног 

капацитета.  

* оригинална потврда-образац који је формирао 

Наручилац у конкурсној документацији може се 
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умножити фотокопирањем или доставом од стране 

наручиоца ако понуђач писмено затражи, у случају да 

има више референтних објеката. Ти обрасци се 

прилажу уз документацију коју Понуђач сам формира 

као допуну документације  

*на једном објекту може бити више реализованих 

уговора, с тим да се онда број објeкатa утврђује према 

броју уговора (анекси уговора нису референтни 

уговори) 

 

Сваки Понуђач из групе Понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. ЈН (услови под редним бројем 1,2,4, и 6) 

док додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно 

Добављач и чланови Групе понуђача. 

 

5.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗЈН  

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и 

Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и 

органа надлежног за њихово издавање: 

 

Ред.  

број  

5.4.1. ДОКАЗИ О ИПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

1 ПРАВНО ЛИЦЕ:  

-извод из регистра Агенције за привредне регистре  

ПРЕДУЗЕТНИК:  

-извод из регистра Агенције за привредне регистре  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: - /  

орган надлежан за издавање:  

-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)  

2 потврда надлежног суда 

* не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда 

* уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да 

потврду достави за сваког законског заступника 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  

- извод из казнене евиденције:  

1) правно лице - уверење надлежног суда  

2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе да правно лице и 

његов законски заступник није осуђиван за:  

- неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  

- кривична дела против привреде,  

- кривична дела против животне средине, 

- кривично дело примања или давања мита - кривично дело преваре  

ПРЕДУЗЕТНИК:  

- извод из казнене евиденције:  

1) уверење надлежне полицијске управе МУП да предузетник и његов законски 

заступник није осуђиван за:  

- неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
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- за кривична дела против привреде,  

- кривична дела против животне средине  

- кривично дело примања или давања мита  

-кривично дело преваре  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

- извод из казнене евиденције:  

1) уверење надлежне полицијске управе МУП да физичко лице и његов законски 

заступник није осуђиван за:  

- неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  

- кривична дела против привреде,  

- кривична дела против животне средине,  

- кривично дело примања или давања мита  

- кривично дело преваре  

орган надлежан за издавање:  

ПРАВНА ЛИЦА:  

- надлежан суд: првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица  

- првостепени суд:  

1) кривична дела против привреде, против животне средине, примања или 

давања мита, кривично дело преваре:  
- Основни суд – КД за која је као главна казна превиђена новчана казна  

или казна затвора ≤10 година  

- Виши суд – КД за која је ка главна казна предвиђена казна затвора >10 година  

2) КД организованог криминала 

 - Виши суд  

ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

- надлежна полицијска управа: Министарство унутрашњих послова Дирекција 

полиције Подручна полицијска управа  

3  

4 потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално 

осигурање или потврда надлежног органа да се Понуђач налази у поступку 

приватизације  

*- не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда  

ПРАВНО ЛИЦЕ:  

- уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

- уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

ПРЕДУЗЕТНИК:  

- уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

- уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

- уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

- уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  



ЈН  број 404-359/2017-IX,  Конзервација,  рестаурација и презентација                  страна 25 од 98 

археолошког локалитета 28 ' 'Житни трг ' '  у Сремској  Митровици  

 

орган надлежан за издавање:  

- Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални центар 

- ___________ Филијала/експозитура - ___________ према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, 

односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног 

прихода.  

- Град односно општина - градска односно општинска пореска управа према 

месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату 

одређене врсте јавног прихода.  

*уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се 

докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других 

локалних органа/организација/установа Понуђач је дужан да уз потврду локалне 

пореске управе приложи и потврде осталих локалних 

органа/организација/установа  

5  

6 Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве на основу члана 75. став 2. 

ЗЈН. Образац изјаве је саставни део ове конкурсне документације.  

 

Ред. 

број  

5.4.2. ДОКАЗИ  

О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У  

1 финансијски капацитет 

- Доказ: биланс стања за ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ: 2015. и 2016. годину  

2 технички и кадровски капацитет 

-Доказ Техничку опремљеност понуђач доказује фотокопијом пописне листе 

основних средстава са стањем на дан 31.12.2016. године, или уговором о закупу 

или лизингу уз обележавање маркером механизације тражене  у конкурсноj 

документацији, а за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола важећих 

на дан отварања понуда  

-Доказ за кадровски капацитет - Уз образац Списак запослених и захтеваних 

профила доставити: 

-копије захтеваних лиценци ИКС,  

-фотокопија дипломе за археолога и конзерватора-рестауратора 

-Уговор о раду, Уговор о делу или уговор о обављању повремених и 

привремених послова или одговарајуће М обрасце за  наведена лица из Списка 

запослених (који сачињава Понуђач). 

-Уколико је понуђач предузетник услов из претнодног става може да докаже 

сопственом лиценцом :дипломирани грађевински инжењер лиценце број: 310 

или 410 или један дипломирани инжењер архитектуре лиценце број: 300 или 

400.  

Лиценце ИКС-а за стручна лица морају имати одговарајућу потврду ИКС-а да су 

лиценце важеће, односно да именованим лицима одлуком суда части иста 

лиценца није одузета.  

-Приликом оцене испуњености услова за лице које истовремено поседује више 

лиценци, сматраће се дозвољеним да истовремено испуњава услов за више 

појединачних лиценцу које се траже овим обрасцем.  

3 пословни капацитет 

-Доказ –  
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Да Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

Понуђач је дужан да приложи доказе да је у периоду од претходних пет 

календарских година (2012, 2013, 2014, 2015 и 2016.) пре објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, у уговореном року, успешно и 

квалитетно, извршио радове који су предмет набавке односно радове , извршио 

радове који су предмет набавке односно радове    на заштитним археолошким 

истражиавњима или конзервацији или рестаурациији на археолошким 

локалитетима који су категорисани као непокретно културно добро од 

изузетног значаја за Републику Србију, укупне вредности радова 

минимално 26.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Доказ: Списак о референтним набавкама и Потврда референтног наручиоца. 

Да су радови изведени доказује се достављеном: копијом уговора, реализованом 

ситуацијом и оригиналном потврдом (образац потврде референц листе која се 

налази у Конкурсној документацији)  

Услов, да су објекти на којима су извођени радови категорисани као 

непокретно културно добро од изузетног значаја за Републику Србију, и 

укупна вредност радова минимално 26.000.000,00 динара без ПДВ-а мора 

бити испуњен кумулативно. Уколико понуђач не достави напред наведене 

референце, неће бити испуњен услов-пословног капацитета.  

* оригинална потврда-образац који је формирао Наручилац у конкурсној 

документацији може се умножити фотокопирањем или доставом од стране 

наручиоца ако понуђач писмено затражи, у случају да има више референтних 

објеката. Ти обрасци се прилажу уз документацију коју Понуђач сам формира 

као допуну документације  

*на једном објекту може бити више реализованих уговора, с тим да се онда број 

објeкатa утврђује према броју уговора (анекси уговора нису референтни 

уговори)  

 

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

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 

остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не 

садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у 

понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

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.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 

понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 

прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући 

доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року.  

На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 

докази из члана 77. ЗЈН, 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. Образац изјаве 
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чини саставни део ове Конкурсне документације и дат је у делу 12) Конкурсне 

документације.  

На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 6. ЗЈН лице уписано у Регистар 

понуђача није дужно да приликом подношења понуде докатује испуњеност обавезних 

услова (члан 75. став 1. тач. 1) до 4) односно наручилац не може одбити као неприхватљиву 

понуду зато што не садржи доказе одређене ЗЈН или конкурсном документацијом ако је 

понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су Понуђач има обавезу да у својој 

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) ЗЈН.  

2) текст изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона: као доказ о 

испуњености услова као доказ о испуњавању обавезног услова из члана 75. став 2. ЗЈН 

понуђачи су дужни да доставе попуњен, порписан и печатиран Образац изјаве о поштовању 

обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН који је саставни део конкурсне документације. 

3) текст изјаве укулико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 

4. ЗЈН: с обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка јавне набавке мале вредности 

и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) – искључива права и 3) – хитност ЗЈН 

чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН (5.000.000,00 динара), 

Наручилац не дефинише текст изјаве у смислу члана 77. став 4. ЗЈН.  

4) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на 

начин прописан чланом 77. став 5. Закона: с обзиром на то да се не ради о спровођењу 

поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне испоруке радова, додатне услуге 

или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робим берзама, Наручилац није у обавези 

да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености услова на начин прописан 

чланом 77. став 5. ЗЈН.  

5) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: На 

основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:  

1) извод из регистра надлежног органа:  

- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs, линк Регистри  

Привредна друштва  

Претрага података  

Претрага пд  

Претрага пл и предузетника  

2) доказ из члана 75. став 1. тач. 1) до 4 ЗЈН-Регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 

1) подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је 

дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, 

јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном 

језику:  

Понуда мора да буде састављена на српском језику.  

Наручилац дозвољава да се понуда да делимично и на страном језику, и то на 

енглеском језику, у делу који се односи на техничке карактеристике и квалитет.  

 

2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на 

који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца 

датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов 

саставни део:  

2а)посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда се 

сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, 

на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко 

попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).  

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде, са 

припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти (пошиљки) на адресу 

Наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за културу, спорт и омладину, 22000 

Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, са обавезном назнаком на лицу коверте 

(пошиљке): "Не отварати- понуда за ЈН број 404-359/2017-IX", поштом или лично. На 

полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и 

име особе за контакт. 

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне 

документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и 

оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.  

Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да 

исту потпише и овери.  

Рок за подношење понуда је 11.08.2017. године до 10,00 часова.  

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду 

примљене у писарницу Наручиоца) до 11.08.2017. године до 10,00 часова.  

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 

11.08.2017. године у 11,00 часова у просторијама Град Сремска Митровица, Градска управа 

за културу, спорт и омладину, Сремска Митровица, Светог Димитрија 13.  

Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.  

Понуде се достављају непосредно или препоручено поштом,  

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 
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предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему понуде 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 понуде могу подносити, 

сматраће се неблаговременом.  

Обавезна садржина понуде је: 

 

1. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА 

СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Доказе о испуњности обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН  

2 Образац понуде са табеларним делом понуде  

3 Модел уговора  

4 Образац структуре понуђене цене  

5 Образац трошкова припреме понуда  

*само ако је Понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду  

6 Образац изјаве о независној понуди  

7 Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10. ЗЈН  

*само ако Понуђач има седиште у другој држави  

8 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

9 Образац изјаве Понуђача којом гарантује квалитет изведених радова  

10 Изјава о оствареном “увиду на лицу места”, уредно попуњена, потписана и 

печатом оверена (потписана и од стране наручиоца и од стране понуђача  

11 решење о именовању одговорног руководиоца радова. Решење сачињава сам 

понуђач  

12 Меница и менично овлашћење за озбиљност понуде 

 

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ  

СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Доказе о испуњности обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН  

2 Образац понуде са табеларним делом понуде  

3 Образац општи подаци о ПОДИЗВОЂАЧИМА  

4 Модел уговора  

5 Образац структуре понуђене цене  

6 Образац трошкова припреме понуда  

*само ако је Понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду  

7 Образац изјаве о независној понуди  

8 Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10. ЗЈН  

*само ако Понуђач има седиште у другој држави  

9 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

10 Образац изјаве Понуђача којом гарантује квалитет изведених радова  

11 Изјава о оствареном “увиду на лицу места”, уредно попуњена, потписана и 

печатом оверена (потписана и од стране наручиоца и од стране понуђача  

12 решење о именовању одговорног руководиоца радова. Решење сачињава сам 

понуђач  

13 Меница и менично овлашћење за озбиљност понуде 
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3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

1 Доказе о испуњности обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН  

2 Образац понуде са табеларним делом понуде  

3 Образац општи подаци о сваком Понуђачу из групе Понуђача  

4 Споразум групе Понуђача о заједничком извршењу јавне набавке  

5 Модел уговора  

6 Образац структуре понуђене цене  

7 Образац трошкова припреме понуда  

*само ако је Понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову 

надокнаду  

8 Образац изјаве о независној понуди  

9 Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10. ЗЈН  

*само ако Понуђач има седиште у другој држави  

10 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

11 Образац изјаве Понуђача којом гарантује квалитет изведених радова  

12 Изјава о оствареном “увиду на лицу места”, уредно попуњена, потписана и 

печатом оверена (потписана и од стране наручиоца и од стране понуђача  

13 решење о именовању одговорног руководиоца радова. Решење сачињава сам 

понуђач  

14 Меница и менично овлашћење за озбиљност понуде 

 

2б) начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно 

података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што Понуђач 

уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све 

обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање.  

Уколико понуђач начини неку грешку у понуди може да изврши исправку на тај 

начин што ће погрешне речи или бројеве прецртaти, парафирати и печатом оверити. 

Уколико се исправка не изврши у складу са напред наведеним, понуда ће се одбити као 

неприхватљива, (не сме се вршити исправка коректним лаком).  

2.в) Прецизирање ко попуњава, потписује и оверава податке и обрасце када 

понуду подноси група понуђача: Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце 

попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача односно његово лице 

овлашћено за заступање који има писмено и оверено овлашћење испред групе 

понуђача да предузима све радње у поступку јавне набавке.  

2.г) Понуда и сва документа поднета уз понуду предати повезане у целини и 

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

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

Уколико понуда и документација уз понуду не буду у складу са напред наведеним, понуда 

ће се одбити као неприхватљива  

2.д) Понуђач је пре давања понуде у обавези да изврши „увид на лицу места“.  

Понуђач је у обавези да изврши обилазак археолошког локалитета 28 Житни трг у 

Сремској Митровици у организацији наручиоца и упозна се са тереном, техничком 

спецификацијом и документацијом, а Наручилац је у обавези да му изда Потврду 

наручиоца о обиласку археолошког локалитета 28 Житни трг у Сремској Митровици, која 

је саставни део предметне конкурсне документације. Уколико Понуђач у поднетој понуди 

не достави Потврду наручиоца о обиласку археолошког локалитета 28 Житни трг у 

Сремској Митровици, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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За „увид на лицу места“ контакт особа око договора обиласка Илија Недић. 

Понуђачи су дужни да се најаве најкасније 2 дана пре изласка на терен и то на телефон 022/ 

610-616 или е-маил: osm_uprava_9@ ptt.rs. Уколико Понуђач не достави доказ о извршеном 

увиду на лицу места овереног од стране Наручиоца, понуда ће бити одбијена због битних 

недостатака. Особа за контакт и додатне информације је Илија Недић, тел. 022/ 610-616. 

 

3) обавештење о могућности да Понуђач може да поднесе понуду за једну или 

више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је 

предмет јавне набавке обликован у више партија:  

Ова набавка није обликована по партијама.  

 

4) обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је 

подношење такве понуде дозвољено: 

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве 

понуде није дозвољена.  

 

5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:  

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

понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени 

или повлачењу понуде. Ниједна понуда не може бити мењана, нити повучена у периоду по 

истеку рока за подношење понуде.  

 

6) обавештење да Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као ПОДИЗВОЂАЧ, нити да 

учествује у више заједничких понуда:  

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.  

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног 

става ове подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН). 

 

7) захтев да Понуђач, уколико ангажује Подизвођач, наведе у својој понуди 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођач, као и правила поступања наручиоца у 

случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу:  

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне 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 подизвођач.  

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођач, а уколико уговор између наручиоца и 

Понуђача буде закључен, тај ПОДИЗВОЂАЧ ће бити наведен у уговору, а Понуђач је 

дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 

испуњености услова.  

Понуђач, односно Добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 

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

подизвођач.  
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Добављач не може ангажовати као подизвођач 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. У том случају Наручилац је дужан 

да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.  

Добављач може ангажовати као подизвођач лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођач након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 

то лице испуњава све услове одређене за подизвођач и уколико добије претходну 

сагласност Наручиоца. 

 

8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 

Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке:  

Понуду може поднети група Понуђача. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком 

извршењу 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;  

6) обавезама сваког од Понуђача из групе Понуђача за извршење уговора.  

Наручилац не може од групе Понуђача да захтева да се повезују у одређени правни 

облик како би могли да поднесу заједничку понуду.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу.  

Чланови групе Понуђача дужни су да у понудама наведу имена и одговарајуће 

професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

 

9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:  

9)1) Захтеви у погледу начина и рока плаћања Рок плаћања је не краћи од 15 и не 

дужи од 45 дана од дана испостављања фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача и то на следећи начин:  

- до 20% од вредности радова путем бескаматног аванса, након обострано 

потписаног Уговора а остатак по пријему привремених и окончаних 

ситуација у року од највише 45 дана 

9)2) Услови плаћања:  

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15). 

ПДВ ће се платити у складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност ( 

„Службени гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 (испр.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 

108/2013, 68/2014 (др. Закон), 142/2014 и 83/2015, 5/2016 и 108/2016) 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема уредно испостављеног рачуна са пратећом 

документацијом.  

 

9)3) Гарантни рок:  

Гарантни рок за радове је минимално 24 месеца.  
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Гарантни рок почиње да тече од дана обостраног потписивања записника о 

квантитативном и квалитативном пријему радова која су предмет јавне набавке.  

Понуђач мора да без накнаде отклони све евентуалне недостатке на радовима, које 

се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених 

мана. 

 

10)1) Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.  

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан да 

тај део одвојено искаже у динарима, у обрасцу структуре цене.  

10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  

Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде.  

Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичну цену без пдв, укупну цену без пдв, 

стопу пдв као и укупну цену са пдв, на начин назначен у Обрасцу понуде.  

Цене које понуди Понуђач биће фиксне током извршења уговора и неће подлегати 

променама ни из каквог разлога.  

 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 

ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

11) податке 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 у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен 

на страном језику:  

У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном 

језику, у смислу става 4. члана 57. ЗЈН. 

 

12) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:  

 

12)2) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних 

обавеза:  

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

За обезбеђење озбиљности понуде понуђачи су у обавези да у понуди доставе 

оригинал сопствену бланко меницу потписану од стране законског заступника понуђача 

односно лица које је посебним овлашћењем овлашћено да потпише меницу, са копијом 

депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за 

регистрацију), као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуњавање и 

наплату менице – Менично овлашћење (Oбразац 12) потписано од стране законског 

заступника понуђача односно лица које је посебним овлашћењем овлашћено да потпише 

меницу, насловљено на НАРУЧИОЦА, у износу од 5% од вредности понуде без 

обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 45 дана од дана јавног отварања понуда. 

Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде смат раће с е бит ним недост атком понуде.  
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Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде у случају да Понуђач након јавног отварања понуда 

одустане од своје понуде, одбије да закључи додељени му уговор или не поднесе средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевом из конкурсне 

документације. 

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског 

обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Ако у току поступка јавне набавке, до закључивања уговора о јавној набавци, 

истекне рок важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђач који 

продужи важење понуде дужан је да продужи и важење средства финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде, најкасније пре истека важећег средства финансијског 

обезбеђења. 

Понуђач са којим ће бити закључен уговор о јавној набавци дужан је да продужи 

важење средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде све док исто не буде 

замењено средством финансијског обезбеђења за добро извршење посла по основу 

Уговора о јавној набавци. 

2) Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања 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 аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања 

аванса. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 

од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Изабрани 

понуђач се обавезује да меницу достави у тренутку закључења уговора а најкасније у року 

од седам дана од дана обостраног потписивања уговора. Наручилац неће исплатити ниједан 

износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања. 

3) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 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% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења 

менице 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 менице за 

добро извршење посла мора да се продужи. Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. Изабрани понуђач се обавезује да меницу достави у 

тренутку закључења уговора а најкасније у року од седам дана од дана обостраног 

потписивања уговора.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 4) Средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном периоду 

Понуђач или група понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, се обавезује 

да у тренутку примопредаје предмета уговора, као гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном периоду, Купцу преда соло меницу потписану од стране законског заступника 

понуђача односно лица које је посебним овлашћењем овлашћено да потпише меницу. Уз 

меницу је потребно доставити и менично овлашћење и фотокопију ОП обрасца у износу од 

5% уговорене цене без ПДВ-а (15% у случају из члана 83., став 12. Закона), картон 

депонованих потписа и потврду о регистрацији менице, сагласно одлуци НБС о ближим 
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условима, садржини и вођењу регистра меница и овлашћења (Сл. гл. РС, број 56/11). У 

случају промене овлашћених лица, Понуђач је дужан да Наручиоцу и банци достави 

одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају 

овакве промене. 

Важност достављеног средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 

периоду мора бити најмање 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног периода. 
 

13) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите 

поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче: /. 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.  

14) обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се 

комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона:  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 

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

истека рока за подношење понуде.  

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за 

јавну набавку радова – Конзервација, рестаурација и презентација археолошког локалитета 

28 ''Житни трг'' у Сремској Митровици може се упутити наручиоцу: Град Сремска 

Митровица, Градска управа за културу, спорт и омладину 22000 Сремска Митровица, 

Светог Димитрија 13, ЈН  број 404-359/2017-XI. 

• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 

наручиоца (Град Сремска Митровица, Градска управа за културу, спорт и омладину 22000 

Сремска Митровица, Светог Димитрија 13) или  

• путем електронске поште, на емаил djudja.kardas@gmail.com телефон:022 215-2116 

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу 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 на својој интернет страници.  

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 

врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:  

-писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,  

-средство комуникације широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа 

заинтересованих лица у поступку јавне набавке, 

-на начин да се поштују рокови предвиђени ЗЈН и да се у том циљу, када је то 

могуће, користе електронска средства, -да се обезбеди чување поверљивих и података о 

заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се 

обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са 

прописима којима се уређује област документарне грађе и архива, -да користе производе 

информационих технологија у општој употреби,  

-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. 

 

15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог 

подизвођача:  

mailto:djudja.kardas@gmail.com
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Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача односно његовог подизвођача.  
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који 

су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 

понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 

прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16) захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико 

предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене:  

 

17) елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у 

случају спровођења преговарачког поступка: /.  

 

18) врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу 

којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и 

методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити 

накнадну објективну проверу оцењивања понуда:  

Критеријум за доделу уговора за јавну набавку радова – Конзервација, 

рестаурација и презентација археолошког локалитета 28 ''Житни трг'' у Сремској 

Митровици је ''НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА''. 

 

19) елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 

или истом понуђеном ценом:  

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

критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора је висина траженог 

аванса – понуђач који тражи мањи аванс имаће предност у додели уговора, а у случају 

да су понуђене и исте цене и исти аванс предност има понуђач који је понудио дужи 

рок важења понуде. 
 

20) oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.  
 
21) обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са 

упутством о уплати таксе из члана 156. Закона:  

21)1) рокови и начин подношења захтева за заштиту права  

Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права.  

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

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

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење 

понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки.  

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. члана 149. ЗЈН, 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.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.  

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

Републике Србије уплати таксу од: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда;  

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, 

уколико је набавка обликована по партијама;  

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем 

је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је 

та вредност већа од 120.000.000 динара;  

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно 

понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 

подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.  

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.  

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 

заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.  

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права 

мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.  

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да 

ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно 

усвојеном захтеву за заштиту права. 
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Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 

Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 

извршни наслов.  

21)2) Упутсво о уплати таксе из члана 156. Закона  

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15 

у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.  

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

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

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне 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;  

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

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

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број, подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

(7) сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број и ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке;  

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

банке или Поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под таћком 1;  

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

Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за 

заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен 

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

трезор; 

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

поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом.  

 

22) обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока 

за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из 

члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној 

набавци:  
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Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о 

додели уговора и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је 

захтев за заштиту права одбачен или одбијен.  

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 

закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор 

у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако наручилац не достави потписан уговор Понуђачу у року од осам дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права, Понуђач није дужан да потпише 

уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 

какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.  

Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем. Ако је у 

том случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 

најповољнијег Понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети 

одлуку о додели уговора.  

 

23) Измене током трајања уговора Наручилац може након закључења уговора о 

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

тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈН  број 404-359/2017-IX,  Конзервација,  рестаурација и презентација                  страна 40 од 98 

археолошког локалитета 28 ' 'Житни трг ' '  у Сремској  Митровици  

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА  И 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА 28 ' 'ЖИТНИ ТРГ''  У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ   

ЈН  број 404-359/2017-XI 

на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки  и 

интернет страници Наручиоца: www.sremskamitrovica.org.rs. 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

    (подаци из извода АПР) 

Пословно име:  

 

 

Скраћено пословно име:  

 

 

Правна форма:   

Адреса седишта: 

Општина:  

 

Место:  

 

Улица:  

 

Број:  

 

Спрат/стан  

 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  

 

Место:  

 

Улица:  

 

Број:  

 

Спрат/стан  

 

Адреса за пријем електронске 

поште:  
 

Матични број:   

ПИБ:  

Понуђач је: (заокружити) 

а) микро      б) мало      ц) средње      д) велико      е) физичко лице 

Оснивач (*лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 

Име и презиме:  ЈМБГ/лични број:  

* * 

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  Назив делатности:  

Назив банке и  

број рачуна:  
 

 

Телефон:   

Овлашћено лице за потписивање 

уговора:  
 

 

Особа/лице за контакт:   

Деловодни број понуде:   

Интернет страница на којој су 

докази из чл.77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не достављају уз 

понуду):  

 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: 

- самостално   

- као заједничка понуда групе 

понуђача:*  

1. 

2. 

http://www.sremskamitrovica.org.rs/
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 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду  

- као понуда са подизвођачем:  

Назив и седиште:  Проценат укупне вредно-

сти набавке која ће се 

поверити подизвођачу:  

Део предмета набавке који 

ће извршити подизвођач:  

   

   

   

 

НАПОМЕНА: • Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који 

представља саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и 

печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.  

•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља 

саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен 

Образац општи подаци о подизвођачима.  

У случају да се понуда подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности јавне 

набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако 

понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне 

вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити 

већи од 50%. 

 

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА 

ОТВАРАЊА ПОНУДА  

(НАПОМЕНА: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда) 

 

 

____________ дана од дана отварања понуда  

 

 

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА 

 

Предмет:  

 

Конзервација, рестаурација и презентација 

археолошког локалитета 28 ''Житни трг'' у 

Сремској Митровици 

Укупна цена без пдв:   

Пдв:   

Укупна цена са пдв:   

Гарантни рок:   

Начин и услови плаћања:  
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Аванс:  

 

(         ) %; - _____________________ динара  

 

Рок завршетка радова  

 

_________________ дана од дана увођења у 

посао по записнику о увођењу у посао  

Понуђач је уписан у регистар понуђача 

(заокружити један од понуђених 

одговора  

 

              -ДА                                  -НЕ  

 

 

 

Место:                                                                                       ПОНУЂАЧ  

                                                                   м.п.       ____________________________  

Датум:                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
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7.1. ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  

 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА  

    (подаци из извода АПР) 

Пословно име:   

Назив – скраћено пословно име:  

 

 

Место и адреса седишта:   

Правни облик:   

Матични број:   

ПИБ:   

Назив банке и  

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професио-

налне квалификације лица која ће 

бити одговорна за извршење 

уговора:  

 

Подаци о обавези за извршење 

уговора:  

 

Телефон:   

Е – mail адреса:   

 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име:   

Назив – скраћено пословно име:  

 

 

Место и адреса седишта:   

Правни облик:   

Матични број:   

ПИБ:   

Назив банке и  

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професио-

налне квалификације лица која ће 

бити одговорна за извршење 

уговора:  

 

Подаци о обавези за извршење 

уговора:  

 

Телефон:   

Е – mail адреса:   

 

3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име:   

Назив – скраћено пословно име:  

 

 

Место и адреса седишта:   
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Правни облик:   

Матични број:   

ПИБ:   

Назив банке и  

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професио-

налне квалификације лица која ће 

бити одговорна за извршење 

уговора:  

 

Подаци о обавези за извршење 

уговора:  

 

Телефон:   

Е – mail адреса:   

 

4. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име:   

Назив – скраћено пословно име:  

 

 

Место и адреса седишта:   

Правни облик:   

Матични број:   

ПИБ:   

Назив банке и  

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професио-

налне квалификације лица која ће 

бити одговорна за извршење 

уговора:  

 

Подаци о обавези за извршење 

уговора:  

 

Телефон:   

Е – mail адреса:   

 

 

                                                   ПОНУЂАЧ  

 

                           м.п. ____________________________ 

                                      (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена:  

 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само 

они понуђачи који подносе заједничку понуду. 

 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе 

понуђача се не попуњава и не доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује лице одређено 

Споразумом. 

 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из 

групе понуђача се може умножити. 
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7.2. ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА  

  
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1  

Пуно пословно име:  

 

 

Назив – скраћено пословно име:  

 

 

Место и адреса седишта:   

Правни облик:   

Матични број:   

ПИБ:   

Назив банке и  

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће се поверити 

подизвођачу:  

 

Део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача:  

 

Телефон:   

Е – mail адреса:   

 
2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2  

Пуно пословно име:  

 

 

Назив – скраћено пословно име:  

 

 

Место и адреса седишта:   

Правни облик:   

Матични број:   

ПИБ:   

Назив банке и  

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће се поверити 

подизвођачу:  

 

Део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача:  

 

Телефон:   

Е – mail адреса:   

 

3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3  

Пуно пословно име:  

 

 

Назив – скраћено пословно име:  

 

 

Место и адреса седишта:   

Правни облик:   
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Матични број:   

ПИБ:   

Назив банке и  

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће се поверити 

подизвођачу:  

 

Део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача:  

 

Телефон:   

Е – mail адреса:   

 

4. ПОДИЗВОЂАЧ бр.4  

Пуно пословно име:  

 

 

Назив – скраћено пословно име:  

 

 

Место и адреса седишта:   

Правни облик:   

Матични број:   

ПИБ:   

Назив банке и  

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће се поверити 

подизвођачу:  

 

Део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача:  

 

Телефон:   

Е – mail адреса:   

 

 

 

                                                 ПОНУЂАЧ  

 

                           м.п. ____________________________ 

                                      (потпис овлашћеног лица) 
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ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

за Конзервацију, рестаурацију и презентацију археолошког локалитета 28 ''Житни 

трг'' у Сремској Митровици 

 

Техничким описом пројектованих радова обухваћен је опис функционалне шеме и 

презентације локалитета 28 у Срем. Митроовици, као и постпак извођења конзерваторско 

рестаураторских радова и радова на постављању монтажног амфитетатралног степеништа 

са источне стране локалитета у простору данашње шкарпе. 

Планираним радова задржава се презентација локалитета „in situ“, али у измењеној форми. 

Постављањем амфитеатралног степеништа са источне стране локалитета извршиће се 

затварање дела археолошких налаза – објекат IX и делови објеката IV и VI. Планирано је да 

се зона шкарпе врати на стање које је пројектовано 1962. године. Објекат V и VI ће се 

презентовати на нивоу поднице- на коти 79.00-78.90. што подразумева извођење 

конзерваторско-рестаураторских радова на њиховим зидовима. Обзиром да објекти 

припадају структури дрге грађевинске фазе која је највећим делом негирана изградњом 

јужног бедема крајем трећег века, када је уништен и велики део објекта VII, читљивост 

структуре археолошких остатака ће овом интервенцијом бити јаснија. Обзиром да је 

објекат I у овој фази изградње Сирмијума, која је окосница презентације (трећа фаза 

изградње -крај III и почетак IV века), великим делом реконструисан, овај објекат ће бити и 

доминантни део презентације остатака. Такође, као највреднији део налаза на локалитету 

процењено је постојање античке улице која се пружала правцем северозапад-југоисток, 

која је на локалитету отворена у пуном профилу са централним одводним каналом и 

портицима. Пројектом је предвиђена њена конзервација и рестаурација са комплетним 

поплочањем и делом поднице у стаклу које даје могућност сагледавања комплетног 

профила. Јужни бедем са својом структуром зида дефинише структуру на југозападном 

делу локалитета. Остали објекти се појављују фрагментарно. У функционалном смислу 

локалитет је зониран на део амфитеатра, део који се користи за постављање привременог 

гледалишта постављањем столица и део на коме ће постављати монтажна бина за одређена 

догађања, а који је уједно и зона презентације локалитета. Употребом рампе омогућен је 

приступ лицима са посебним потребама.  

Реализација пројекта обухвта две фазе извођења радова. Прва фаза представља 

претходне радове на детаљном чишћењу локалитета и контролим геодетским 

снимањем након чишћења, као и узорковањем материјала и његову даљу 

лабораториску анализу. У овој фази ће бити извршена контрола пројекта, свих 

планираних висинских кота, предвиђених материјала и поступака у конзервацији, али и 

техничког решења посебно обзиром на одводњавање површина, положај носећих делова 

кнструкције у односу на постојеће археолошке остатке. У овој фази треба потврдити 

постојање упијајућих бунара и могућност њихове даље употребе или потребу дораде 

система дренаже у будућем простору локалитета. Чишћење локалитета, које обухвата како 

заштитна археолошка истраживања у зони источне шкарпе, тако и ручни ископ и скидање 

постојећих бусена траве, растиња и насипа из простора локалитета се врше уз константан 

археолошки надзор. Ови радови се морају узвршити пажљиво, ручно, до планиране коте 

која највећим делом обухвата око 30-40 цм уклањања постојећих слојева насипа поднице и 

шкарпи, осим у делу источне шкарпе где је процечна дубина интервенције 1,5 м. Остатке 

зидане структуре архитектонских остатака на локалитету треба у целости очистити 

механичким путем са уклањањем свих деградираних и дестабилизованих делова зидова. 

Обзиром да је на локалитету вршена рестаурација 60-тих година XX века уз употрбу 

цемнтних везива велико је присуство ових материјала посебно у горњим деградираним 

деловима структуре. Њихово уклањање се мора вршити пажљиво, водећи рачуна да се не 
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начини већа штета оригиналном делу зидова. Уколико је ово уклањање немогуће без већих 

оштећења, задржати материјал и даљим поступком извршити његову неутрализацију. У 

овој фази обавезно извршити узорковање материјала и биолошких наслага и њихову 

лабораторијску анализу, а како би се могли утврдити даље методе и поступци у 

конзервацији остатака. Лабораторијске анализе морају утврдити могући примену 

хемијских средстава за чишћење и заштиту осттака, као и структуру и хемијски саства 

материјала у даљем поступку конзервације ( структура и компоненете малтера, врста опека, 

камена, заштитни премази и слично). Употреба хемијских средстава за чишћење је могућа 

тек након лабораторијске анализе и верификације. Током извођења радова на чишћењу 

локалитета обавезно је присуство и надзор археолога. Након извршеног детаљног чишћења 

локалитета потребно је извршити контролно геодетско снимање у свему према подацима 

датим у пројекту ( положај и распоред геодетских тачака), а потом и упоретдну анализу и 

верификацију пројектованог решења у контексту конзерваторско- рестаураторског 

третмана и техничких решења предвиђених презентацијом , уз обавезно учешће надлежних 

установа заштите непокретог културног наслеђа.  

У другој фази радова приступиће се реализацији пројектованог амфитеатра и 

конзервације и рестаурације остатака на пројектоване коте. Амфитетар је монтажна 

конструкција ослоњена на аб темеље самце који су распоређени тако да не угрожавају 

археолошке остатке. Њихов распоред, положај и димнзије у пројкету су дате на основу 

расположивих података. Коначни распоред, материјлаизација и димензије биће 

дефинисани на основу реализације прве фазе радова. На темеље се ослањају елементи 

челичне конструкције -кутијасти профили чије димензије и положај су дати графичким 

прилозима и статичким прорачуном. Коначни положај и димензије ће се дефинисати након 

прве фазе радова из наведених разлога. Обиром да ће на лицу места бити вршена корекција 

конструкције употребљен је челик са антикорозивном заштитом, а не прохромска 

конструкција. Поступак израде амфитеатра се реализује прво израдом темеља, потом 

монтажом конструкције, након чега се мора извршити насипање шкарте дренажним 

слојевима и завршно постављање поплочања од гранитне коцке у лепезастом слогу по 

косини шкарпи, а тек потом се може извршити монтажа подконструкције седишта и 

њихове завршне обраде дрвеним елементима. Дрво се користи у виду гредица дебљине 5 

цм на размаку од око 2 цм како би се омогућило проветравање и одржавање простора 

амфитеатра. На исти начин је обрађена и зона степеништа. Рампа за завршну обраду има 

челични лим и гумену подлогу ради спречавања клизања.  Визуелном смислу амфитеатром 

доминира дрво као завршна обрада. На делу где се врши рестаурација античке улице  са 

портицима потребно је поставити линијске тракасте темеље на осовинском растојању од 

око 160 цм од осовине канала. На њих се ослањају попречне носеће челичне греде на које 

се постављају армирано бетонске плоче дебљине 10 цм на размаку од ок 2 цм, на њих се 

лепком поставља калдрма од камена који подсећа на оригинало поплочање улице. 

Постављањем ове конструкције изнад канала омогућава се његово функционисање, а на 

делу где ће бити поставњено полочање сигурносним стаклом биће могуће сагледати 

профил. Сигурносно стакло поставити на систем попречних прохром носача у виду ламела 

ширине око 50 цм. Коначни распоред носача и димензије челичних елемената, као и 

дебљина сигурносног стакла ће бита дефинисани након прве фазе радова. Минимална 

дебљина сигурносног стакла је 10 мм, стакло није рефлектујуће. Поступком рестаурације 

улице  прво се мора извршити конзервација и рестаурација канала и лукова, а потом 

приступити затварање одозго са наведеним слојевима. Постављањем независне 

конструкције поплочања обезбеђена је сигуност и стабилност поплочања. На делу насипа, 

уз портике, поплочање ће се поставити на дренажне слојеве. Да би се сагледао профил на 

делу са стакленом подницом обновити профил са каменим ивичњацима који ће бити саглев 
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кроз стакло. Зону портика обновити тако да се обнови греда између стубаца и стубци према 

котама датим у графичком прилогу. На овај начин неће у потпуности бити извршена 

рестаурација античког принципа са око 30 цм вишим ивичњаком портика, али ће се портик 

вратити у стање нађено приликом истраживања. Зона самог портика, као и сви други 

делови античких улица и пролаза на локалитету, завршно се обрађују у слоју мермерне 

ризле од око 10 цм дебљине на слојевима дренаже, све према детаљима у пројекту. Кота 

поднице у портицима се задржава ради презентације структуре зидова објекта I (коси слог 

опеке) и поред чињенице да је ово зона фундирања, односно да није била видна у периоду 

коришћења улице. Исто се односи и на усвојену коту поднице у зони објекта I и  II.  

Конзервација и рестаурација зидова античких објеката извршиће се до висине из фазе 

истраживања. Предвиђена је употреба нових опека античког формата типа Coto antiko, са 

постављањем оловне разделне траке на месту контакта оригиналне и реконструисане 

структуре. У малтеру је предвиђена употреба везива на бази белог цемента и креча или 

НХЛ везива, а као агрегат користити дробљене материјале опеку и туцаник. Коначни 

одабир материјала ће бити дефинисан на основу лабораторијске анализе. Обавезно 

предвидети израду минимално 6 проба малтерске структуре да би се добио адекватан 

материјал по структури и тону. Завршна заштита паропропуним средсвима за 

хидрофобизацију, биохемијску и фунгицидну заштиту је обавезна. Избор материјала ће 

бити у складу са налазима лабораторијских анализа. Унутрашњост архитектонских 

остатака објеката занатске четврти на локалитету ( објекти 1, 2, 3, 5, 7 и 8) се презентује 

завршном обрадом поднице у слојевима млевене опеке -тенесита дебљине 10 цм на слоју 

песка од 10 цм на дренажним слојевима туцаника и шљунка дебљине 20-30 цм, све ускладу 

са детаљима у пројекту и коначних резултата прве фазе радова. Структуру јужног бедема 

обновити према постојећем стању које карактерише релативно јасна висинска дефиниција, 

али и деградација нижих слојева. Хемијска нализа ће дати одговор на употребу материјала, 

али начелно је потребно извршити рестаурацију нижих зиданих слојева-подзиђивање,  на 

описан начин употребом слојева опеке и камена.  Анализом камена потврдити његову 

структуру (евентуално локално порекло) што ће омогућити одбир сличног камена 

оригиналу, по структури и изгледу.  

Све завршне површине на локалитету обвезно извести у нагибу од минимално 1-2% са 

одливањем ка упојним деловима система за дренажу који се изводи на унутрашњем делу 

локалитета и чију основу чине упијајући бунари или други делови система, све у складу са 

детаљима из пројекта и резултатима прве фазе радова.  

Сви радови на консолидацији дренажних слојева и подлога на локалитету морају се 

изводити тако да не угрозе статичку стабилност околних објеката који су изведени без 

хоризонталних и вертикалних веза и серклажа у конструкцији старој око 200 година са 

изузетно лошим одржавањем. Односно употреба било какве опреме на бази вибрација није 

дозвољена нарочито у западном делу локалитета.  

Приликом извођења радова обавезна је стална констрола и присуство конзерваторског 

надзора. Дозвољена је употреба искључиво материјала са одговарајућим атестима и 

сертификатима у складу са важећим прописима. 

 

                                                                                                                       Саставила   

                                                                                                       ___________________                                                              

                                                                                          Адријана Шкорић, диа 
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Предмер радова – оријнтациона процена количина на основу расположивих података 

Спецификација 

   

Поз. Опис радова колич

ина 

Јед.ме

ре 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

1) Заштитна археолошка истраживања у зони 

шкарпи локалитета 

    

1. Припрема и обезбеђење градилишта, обухвата 

постављање нетранспарентне заштитне ограде 

минималне висине 2 м око градилишта са улазном 

капијом, постављање градилишне инфраструктуре 

и монтажних објеката за потребе радника (обавезан 

суви тоалет), свих информативних табли у складу 

са важећим прописима, одговарајуће градилишне 

документације.  

паушално   

2. Ручни ископ земљаних слојева у зони шкарпи 

локалитета, обухвата пажљиво извођење радова на 

ручном ископу у археолошким слојевима под 

константним археолошким надзором, у делу 

источне шкарпе испод планираног амфитеатралног 

седишта. Просечна дубина ископа је 1.5 м.  Радови 

обухватају израду новог насипа у дренажним 

слојевима финије гранулације, у зони 

архитектоских налаз применити песак и 

геотекстилну подлогу ради консолодације насипа, 

новим насипом формирати нову косину потребну 

за израду облоге косине испод амфитетралног 

степеништа. Ценом обухватити сав потребан рад и 

материјал, помоћне платформе, утовар и одвоз 

шута на градску депонију.  

373,00 м2   

3. Физичка радна снага 

-за рад на ручном археолошком земљаном ископу 

(рад ашовом и лопатом) 

-копање и избацивање земље, претраживање земље 

и прикупљање археолошког материјала, ручно 

равнање и глачање основе и страница откопаних 

површина. Обрачун по радном сату. 

6 радника х 300 сати= 1800 радних сати 

1800 радни 

сат 

  

4. 1. Стручна радна снага археолози 

2 археолога х 300 сати= 600 радних сати 

2. Стручна радна снага архитекта  

1 архитекта х 300 сати= 300 радних сати 

3. Конзерватор-рестауратор 

1 конзерватор х 300 сати= 300 радних сати 

4. Техничар 

1 техничар х 300 сати= 300 радних сати 

-за рад на археолошким ископавањима: стручно 

праћење археолошког ископа, израда теренске 

археолошке документације, рад са нивелиром, 

паковање и обележавање археолошког материјала 

-за рад на археолошким ископавањима: стручно 

 

600 

 

300 

 

300 

 

300 

 

 

 

 

 

радни 

сат 
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праћење археолошког ископа, израда теренске 

археолошке документаце, стручна обрада 

археолошких налаза 

-за рад на финалној обради теренске документације 

и 3D скенирање археолошких предмета, опис 

археолошких предмета, компјутерску обраду 

цртежа и фотографија  

-за рад на археолошким ископавањима: снимање 

археолошког ископа тоталном станицом и израда 

ситуационих планова археолошких локалитета 

Јединичном ценом дефинисан је радни сат стручне 

радне снаге без обзира на профил и звања 

ангажованих стручњака. Обрачун по радном сату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. У периоду дана и ноћи када се не изводе 

археолошка ископавања неопходно је обезбедити 

присуство физичко техничког обезбеђења. 

360 Радни 

сат 

  

6.  Набавка потрошног материјала за рад на 

археолошком ископавању (најлон кесе разних 

величина, рукавице, јутане кесе, картонске и 

пластичне кутије раличитих величина, 

нивелманске обрасце, блокове за цртање, оловке и 

сл.). 

паушално   

Укупно заштитна археолошка истраживања у зони шкарпи локалитета:  

2) 

 

Конзервација и рестаурација археолошких 

остатка 

    

A/ Земљани радови     

1. Скидање бусена траве, ручни утовар са превозом 

до градске депоније. Радови обухватају пажљиво 

чишћење преосталих делова шкарпи од постојећег 

растиња и бусена траве, посебну пажљу обратити у 

зони контакта са архитектонским остацима, радови 

се изводе ручним алатом под константим 

археолошким надзором и праћењем.   У цену 

урачунатаи сав потребан рад и материјал, као и 

коришћење помоћних радних платформи.  

M2 

/25.7+28.1/2x2,80+20.80x2.2+/17.0+16.5/2x2.2+/24.0

+24.7/2x2,0=206,63 + 

/7.0+6.2/2x2.65+/44.8+42.4/2x3.0+/22.3+19.8/2x/4.5+

1.2/2=208.20= 

414.92 

 

м2   

2. Скидање насипа дебљине до 50 цм цм са равног 

дела локлаитета, утовар и одвоз на градску 

депонију. Радови се изводе ручно, пажљиво 

посебно у зони контакта са архитектонским 

остацима и деловима инфраструктуре, под 

констатним археолошким надзором и праћењем 

радова.   M3 

П основе: 1851,32 m2 

П зидова : 354.49 m2 

1851,32-354.49=1496,83x0.5= 

748.42 м3   

2.  Набавка и уградња слоја за дренажу од мин. 20-30 

цм дебљине од слоја туцаника и шљунка, слојеви 

се изводе са нагибом ка упојним бунарима или 

600.76 м3   
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другим деловима сисема за дренажу, све у складу 

са детаљима из пројекта и резултатима прве фазе 

радова. Слојеви се постављају и нивелишу у 

дебљини од 5 цм са набијањем и заливањем без 

угрожавања стабилности околних објеката на тргу.        

M3 

П насипа: 1496.83 m2 

П испод амфитеатра: 295.32 m2 

1496,83-295.32=1201,37x0,5= 

3. Набавка и насипање слоја млевене опеке 

различитих фракција 2-4 мм, у дебљини од око 10 

цм и подлоге од слоја песка дебљине 10 цм у 

унутрашњости остатака архитектонксих објеката 

на локалитету у складу са детаљима из пројекта, на 

претходно конслидовану дренажну подлогу 

изведену са пројектованим нагибом. Постављање 

извршити у слојевима од по 5 цм дебљине уз 

набијање и квашење. Завршну коту извести у 

нагибу према задатим висинским котама. У цену 

урачунати сав потребан рад и материјал. 

337.64= 

337.64 м2   

4. Набавка и постављање бусена траве на шкарпама 

локалитета дебљине 10цм. Бусен траве се поставља 

на постојећим и новоформираним шкарпама све у 

складу са дефинисаним завршним котама и 

детаљима из пројекта. Бусен се поставља на 

претходно припремљену подлогу коју чине 

консолидовани дренажни слојеви у нагибу од 5-10 

цм туцаника и 5-10 цм шљунка, дренажна фолија, 

слој хумуса од 20-25 цм на који се поставља бусен. 

У цену урачунати сав потребан рад и материјал и 

неговање бусена траве до потпуног формирања 

травнатог покривача.  

208.29+нови насип:104.05+80.92== 

393.26 м2   

5. Затварање делова локалитета испод 

новоформиране шкарпе и поднице на делу улице 

дренажним слојевима које чини туцаник и шљунак 

укупне дебљине 20-35 цм. Све извести у нагибу 

према детаљима из пројекта и резултатима прве 

фазе радова. M3 

3.25x13.78x/1.16+0.65/2  + 

23.7x1.4x/2.5+0.65/2  + 

1,2x6,9x1,13= 

102.15 м3   

 Набавка и уградња слоја мермерне ризле дебљине 

10 цм и подлоге од туцаника дебљине 10 цм са 

набијањем слојева. Облога се поставља у нагибу 

према задатим котама. У цену урачунати сав 

потребан материјал и рад. 

Oko 450  m2 

450 м2 м2   

Укупно Земљани радови:  

Б/  Зидарски радови     

1. Чишћење зидова механичким и хемијским 

третманима и попрвака спојница. Механичким 

350.97 м2   
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путем, уз употребу искључиво ручних алата-четке, 

шпахле, шпатуле и сл. (није дозвољено пескарење 

површина) извршитиповршинско чишћење 

физичких наслага, нечистоћа, вегетације, лишајева 

и алги. Поступак се мора извршити са посебном 

пажњом и уклањањем дестабилизованих делова уз 

обавезно праћење конзерватора и чување 

материјала за поступак анастилозе у следећој фази 

радова. Приликом чишћења извршити чишћење 

спојница у структури зидова на свим зидним 

површинама, уколико овај поступак захтева 

нарушавање структуре зида спојнице третирати 

хемијским посупцима након лабораторијске 

анализе. У следећој фази се приступа хемиском 

третману површина након извршене 

лабораторијске анализе узорака која ће показати 

хемијска средства и поступке, њихову употребу и 

трајање. Спојнице испунити као упуштене тако да 

се јасно очува видна структура зидова на свим 

површинама, за испуну користити смеску малтера 

коју ће дефинисати конзерваторски надзор након 

поступка лабораторијске анализе. У цену 

урачунати сав потребан материјал и рад.    M2 

2. Рушење и презиђивање горње зоне зидове. 

Извршити пажљиво уклањање свих 

дестабилизованих делова горње зоне зидове, уз 

пажљиво чишћење материјала и депоновање на 

градилишту. Потом извршти презиђивање горње 

зоне зидова до висине која је дефинисана 

пројектом у постојећем – оригиналном материјалу 

или од нових опека које ће бити посебно израђене 

по типу Coto Antico, одговарајућег облика и 

димензија који подражава антички формат опека 

употребљен на структури конкретног зида ( 

упозоравамо да на локалитету у структури зидова 

постоји више формата опека и врсте слогова о чему 

се посебно мора водити рачуна). Примењена опека 

мора задовољавати све услове квалитета за пуну 

опеку дате важећим прописима и одговарајућим 

атестима. Структура малтера ће бити дефинисана 

на основу резултата лабораторијских истраживања, 

обавезно је предвидети израду минимлано 6 

узорака пре коначног усвајања структуре и састава 

малтера. Завршне површине президаног дела 

зидова се фугују са упуштеним спојницама.  На 

споју старог и новог –президаног дела зида 

поставља се оловна трака до дубне од 10 цм у зиду.  

Горња површина зида се изводи у нагибу од око 5 

%, нагиб се изводи према упутсву надзора, нагиб 

извести кроз више спојница како би се спречио 

негативни визуели ефекат повећања спојнице у 

завршном реду. У цену урачунати сва потребан 

материјал и рад. m3 

57.23 м3   



ЈН  број 404-359/2017-IX,  Конзервација,  рестаурација и презентација                  страна 55 од 98 

археолошког локалитета 28 ' 'Житни трг ' '  у Сремској  Митровици  

 

3. Презиђивање стубаца портика извести  према 

пројекту уз употребу оригиналног материјала или 

нових опека које ће бити посебно израђене по типу 

Coto Antico, одговарајућег облика и димензија који 

подражава антички формат опека употребљен у 

структури стубаца портика. Примењена опека мора 

задовољавати све услове квалитета за пуну опеку 

дате важећим прописима и одговарајућим 

атестима. Структура малтера ће бити дефинисана 

на основу резултата лабораторијских истраживања, 

обавезно је предвидети израду минимлано 6 

узорака пре коначног усвајања структуре и састава 

малтера. Завршне површине президаног дела  се 

фугују са упуштеним спојницама.  На споју старог 

и новог –президаног дела поставља се оловна трака 

до дубне од 10 цм у зиду. Горња површина стубца 

се изводи у нагибу од око 5 %, нагиб се изводи 

према упутсву надзора, нагиб извести кроз више 

спојница како би се спречио негативни визуели 

ефекат повећања спојнице у завршном реду. У цену 

урачунати сва потребан материјал и рад.     M3 

2.97 м3   

4. Презиђивање лукова на одводном каналу античке 

улице извести према пројекту уз употребу 

оригиналног материјала или нових опека које ће 

бити посебно израђене по типу Coto Antico, 

одговарајућег облика и димензија који подражава 

антички формат опека употребљен у структури 

лукова. Примењена опека мора задовољавати све 

услове квалитета за пуну опеку дате важећим 

прописима и одговарајућим атестима. Структура 

малтера ће бити дефинисана на основу резултата 

лабораторијских истраживања, обавезно је 

предвидети израду минимлано 6 узорака пре 

коначног усвајања структуре и састава малтера. 

Завршне површине президаног дела лукова се 

фугују са упуштеним спојницама.  На споју старог 

и новог –президаног дела  поставља се оловна 

трака до дубне од 10 цм у маси лука. Горња 

површина лука се изводи у нагибу од око 5 %, 

нагиб се изводи према упутсву надзора. Облик 

лука се дефинише на основу дрвене оплате која се 

поставља као подлога за презиђивање код сваког 

лука посебно (сваки лук има споствену геометрију 

кривине што захтева израду посебног шаблона) 

шаблон одобрава конерваторски надзор. У цену 

урачунати сва потребан материјал и рад.      

M3 

6x2,2x0.3x0.6= 

2.38 м3   

Укупно зидарски радови:  

В/ Осатали радови      

1. Набавка и постваљање дренажних цеви. Након 

завршетак прве фазе радова извршити проверу 

система за дренажу и прихватање атмосферске 

134.00 м1   
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воде, дораду и измену постојећег система уз 

обавезну проверу положаја, капацитета и функције 

постојећих упијајућих бунара и на основу ових 

података извршити димензионисање и 

позиционирање дренажних цеви за прихват 

атмосферске воде у измењеним условима 

екплоатације јавне површине. У цену урачунати 

све потребене радње, предрадње, припрему и 

материјал за извођење дренажног система на 

локалитету.  процењено  M’ 

2. Реконструкција дренажних бунара обухвата радове 

на могућој измени капацитета и положаја система 

упијајућих бунара на лолкалитету за прихват 

атмосферске воде. Након завршетак прве фазе 

радова извршити проверу система за дренажу и 

прихватање атмосферске воде, дораду и измену 

постојећег система уз обавезну проверу положаја, 

капацитета и функције постојећих упијајућих 

бунара и на основу ових података извршити 

димензионисање и позиционирање дренажних –

упијајућих бунара за прихвар атмосферске воде у 

измењеним условима екплоатације јавне површине. 

У цену урачунати све потребене радње, предрадње, 

припрему и материјал за извођење реконструкције 

дремажних бунара на локалитету.      

паушално   

3. Монтажа и демонтажа радне плаформе и скеле по 

потреби. Цена обухвата рад, транспорт и материјал. 

паушално   

4. Заштита зидова водоодбојним средством за 

хидрофоизацију које мора бити паропропусно. 

Лабораторјски испитивањем у првој фази радова 

утврдиће се састав и поступак наношења 

заштитног премаза који мора обезбедити 

хидрофобизацију отворених зидних површина 

античких остатака, паропропусност и додатну 

заштиту од лишаја и алги као елемента деградације 

зидне структуре у презентацији на отвореном.   M2 

350.97 м2   

5. Ограда у локалитету са инфо-таблама. Набавка и 

уградња једноставне челичне ограде  висине 100 

цм укупне дужине око 75 м и три инфо-табле од 

клирита са фолијом оријентационе димензије 50 

/150 цм и конструкцијом од челичних профила. 

Ограда се састоји из дела који је на косини рампе и 

завршног степеништа на северној шкарпи и која 

мора ипуњавати све захтеве безбедности 

(димензионисање и распоред вертикалних носача 

ускадити са важећим прописима о безбедности 

деце, противпожарној сигурности и сл) и кретања 

посебно особа са посебним потребама-део на 

рампи. Други део ограде односи се на 

преграђивање простора у самом локалитету и чине 

га једноставни стубови у растеру од око 1 м и 

хоризонтални рукохват, све укупне висине 100 цм. 

Коначни одабир ограде врши конзерваторски 

паушално   
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надзор. У цену урачунати набавку и уградњу 

ограде и инфо-табли. Завршна обрада челичних 

делова је двослојном антикорозивном заштитом и 

мат премазима бојама са додатком опиљака, у 

складу са обрадом челичних делова амфитеатра. 

6. Израда подконструкције за затварање дела „улице“ 

у источном делу локалитета- аб. темеља и 

монтажне конструкције преко за затварање дела 

античке улице са имитацијом каменог поплочања, 

све у складу са детаљима из пројекта. Након прве 

фазе радова извршити проверу положаја  тракастих 

темеља у односу на античке остатке, а потом и 

статички прорачун димензија темеља са арматуром 

и монтажне челичне конструкције у односу на 

положај „ин ситу“ , након овога приступити изради 

конструкције коју чине аб тракасти темељи на које 

се ослања монтажна конструкција од челичних  

профила са антикорозивном заштитом, а коју чине 

кутијасти профили на ослонцима и попречни 

растер од челичних носача на 60 цм распона преко 

којих се постављају аб плоче дим. 60/60/10 цм са 

разделницом од 2 цм које су подлога за 

постављање камене облоге плочника дебљине 5 цм. 

Облога се поставља одговарајућим лепком. 

Нивелација завршне коте је према смеру одливања 

задатом решењем дреажног система. Завршна 

облога од камена мора бити својим изглрдом, 

величином плоча и врстом камена најсличнија 

оригиналној калдрми која постоји на делу улице. У 

цену урачунати сав потребан рад и материјал као и 

доопуну докумнтације која је неоходна. Допуна 

документације, провера положаја конструктивних 

елемената „ин ситу“, као и одабир свих елеменат 

завршне конструкције и обраде детаља извршити 

уз верификацију конзерваторског надзора. Овим 

радовима је обухваћен и део каменог поплочаља на 

насипу северно и јужно од полочања античке улице 

стакленим плочама. Подлога за овај део поплочања 

се израђује од дренажног слоја и песка испод кога 

се полаже геотекстилна фолија, камене плоче се 

полажу у песак, нагиб се изводи од 1-1,5 %  све 

према детаљима из пројета и решењу дренажног 

система. Геотекстилна фолија мора обезбедити 

комплетну стабилност слоја песка на овом делу 

поплочања.  

Око 35 м2 

35.0 м2   

7. Израда челичне прохром конструкције делимично 

затворене стаклом на делу улице са портицима све 

у складу са детаљима из пројекта. Радови 

обухватају израду аб. темеља, монтажне челичне 

конструкције са завршном облогом од сигурносног 

стакла. Након прве фазе радова извршити проверу 

положаја  тракастих темеља у односу на античке 

36 м2 м2   
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остатке, а потом и статички прорачун димензија 

темеља са арматуром и монтажне челичне 

конструкције у односу на положај „ин ситу“, након 

овога приступити изради конструкције коју чине аб 

тракасти темељи на које се ослања монтажна 

конструкција од челичних  профила са 

антикорозивном заштитом, а коју чине кутијасти 

профили на ослонцима и попречни растер од 

челичних носача на 60 цм распона преко којих се 

постављају подужни прохромски носачи плоча од 

сигурносног стакла дим 2,2/0,6 м које се монтирају 

на додир у попречном правцу односно на 

потребном размаку који обезбеђује рад материала у 

попречном првацу. Облога се поставља на 

одговарајуће обрађене ослонце еластичним 

материјалима-гумене подлошке и сл. који 

обезбеђују дилатације у подужном правцу. 

Нивелација завршне коте је према смеру одливања 

задатом решењем дреажног система. Завршна 

облога од сигурносног стакла мора обезбедити 

сагледивост –трнспаретност и сагледавање 

целокупног профила античке улице као и потребно 

отпаравање. Источно и западно део стакленог 

поплочања се завршава ивичном аб гредом у нивоу 

попречних челичних носача, све у складу са 

детаљима из пројекта.пре постављања завршне 

стаклене облоге и њене подконструкције  извршити 

рестаурацију камеих ивичњака античне улице у 

свему према оригиналним елементима на 

локалитету. Камен димнзије и положај ових 

ивичњака прилагорити оригиналу. У цену 

урачунати сав потребан рад и материјал као и 

допуну документације која је неоходна. Допуна 

документације, провера положаја конструктивних 

елемената „ин ситу“, као и одабир свих елемената 

завршне конструкције пролази верификацију 

конзерваторског надзора.     Процењено 36 м2 

Укупно Остали радови:  

Укупно Конзервација и рестаурација археолошких остатка:   

3) Презентација локалитета 28     

А/ Земљани радови     

1. Скидање слоја насипа са бусеном траве, ручним 

ископом, утовар и одвоз на градску депонију. 

Радови обухватају чишћење дела локалитета у зони 

планираног монтажног амфитератра уклањањем 

горњег слоја бусена траве, ручно, пажљиво водећи 

рачуна о архитектонским остацима античких 

грађевина, уз константно праћење археолога.  М3 

16,43 м3   

2. Ископ  темеља са утоваром и одвозом вишка земље 

на грдску депонију. Радови обухватају ручни ископ 

темељних јама за постављање темеља самаца 

монтажне конструкције амфитеатра и монтажне 

конструкције бине уз константан археолошки 

 

 

 

 

 

м3   
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надзор. У случају да се приликом ископа наиђе на 

архитектонске остатке положај темеља ће бити 

коригован, што захтева и измену пројектног 

решења. Коначни распоред и број темељних јама 

биће одређен „ин ситу“ уз сагласнос 

кнзерваторског надзора.  

1.Темељи амфитетра: процењено око 15 м3 

2.Темељи бине: 6,40 м3 

 

 

 

 

 

 

15,00 

6,40 

3. Набавка и уградња дренажних слојева шљунка и 

туцаника дебљине 20 цм у слојевима од по 5 цм са 

заливањем и формирањем подлоге за постављање 

гранитне коцке испод амфитетра. Радови се односе 

на формирање стабилне и дрениране подлоге у 

зони испод амфитетралног степеништа, ради боље 

стабилизације подлоге користити геотекстилне 

подлоге, у зони архитектонских остатак античких 

грађевина користити искључиво слојеве песка са 

геотекстилном подлогом. У цену урачунати сав 

потребан материјал и рад.  М3  

155,60 м3   

4. Набавка и насипање слојева земље испод шкарпи 

степеништа.   

процењено је око 10% волумена подконструкције 

22.08 м3   

5. Постављње слоја песка на шкарпи испод 

амфитетра и постављање завршне облоге од 

гранитне коцке д=10 цм у слоју песка на косој 

равни шкарпе у лепезастом слогу. У цену 

урачунати набавку и уградњу потребног материјала 

и рад. Подлогу завшног слоја од гарнитне коцке 

чини консолидован слој песка дебљине 10 цм на 

геотекстилној подлози. Посебно обратити пажњу 

на констакт завршне облоге и архитектонских 

остатака који пстају видни у источном делу 

шкарпе, спречити сва евентуална оштећења 

остатака.  М2 

365 м2   

Укупно Земљани радови:  

Б/  Бетонски радови     

1. Израда аб темеља самаца  према детаљима из 

пројекта и статичком прорачуну, као и резултатима 

прве фазе радова. У цену урачунати потребан 

пратећи материјал, оплату, арматуру, материја за 

уградњу и рад.  

Из пос А-2.1. 

15,00 м3   

2. Израда аб темеља за постављање монтажне 

конструкције бине у западном делу локалитета 

према детаљима из пројекта и статичком 

прорачуну, као и резултатима прве фазе радова. У 

средишњем делу темеља предвидети уградњу 

анкера за прихват монтажне конструкције који се 

завршавају у нивоу завршног слоја насипа млевене 

опеке –на задатој коти. У цену урачунати потребан 

пратећи материјал, оплату, арматуру, материја за 

уградњу и рад.  

паушално   

Укупно Бетонски радови:  
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В/ Браварски радови     

1. Израда челичне конструкције амфитеатра по типу 

монтажно-демонтажне конструкције са 

антикорозивном заштитом и одговарајућим 

оковима, све према  детаљима из пројекта, 

статичком прорачуну и резултатима прве фазе 

радова. ...м2  

365,00 м2   

2. Набавка и уградња челичног лима прохром за 

облогу степеништа и рампе са завршном обрадом 

гумом. Димензије, дебљину и детаље ускладити са 

детаљима и статичким прорачуном. Заштитну гуму 

прилагодити захтевима безбедности у коришћењу 

као заштиту од клизања нарочито на рампи која је 

намењена и особама са посебним потребама.  М2 

90,00 м2   

Укупно Браварски радови:  

Г/ Зидарски радови     

1. Израда ограде око локалитета висине 50 цм која се 

састоји од зиданих жардињра и клупа са дрвеним 

седиштима без наслона, све према пројекту. 

Жардињере и ограда се зидају у слојевима 

гранитниг коцки, саставни део ограде чини и 

завршна обрада шкарпе у развијеној ширини од 

150цм обрађена у слогу гранитне коцке. 

85,00 м1   

Укупно Зидарски радови:  

Д/ Столарски радови     

1. Набавка и уградња дрвене облоге амфитетра од 

гредица од трврдог дрвета са одговарајућом 

лазурном заштитом. Облога се изводи на делу 

седишта амфитетра од гредица 5/10 цм у пресеку 

дужине прилагођене полигоналном облику ( на 

делу седишта уграђује се 4 реда гредица овог 

пресека) и у делу проходне стазе гредице су 5/20 

цм у пресеку дужине прилагођене закривљењу 

гледалишта. Све гредице су са заобљеним ивицама 

и уграђују се са дистанцом од око 2 цм на 

одговарајућу челичну подконтрукцију. Завршна 

обрада се изводи радионички.   У цену урачунати 

сва потребан рад, материјал и окове за уградњу. М2 

350,00 м2   

Укупно Столарски радови:  

Укупно Презентација локалитета 28:  

Укупно радова 1) + 2) + 3):  

ПДВ 20%  

УКУПНО:  

 

 

 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

1) Заштитна археолошка истраживања у зони шкарпи локалитета  

2) Конзервација и рестаурација археолошких остатка  

3) Презентација локалитета 28  
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УКУПНО Радова без ПДВ-а:   

ПДВ 20%:   

СВЕ УКУПНО:   

 

 

 

 

 

Датум: 

 

М.П. Потпис понуђача 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Сремска Митровица 

Градска управа за културу, спорт и омладину 

ул. Светог Димитрија бр. 13 

Број: 404-359/2017-IX   

Датум: 12.08.2017. године         

Сремска Митровица 

 

8) МОДЕЛ УГОВОРА Напомена: Приложени модел уговора је саставни део 

Конкурсне документације и он указује понуђачу на садржину уговора (уговорне обавезе) 

који ће закључити са Наручиоцем уколико му буде додељен уговор о јавној набавци. 

Модел уговора понуђачи попуњавају и оверавају (он је саставни део понуде, и доставља 

се уз понуду).  

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА И 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА 28 ''ЖИТНИ ТРГ'' У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, ЈН  БРОЈ 404-359/2017-XI 

 

закључен у Сремској Митровици, између:  

 

1. Град Сремска Митровица, Градска управа за културу, спорт и омладину, 22000 

Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, (у даљем тексту: Наручилац), који заступа 

начелник Илија Недић, и 

  

2. ___________________________________________________________________          

                  (понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР)  

из _____________________________, ул. ___________________________ бр.____, ПИБ: 

__________________, матични број: ______________________ (у даљем тексту: Добављач), 

кога заступа _________________________________________________. (навести функцију и 

име и презиме) 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 2. Групе 

понуђача коју чине:  

2.1_____________________________________________________ из _____________,     

                       (навести пословно име из извода АПР)  

ул. ____________________________________________________ бр____, и 

2.2_____________________________________________________ из _____________,  

                       (навести пословно име из извода АПР)  

ул. ____________________________________________________ бр____, 

2.3_____________________________________________________ из _____________,  

                       (навести пословно име из извода АПР)  

ул. ____________________________________________________ бр____, 

2.4_____________________________________________________ из _____________,  

                      (навести пословно име из извода АПР)  

ул. ____________________________________________________ бр____, 

2.5_____________________________________________________ из _____________,  

                      (навести пословно име из извода АПР)  

ул. ____________________________________________________ бр____,  
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(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________. 

(навести име и презиме) 

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од 

_____________ 2017. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се 

сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача 

буде__________________________________ директор 

________________________________ (навести име и презиме) (навести скраћено 

пословно име из АПР)  

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен 

да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

 

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење 

преузетих обавеза.  

Подаци о наручиоцу:                                        Подаци о добављачу - носиоцу посла: * 

ПИБ:  105935357  ПИБ:  

Матични број:  08898774  Матични број:  

Број рачуна:  840-26640-39 Број рачуна:  

Телефон: 022/ 610-616 Телефон:  

Факс: 022/ 610-616 Факс:  

Е-mail:  osm_uprava_9@ptt.rs Е-mail:  

                                                                              *попуњава извођач 

 

Основ уговора: * 

Основ уговора - члан 32. ЗЈН  ЈН  број 404-359/2017-IX 

Датум објављивања јавне набавке на 

порталу јавних набавки и интернет 

страници  

..........2017. године  

 

Број и датум одлуке о додели уговора:   

Датум објављивања Одлуке о додели 

уговора на Порталу јавних набавки 

..........2017. године 

 

Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. 201...године  

 

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је Конзервација, рестаурација и презентација археолошког 

локалитета 28 ''Житни трг'' у Сремској Митровици.  

Предмет Уговора и услови за извођење радова ближе су одређени конкурсном 

документацијом и понудом Извођача број ___________ од __________ . године, а која је 

заведена код Наручиоца под бројем ___________ од _____________ . године, а која је 

саставни део овог Уговора.  

Ради извршења 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 чине предмет овог Уговора. 

 

mailto:osm_uprava_9@ptt.rs
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Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да је Извођач до дана потписивања овог Уговора 

упознат са свим условима под којима ће се изводити радови, као што су локација објекта, 

приступ објекту, могућност нормалног извођења радова на објекту, и да је те услове 

прихватио такве какви јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.  

Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са пројектно-техничком 

документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је исту брижљиво проучио, 

као и да иста нема недостатака. 

Извођач нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, без 

претходне писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте.  

Наручилац има право да мења пројектно-техничку документацију у складу са 

важећим прописима.  

Извођач је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације прихвати и 

по истима поступа.  

У случају измене пројектно-техничке документације, Извођач има право да писмено 

затражи продужење рока под условом да извршене измене пројектно-техничке 

документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова по овом Уговору. 

 

Уговорена вредност-цена 

Члан 3. 

 Уговорена цена свих радова износи _______________ динара без ПДВ-а, односно 

________________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу јединичних цена из усвојене 

понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем _______ од ________________ . 

године, дате на основу предмера радова.  

Уговореним јединичним ценама обухваћене су и све таксе и остале обавезе 

прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за 

потпуно извршење овог Уговора.  

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  

Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина 

уписаних и оверних од стране Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из 

усвојене понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем ______________ од 

____________________ . године, са предмером и предрачуном радова.  

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и 

оверених од стране Наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене 

понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем __________ од ____________ . 

године, исте ће се сматрати вишком радова и поступиће се у складу са чланом 5. овог 

Уговора.  

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и 

оверених од стране Наручиоца мање од количина предвиђених у предмеру из усвојене 

понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем __________ од ____________ . 

године, Наручилац ће платити Извођачу само стварно изведене радове на основу 

појединачних цена из понуде. 

 

Члан 4. 

Извођач се обавезује да ће уговорене радове обрачунавати по привеменим 

ситуацијама на основу количина изведених радова по грађевинској књизи, обострано 

оверених и јединичних цена из усвојене понуде заведене код Наручиоца под бројем 

___________ од ______________ . године.  
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Овера и плаћање привременх ситуација од стране Наручиоца мора бити реализована 

у року не дужем од 45 дана од дана испостављања ситуације.  

Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у једном делу, 

дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део се има решити са следећом 

привременом ситуацијом, уколико се уговорне стране другачије не договоре.  

Наручилац ће извршење радова по овом Уговору плаћати на следећи начин:  

-........% од вредности радова путем бескаматног аванса, након обострано потписаног 

Уговора а преостали уговорени износ по привременим и окиончаној ситуацији. 

 

Наручилац ће извршити плаћање аванса тек након што му Извођач достави меницу 

за повраћај авансног плаћања и меницу за добро извршење посла, обе издате од стране 

пословне банке Извођача на начин како је то дефинисано у Конкурсној документацији за 

јавну набавку број ЈН  број 404-359/2017-IX  

Примљени износ на име аванса Извођач је дужан правдати на тај начин што ће сваку 

испостављену привремену ситуацију, умањити сразмерно проценту примљеног аванса, 

тако да закључно са последњом ситуацијом за месец када се радови имају по Уговору 

завршити оправдава примљени аванс у потпуности. 

 

Члан 5. 

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и 

оверених од стране Наручиоца веће од количине предвиђених у предмеру из усвојене 

понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем ________ од ______________ . 

године, исте ће се сматрати вишком радова.  

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача 

заведене код Наручиоца под бројем ________ од ______________ . године, а за које се 

утврди постојање вишка су фиксне и непромењљиве.  

За вишак радова до 10 (десет) % у односу на уговорене количине из предмера 

радова усвојене понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем ________ од 

______________ . године, потребно је да Извођач застане са том врстом радова и писмено 

обавести Наручиоца.  

Уколико је Наручилац сагласан да прихвати вишак радова Извођач ће извести 

радове након добијања писмене сагласности Наручиоца. За такве радове није потребан 

анекс Уговора.  

Сви непредвиђени радови које је Извођач извео, а да претходно није добио писмену 

сагласност Наручиоца, могу бити разлог за једнострани раскид Уговора од стране 

Наручиоца уз правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до 

тада извршене радове. 

 

Додатни (непредвиђени) радови 

Члан 6. 

Извођач се обавезује да ће на позив Наручиоца, дати понуду за извођење додатних 

(непредвиђених) радова у преговарачком поступку у случајевима када су испуњени услови 

из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.  

 

Рок извођења радова 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ дана, рачунајући 

од од дана увођења у посао од стране Наручиоца.  

Рок за завршетак извођења радова се продужава на захтев Извођача:  
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-у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван кривицом 

Извођача;  

-у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим 

догађајима са карактером „више силе“;  

-услед извођења вишкова и додатних радова (непредвиђени и накнадни радови) 

преко обима утврђеног овим Уговором; 

-услед измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом 

да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно превазилази обим 

уговорених радова.  

Захтев за продужењем уговореног рока Извођач поставља упућивањем писменог 

захтева Наручиоцу.  

Уговорени рок је продужен, када уговорне стране о томе постигну писмени 

споразум, о чему ће се сачинити Анекс овог Уговора.  

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно 

неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати 

на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право Извођачу на 

продужење рока за време трајања истих.  

Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних 

атмосферских и климатских прилика ће бити продужен за онај период како то буде 

наведено у грађевинском дневнику овереном од стране Извођача и Наручиоца. 

 

Уговорна казна 

Члан 8. 

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року дужан је да плати уговорну 

казну у висини од 0,5‰ (пола промила) за сваки дан закашњења од укупно уговорене 

вредности, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно 

уговорених радова.  

Наплату уговрне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  

 

Обавезе извођача 

Члан 9. 

Обавезе Извођача су:  

-да пре почетка радова Наручиоцу достиви решење у именовању руководиоца 

радова;  

-да свој рад синхронизује у складу са радом на објекту;  

-да обезбеди да се радници придржавају реда и правила која важе у објекту;  

-да обезбеди да се радници строго придржавају мера заштите на раду;  

-да радове изведе у складу са важећим прописима;  

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихов квантитативни и квалитативни пријем од стране Наручиоца;  

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетни и према важећим 

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;  

-да обзебеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;  

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака), 

као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и опреме, тако да Наручилац 
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радова буде ослобођен свих одговорности према државним органима у погледу прописа о 

безбедности и здравља на раду, прописа о заштити животне средине, као и радно-правних 

прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;  

-да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије, а које регулишу ову област;  

-да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

-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 рушење или поновно извођење радова, или убрза извођење 

радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;  

-да поступи по захтеву Наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у 

погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси Наручилац;  

-да продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање 

трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;  

-да изведене радове преда Наручиоцу;  

-да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;  

-да истакне градилишну таблу;  

-да пре почетка радова достави Наручиоцу план динамике извођења радова;  

-да у извођењу радова користи искључиво атестиране материјале, као и да 

пројектанту достави на увид и одобрење све узорке материјала;  

-отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 

приступи у року од 5 дана;  

-Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на 

уговорени износ за све време трајања радова тј, до предаје радова Наручиоцу и 

потписивања Записника о примопредаји. 

 

Обавезе наручиоца 

Члан 10. 

Обавезе Наручиоца су:  

-да Извођача уведе у посао и омогући му несметано извођење радова;  

-да благовремено у складу са одредбама овог Уговора, врши оверу испостављених 

ситуација;  

-да редовно измирује обавезе према Извођачу за завршене радове на основу 

привремених ситуација и окончаних ситуација;  

-да од Извођача прими изведене радове у складу са одредбама овог Уговора.  

 

Осигурање и гаранције 

Члан 11. 

Извођач је дужан да Наручиоцу преда одговарајуће средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, на начин 

како је то дефинисано Конкурсном документацијом број ЈН  број 404-359/2017-IX 

Извођач се обавезује да у транутку закључења овог Уговора, а најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења овог Уговора испостави у корист Наручиоца бланко 

сопствену меницу за добро извршње посла, на вредност од 10% од уговорене вредности 

радова без ПДВ-а.  

Рок важности менице за добро извршење посла је 30 дана дужи од истека рока за 

завршетак радова, уз могућност продужетка, у зависности од рока за продужење радова.  

 

Извођење уговорених радова 
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Члан 12. 

За укупан уграђени материјал 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 употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га одбија и 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. 

Поред тога, он је одговоран уколико употерби материјал који не одговара траженом 

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.  

 

Преузимање радова и коначни обрачун 

Члан 13. 

Извођач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у 

грађевински дневник.  

Примопредаја и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју 

чине овлашћени представници Извођача и Наручиоца.  

Преузимање се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније у року 

од 15 дана од дана завршетка радова.  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одуговлачења.  

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана и ако их не 

отклони у споразумно утврђеном року са додатком свих трошкова које је претрпео 

Наручилац, он ће радове уступити другом извођачу на рачун Извођача радова.  

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће 

учинити по тржишним ценама и у складу са правним стандардом о пажњи доброг 

привредника.  

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова 

али не касније од 15 дана. У коначном обрачуну обрачунате су све коначне обавезе између 

Извођача и Наручиоца. 

 

Коначни обрачун 

Члан 14. 

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврдиће се на основу 

количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране 

Наручиоца и усвијених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Коначним обрачуном се обухватају сви радови изведени на основу овог Уговора 

укључујући и вишкове односно мањкове радова.  

Ако наручилац без оправданог разлога одбије учешће у коначном обрачуну или 

одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Извођач може да изврши обрачун и да о 

томе обавести Наручиоца. Ово право има и Наручилац.  

Свака од уговорних страна сноси трошкове свог учешћа у изради коначног 

обрачуна.  
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Члан 15. 

Извођачу ће сва плаћања по авансном рачуну, привременим ситуацијама и 

окончаној ситуацији вршити Град Сремска Митровица, Градска управа за културу, спорт и 

омладину. 

 

 

 

 

Раскид Уговора 

Члан 16. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико на основу 

грађевинског дневника утврди да Извођач у току реализације овог Уговора касни са 

извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.  

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико се у току 

реализације овог Уговора од стране Наручиоца констатује да извршени ардови не 

одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди 

Извођача, а Извођач није поступио по примедби Наручиоца.  

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 

изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.  

 

Члан 17. 

За све што овим Уговорм није посебно утврђено важе одредбе Посебних 

грађевинских узанси, Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.  

 

Члан 18. 
Прилози и саставни делови уговоа су:  

-Прилог број 1. Конкурсна документација  

-Прилог број 2. Понуда Извођача  

-Прилог број 3. Менице.  

 

Члан 19. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико не дође 

до споразума, надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици.  

 

Члан 20. 

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац 

задржава 4 (четири) а Извођач 2 (два) примерка. 

 

                                          

ЗА НАРУЧИОЦА 

 

 ЗА ИЗВОЂАЧА 

Илија Недић   

 

 

  

датум потписивања уговора  датум потписивања уговора 
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9) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
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9.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________у поступку 

доделе уговора о јавној набавци радова – КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА И 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА 28 ''ЖИТНИ ТРГ'' У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ 

 

 Без ПДВ-а  

 

У односу на 

укупну цену без 

пдв-а  

УКУПНА ЦЕНА без пдв-а  __________ дин.  

 

___ %  

 

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА  

 

__________ дин.  

 

___ % 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  

 

__________ дин.  

 

___ % 

ТРОШКОВИ РАДА  

 

__________ дин. ___ % 

ТРОШКОВИ СПОЉНИХ САРАДНИКА  

 

__________ дин. ___ % 

ПРЕОСТАЛА СРЕДСТВА  

 

__________ дин. ___ % 

УКУПНА ЦЕНА без пдв-а од :  
 

  

укупна пдв-а, 20%  
 

  

УКУПНА ЦЕНА са пдв-ом:  
 

  

 

 

 

 

 

   ПОНУЂАЧ 
м.п. _______________________ 

       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

*Уколико понуду подноси група Понуђача обрзац структуре цене потписује и 

оверава печатом члан групе Понуђача – носилац посла 
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9.2. УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 

ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12, 

14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник 

РС», бр. 86/15) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи 

понуђене цене, као што су:  

1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ  

2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени 

податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно 

оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада енергената)  

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи 

понуђене цене садржани у обрасцу понуде. 
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10) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача:   

Место и адреса седишта 

понуђача:  

 

Матични број:   

ПИБ:  

Назив банке:  

Број рачуна:  

 

 

Телефон:   

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), а сходно члану 2. став 1. тачка 10.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), уз понуду прилажем 

 

 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – 

КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХЕОЛОШКОГ 

ЛОКАЛИТЕТА 28 ''ЖИТНИ ТРГ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

- 

 

 

 

 

 

______________ динара  

без пдв  

 

-трошкови прибављања средстава 

обезбеђења  

______________ динара  

без пдв 

Укупни трошкови без ПДВ  

 

______________ динара  

 

ПДВ  

 

______________ динара  

 

Укупни трошкови са ПДВ-ом  

 

______________ динара  

 

 

 

 

 

   ПОНУЂАЧ 
м.п. _______________________ 

       (потпис овлашћеног лица) 
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Напомена:  

 образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 

наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади 

 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

 уколико понуђач не попуни и не поднесе образац трошкова припреме понуде, 

наручилац није дужан да му надокнади трошкове 
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11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из извода АПР) 

Назив: (попуњава само 

понуђач који је 

предузетник)  

 

Пословно име:   

Скраћено пословно име:   

Правна форма:   

Седиште:  

 

Општина:  Место:  Улица и број:  

   

Матични број:   

ПИБ:  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова 

(«Службени гласник РС», бр. 86/2015) понуђач 

_______________________________________ из ___________________ ул. 

________________________________ бр._________  

 

даје 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за 

јавну набавку радова – Конзервација, рестаурација и презентација археолошког 

локалитета 28 ''Житни трг'' у Сремској Митровици, (ЈН  број 404-359/2017-IX) 

Наручиоца, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца: www:sremskamitrovica.org.rs  као и на Порталу Службених 

гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. У супротном, упознат сам, да ће сходно члану 

168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 

68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван. 

 

У ____________________________  

 

Дана___________2017. године 

 

 

 

 

   ПОНУЂАЧ 
м.п. _______________________ 

       (потпис овлашћеног лица) 
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12) ДРУГИ ОБРАСЦИ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ  

 

12.1 ОБРАЗАЦ изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН  

 

12.2 ОБРАЗАЦ изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао 

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

рада, заштити животне средине као и да понуђач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине  

 

12.3 ОБРАЗАЦ изјаве о оствареном увиду на лицу места 

  

12.4 ОБРАЗАЦ потврде за референтни објекат (уговор)  

 

12.5 ОБРАЗАЦ референтне листе  

 

12.6. ОБРАЗАЦ изјаве понуђача којом гарантује квалитет изведених радова  

 

12.7 ОБРАЗАЦ меничног овлашћења/за авансно плаћање  

 

12.8 ОБРАЗАЦ меничног овлашћења/писмо за извршење уговорних обавеза 
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12.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив:   

Пословно име:  

 

 

Скраћено пословно име:  

 

 

Правна форма:   

Адреса седишта: 

Седиште:  

 

Општина:  Место:  Улица и број:  

   

Матични број:   

ПИБ:  

Телефон:  

E-mail:   

 

 

На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу 

понуђач______________________________________ из _____________________ ул. 

________________________________ бр._________  

 

даје 

 

И З Ј А В У 

 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају 

докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 

68/15), те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим 

надлежним органом државе ____________ - ___________________________, прилажем уз 

понуду за јавну набавку радова – Конзервација, рестаурација и презентација 

археолошког локалитета 28 ''Житни трг'' у Сремској Митровици - ЈН  број 404-

359/2017-IX  
Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 

давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач докaзује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам 

седиште.  

 

У ____________________________  

 

Дана___________2017. године 

 

 

 

   ПОНУЂАЧ 
м.п. _______________________ 

       (потпис овлашћеног лица) 
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12.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из извода АПР)  

Назив:   

Пословно име:  

 

 

Скраћено пословно име:  

 

 

Правна форма:   

Адреса седишта: 

Седиште:  

 

Општина:  Место:  Улица и број:  

   

Матични број:   

ПИБ:  

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач дајем  

 

I И З Ј А В У 

 

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку 

радова Конзервација, рестаурација и презентација археолошког локалитета 28 

''Житни трг'' у Сремској Митровици (ЈН  број 404-359/2017-IX) поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине. 

 

ПОНУЂАЧ 
м.п. _______________________ 

                                            (потпис овлашћеног лица) 

 

 

II И З Ј А В У 

 

 Да у време подношења Понуде деловодни број .................... за јавну набавку радова 

- Конзервација, рестаурација и презентација археолошког локалитета 28 ''Житни 

трг'' у Сремској Митровици (ЈН  број 404-359/2017-IX), немам на снази изречену меру 

забране обављања делатности. 

 

ПОНУЂАЧ 
м.п. _______________________ 

                                            (потпис овлашћеног лица) 

 

У ____________________________ 

 

 Дана___________2017. године  
 

Намепомена: 

*Изјаву и морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. 
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12.3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОСТВАРЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив:   

Пословно име:  

 

 

Скраћено пословно име:  

 

 

Правна форма:   

Адреса седишта: 

Седиште:  

 

Општина:  Место:  Улица и број:  

   

Матични број:   

ПИБ:  

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________________  

изјављује да је остварио увид «на лицу места» ради подношења понуде за 

Конзервацију, рестаурацију и презентацију археолошког локалитета 28 ''Житни трг'' 

у Сремској Митровици (ЈН  број 404-359/2017-IX)  

 

 

У ____________________________  

 

Дана___________2017. године 

 

 

 

 

 

                                   М.П.              _______________________________ 

                                             (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

 

                                   М.П.              ________________________________ 

                                             (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 
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ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ 

12.4 Образац потврде за референтни објекат (уговор)  

Пословно име 

Наручиоца:  

 

Адреса седишта: 

Место: Улица: Број: 

 

 

ПОТВРДА 

да је Добављач/Наручиоцу извео 

радове према мерама техничке заштите које је донео својим решењем надлежни завод 

за заштиту споменика културе: 

 

__________________________________________________________ 

(назив и седиште Добављача) 

 

у претходних пет година –(2012-2016.). година, изводио радове на заштитним археолошким 

истраживањима, конзервацији и рестаурацији на археолошким локалитетима 

 

ПОПУЊАВА НАДЛЕЖНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

12.4 Образац потврде за референтни објекат (уговор)  

Пословно име: 

 

 

 

Адреса седишта: 

Место: Улица: Број: 

 

 

Назив споменика културе:  
 

Категоризован као културно добро 

споменик културе од:  
 

Број уговора за референтне радове:  
 

а) изузетног значаја 

 
Број решења о проглашењу:  
 

 

 

Потврда се издаје на захтев Добављача ради учешћа у поступку доделе уговора о 

јавној набавци за Конзервацију, рестаурацију и презентацију археолошког локалитета 

28 ''Житни трг'' у Сремској Митровици (ЈН  број 404-359/2017-IX) 
 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:  

 

Одговорно лице Завода за заштиту                                      Одговорно лице Наручиоца 

споменика културе 

................................................................                 м.п               ................................................. 
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Напомена:  

1) Образац потврде копирати и доставити за сваки објекат и за сваког наручиоца 

наведеног у обрасцу РЛ.  

2) Понуђач мора да потпише и овери и прецрта овај образац и у случају да нема 

тражених референци. 

3) Уколико је Завод за заштиту споменика културе истовремено и наручилац у том 

случају потврду потписује и оверава само Завод 
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12.5 Образац референтне листе 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

 

Навести број извршених радова са износима - вредностима набавке-извршених 

радова, исказане у динарима, у последњих 5 година (2012-2016.) - назначити за сваку 

годину одвојено. Такође, навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених 

наручилаца. 

 

Ред. 

бр.  

 

референтни наручилац  
 

 

лице за контакт и тел. 

број 

 

вредност испоруке у 

дин. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

УКУПНО:   

 

Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца/купца 

(оригинал) на обрасцу потврде која је дата у Конкурсној документацији, копијом уговора, 

реализованом или окончаном ситуацијом. Понуђач мора да потпише, овери и прецрта овај 

образац и ако нема тражених референци. 

 

 

У _______________                                                                    ПОНУЂАЧ 

 

Дана _________2017.                                   м.п.         ________________________ 

                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 



ЈН  број 404-359/2017-IX,  Конзервација,  рестаурација и презентација                  страна 83 од 98 

археолошког локалитета 28 ' 'Житни трг ' '  у Сремској  Митровици  

 

 

12.6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ КВАЛИТЕТ 

ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из извода АПР)  

Назив:   

Пословно име:  

 

 

Скраћено пословно име:  

 

 

Правна форма:   

Адреса седишта: 

Седиште:  

 

Општина:  Место:  Улица и број:  

   

Матични број:   

ПИБ:  

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

ПОНУЂАЧА КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

 

Гарантујемо да ћемо квалитетно извршити предметну јавну набавку радова - 

Конзервација, рестаурација и презентација археолошког локалитета 28 ''Житни трг'' у 

Сремској Митровици (ЈН  број 404-359/2017-IX) а која се састоји позицијама наведеним са 

детаљним описом у ТАБЕЛАРНОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ и ОПШТИМ И ПОСЕБНИМ 

УСЛОВИМА (спецификације):  

-и свих других непредвиђених радова који ће се евентуално појавити током 

извођења радова.  

 

 

У ____________________________  

 

Дана___________2017.године 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 
м.п. _______________________ 

                                            (потпис овлашћеног лица) 
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12.7. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА за озбиљност понуде  

 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 

57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља)  

менични дужник предаје  

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за озбиљност понуде ЗА КОРИСНИКА 

БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  

 

Седиште и адреса:   

Матични број:   

Порески број:   

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ  Градска управа за културу, омлалдину и спорт  

Седиште и адреса:  Сремска Митровица, Светог Димитрија 13  

Матични број:  08898774 

Порески број:  105935357 

Текући рачун:   

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.  

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде  коју је менични 

дужник поднео у поступку јавне набавке радова – Конзервација, рестаурација и 

презентација археолошког локалитета 28 ' 'Житни трг''  у Сремској Митровици , 

ЈН број 404-359/2017-IX.  

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности _____________2017. године.  

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ од ______________________________________ (словима: 

_______________________________________________________________________) што представља 

5% (без пдв-а) од понуђеног износа односно вредности уговора коју је Менични дужник уговорио.  

уколико ____________________________________________ (назив Дужника): 

-измени већ дату понуду после отварања понуда, 

-повуче понуду пре истека рока њене важности,  

-одбије да закључи уговор према поднетој и прихваћеној понуди 

-не достави захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Издата бланко соло меница сер.бр.__________________________ може се поднети на 

наплату најкасније 1 (један) дан дуже од истека важности понуде, с тим да евентуални продужетак 

рока важности понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, 

за исти број дана за који ће бити продужен и рок важности понуде.  

Овлашћујемо Град Сремска Митровица, Градску управу за културу, спорт и омладину, као 

Повериоца, да у складу са одредбама тачке 15.  конкурсне документације, изврши наплату доспелих 

хартија од вредности –  бланко соло меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника 

бр.______________ код банке _______________, а у корист  текућег рачуна Повериоца бр 840-

26640-39,  МФ-Управа за трезор.  

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку да поднети налог за наплату заведе у 

евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе 

поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 

донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење овог 
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овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за 

наплату. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања рока важности овог овлашћења дође до: 

промена овлашћених заступника правног лица, промена лица овлашћених за располагање 

средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових 

правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

______________________________________ (унети име и презиме овлашћеног дужника). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 

(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

Датум издавања овлашћења:  

 

                                                                 М.П.        ________________________________  

                                                                                   Потпис овлашћеног меничног дужника 
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12.8. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА за авансно плаћање  

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 

57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља)  

менични дужник предаје  

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за авансно плаћање ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, 

СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  

 

Седиште и адреса:   

Матични број:   

Порески број:   

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ  Градска управа за културу, омлалдину и спорт  

Седиште и адреса:  Сремска Митровица, Светог Димитрија 13  

Матични број:  08898774 

Порески број:  105935357 

Текући рачун:   

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.  

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за авансно плаћање коју је менични 

дужник поднео у поступку јавне набавке радова – Конзервација, рестаурација и 

презентација археолошког локалитета 28 ' 'Житни трг''  у Сремској Митровици , 

ЈН број 404-359/2017-IX.  
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности _____________2017. године.  

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ од ______________________________________ (словима: 

_______________________________________________________________________) што представља 

....% (без пдв-а) од износа уговора коју је Менични дужник уговорио.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 

безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног 

дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у 

евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 

поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 

донетим на основу овог Закона.  

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође 

до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 

Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који 

евентуално настану надлежан је суд у Сремској Митровици.  

 

 

Датум издавања овлашћења:  

 

                                                                 М.П.        ________________________________  

                                                                                   Потпис овлашћеног меничног дужника 
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12.9. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА за извршење уговорне обавезе  

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 

57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник 

предаје  

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за извршење уговорне обавезе ЗА КОРИСНИКА 

БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  

 

Седиште и адреса:   

Матични број:   

Порески број:   

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ  Градска управа за културу, омлалдину и спорт  

Седиште и адреса:  Сремска Митровица, Светог Димитрија 13  

Матични број:  08898774 

Порески број:  105935357 

Текући рачун:   

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.  

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за извршење уговорне обавезе коју је 

менични дужник поднео у поступку јавне набавке радова – Конзервација, рестаурација и 

презентација археолошког локалитета 28 ' 'Житни трг''  у Сремској Митровици , 

ЈН број 404-359/2017-IX.  

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности ____________ 2017. године.  

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ од ______________________________________ (словима: 

_______________________________________________________________________) што представља 

10%( без пдв-а) од износа уговора који је Менични дужник уговорио.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 

безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног 

дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у 

евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 

поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 

донетим на основу овог Закона.  

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође 

до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 

Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који 

евентуално настану надлежан је суд у Сремској Митровици. 

 

 

Датум издавања овлашћења:  

 

                                                                 М.П.        ________________________________  

                                                                                   Потпис овлашћеног меничног дужника 
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12.10. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА за отклањање грешака у гарантном 

периоду 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 

57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник 

предаје  

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за отклањање грешака у гарантном периоду ЗА 

КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  

 

Седиште и адреса:   

Матични број:   

Порески број:   

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ  Градска управа за културу, омлалдину и спорт  

Седиште и адреса:  Сремска Митровица, Светог Димитрија 13  

Матични број:  08898774 

Порески број:  105935357 

Текући рачун:   

  
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.  

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за отклањање грешака у гарантном 

периоду коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке радова – Конзервација,  

рестаурација и презентација археолошког локалитета 28 ' 'Житни трг''  у 

Сремској Митровици , ЈН број 404-359/2017-IX.  

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности ____________ 2017. године.  

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ од ______________________________________ (словима: 

_______________________________________________________________________) што представља 

10% (без пдв-а) од износа уговора који је Менични дужник уговорио.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 

безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног 

дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у 

евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 

поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 

донетим на основу овог Закона.  

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође 

до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 

Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који 

евентуално настану надлежан је суд у Сремској Митровици. 

 

 

Датум издавања овлашћења:  

 

                                                                 М.П.   ________________________________  

                                                                                   Потпис овлашћеног меничног дужника 
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