На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15 ), Наручилац - Туристичка организација Нови Пазар у отвореном
поступку јавне набавке - набавка радова - унапређење туристичке инфраструктуре
у граду Новом Пазару и Старом Расу – извођење радова на I фази ревитализације
северне грађевине – доградње, над остацима трпезарије са изградњом анекса у
комплексу Цркве Св. Апостола Петра и Павла у Расу, број 27/20, ОБЈАВЉУЈЕ:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Чланом 63. ст. 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење
понуда имени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене
или допуне објави на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.
У предметном поступку јавне набавке – набавка радова -унапређење
туристичке инфраструктуре у граду Новом Пазару и Старом Расу – извођење
радова на I фази ревитализације северне грађевине – доградње, над остацима
трпезарије са изградњом анекса у комплексу Цркве Св. Апостола Петра , број
27/20, Наручилац - Туристичка организација Нови Пазар, врши измену

конкурсне документације ( из техничких разлога у складу са
дописом Републичког завода за заштиту споменика културе број 1643/2020-1 од 01.04.2020.г ) и то на следећи начин:
Страна 59 од
замењује се страном
године,
Страна 60 од
замењује се страном
године,
Страна 61 од
замењује се страном
године,
Страна 62 од
замењује се страном
године,
Страна 63 од
замењује се страном
године,
Страна 64 од
замењује се страном
године,
Страна 65 од
замењује се страном
године,

96 предметне конкурсне документације престаје да важи и
59 од 96 - Измена конкурсне документације од 10.04.2020.
96 предметне конкурсне документације престаје да важи и
60 од 96 - Измена конкурсне документације од 10.04.2020.
96 предметне конкурсне документације престаје да важи и
61 од 96 - Измена конкурсне документације од 10.04.2020.
96 предметне конкурсне документације престаје да важи и
62 од 96 - Измена конкурсне документације од 10.04.2020.
96 предметне конкурсне документације престаје да важи и
63 од 96 - Измена конкурсне документације од 10.04.2020.
96 предметне конкурсне документације престаје да важи и
64 од 96 - Измена конкурсне документације од 10.04.2020.
96 предметне конкурсне документације престаје да важи и
65 од 96 - Измена конкурсне документације од 10.04.2020.

Страна 68 од 96 предметне конкурсне документације престаје да важи и
замењује се страном 68 од 96 - Измена конкурсне документације од 10.04.2020.
године,
С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку 59 од 96 - Изменa
конкурсне документације од 10.04.2020. године, 60 од 96 - Изменa конкурсне
документације од 10.04.2020. године, 61 од 96 - Изменa конкурсне документације
од 10.04.2020. године, 62 од 96 - Изменa конкурсне документације од 10.04.2020.
године, 63 од 96 - Изменa конкурсне документације од 10.04.2020. године, 64 од 96
- Изменa конкурсне документације од 10.04.2020. године, 65 од 96 - Изменa
конкурсне документације од 10.04.2020. године и 68 од 96 - Изменa конкурсне
документације од 10.04.2020. године из ког разлога је неопходно да заинтересована
лица / потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне
документације и преузму новообјављене стране са Портала јавних набавки или
интернет странице наручиоца и изврше замену са првобитно објављеним странама.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВА НА I ФАЗИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ СЕВЕРНЕ ГРАЂЕВИНЕ
-ДОГРАДЊЕ НАД ОСТАЦИМА ТРПЕЗАРИЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ
АНЕКСА У КОМПЛЕКСУ ЦРКВЕ СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА И
ПАВЛА У РАСУ

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Редни
број

Опис позиције

Ј.М.

Јединична
цена
Количина
( у динарима без
ПДВ-а )

1.1

1.2

Израда грађевинске скеле. Монатажа и
демонтажа металне цевасте скеле за
фасадерске радове у свему према
важећим прописима и мерама ХТЗ-а.
Скела мора бити статички стабилна,
анкерована за објекат и прописно
уземљена. На свака 2.0 м висине
поставити радне платформе од фосни,
талпи или металних табли. Целокупну
површину скеле застрети јутаним или
синтетичким засторима.
Користи се за све време трајања радова.
Позиција обухвата и постављање
прописаног осветљења за скелу.
Скелом се обезбеђује и рад на
вертикалним и стрмим кровним
равнима.
Цена
подразумева
обезбеђивање
комплетне скеле за укупну површину
као и ангажовање укупне радне снаге на
монтажи и демонтажи исте.
Обрачун по м2 ортогоналне пројекције
монтиране и демонтиране скеле са
јутаним или синтетичким застором.
Чишћење и прање постојећих камених
зидова под притиском како би се
уклонили остаци шута и прашине

м2

500,00

м2

97,00

Укупно
( у динарима без ПДВ-а )

УКУПНО 1.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ( у динарима без ПДВ-а ):
( од позиције 1.1 до позиције 1.2 )
Изменa конкурсне документације од 10.04.2020.године

Извођење радова на I фази ревитализације северне грађевине – доградње, над остацима
трпезарије са изградњом анекса у комплексу Цркве Св. Апостола Петра и Павла у Расу. јавна
набавка број 27/20
Страна 59 од 96

2. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА
Редни
број

Опис позиције

Јединична
цена
Количина

Ј.М.

Укупно
( у динарима без ПДВ-а )

( у динарима без
ПДВ-а )

2.1

Рушење дела постојеће стазе од камених
плоча. Рушење извести заједно са скидањем
свих подлога. Одвојити тврди материјал и
одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 5км. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску
депонију. Обрачун по м2 стазе

м2

65,00

2.2

Ручно и машинско шлицање (разиђивање)
постојећих камених зидова у потребној
ширини и дубини за формирање стубова и
вертикалних серклажа. Камен одложити на
страну ради каснијег коришћења. Обрачун
по м3.

м3

5,50

УКУПНО 2.РУШЕЊЕ И МОНТАЖА ( у динарима без ПДВ-а ):
( од позиције 2.1 до позиције 2.2 )

3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Редни
број

Опис позиције

Ј.М.

Јединична
цена
Количина
( у динарима без
ПДВ-а )

3.1

3.2

Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са
чишћењем терена пре почетка радова на делу
доградње објекта. Сав отпадни материјал
прикупити, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м2.
Машински ископ земље III категорије у
широком откопу, са депоновањем. Ископ
извести према пројекту и датим котама.
Бочне стране правилно одсећи а дно
нивелисати. Ископану земљу превести и
депоновати на градилишну депонију.
Обрачун по м3 земље, мерено урасло. Ова
позиција се односи на копање код
лапидаријума.

м2

м3

280,00

90,00

Измена конкурсне документације од 10.04.2020.године
Извођење радова на I фази ревитализације северне грађевине – доградње, над остацима
трпезарије са изградњом анекса у комплексу Цркве Св. Апостола Петра и Павла у Расу. јавна
набавка број 27/20
Страна 60 од 96

Укупно
( у динарима
без ПДВ-а )

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Ручни ископ земље III категорије на
подбетониравању постејећих темеља.
Ископану земљу превести колицима,
утоварити у камион и одвести на градску
депонију. Обрачун по м3.

Машински ископ земље III категорије , са
депоновањем. Ископ извести према
пројекту и датим котама
Ископану земљу превести и депоновати на
градилишну депонију.
Обрачун по м3 земље, мерено урасло.
Планирање земље за израду дна подне
плоче. Све површине фино испланирати са
тачношћу +/- 2 цм. У цену улази и
попуњавање и набијање, потребно скидање
земље и одвоз на градилишну депонију.
Обрачун по м2 планиране површине.
Набавка туцаника, машинско затрпавање
Насипање и набијање у слојевима од 30 цм.
Туцаник гранулације од 31.5 до 63мм до
висине од 50цм , а остало гранулације од 031.5 мм се збија до Мс= 40 Мпа. Контролу
збијености вршити опитном плочом за
време уградње и збијања. У цену урачунати
радну снагу, сав потребан алат и
механизацију.
Обрачун по м3.
Неопходна је израда Пројекта заштите
темељне јаме.
Цена паушално.
Набавка и разастирање каменог „тампона“у
слоју дебљине д = 10 цм, као тампонског
слоја испод арм.бет. подне плоче, са
набијањем до потребне збијености.
Тампонски слој набити и фино испланирати
са толеранцијом по висини +/- 1 цм.
Обрачун по м2

м3

м3

73,50

115,00

м2

280,00

м3

48,00

пауш.

1

м2

278,00

УКУПНО 3.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ( у динарима без ПДВ-а ):
( од позиције 3.1 до позиције 3.8 )
Измена конкурсне документације од 10.04.2020.године

Извођење радова на I фази ревитализације северне грађевине – доградње, над остацима
трпезарије са изградњом анекса у комплексу Цркве Св. Апостола Петра и Павла у Расу. јавна
набавка број 27/20
Страна 61 од 96

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ – ЗИДАЊЕ ПРИРОДНИМ КАМЕНОМ
ЗИДАЊЕ КАМЕНОМ СЕНДВИЧ ЗИДОВА
Општи опис:
Зидови се зидају у спољном лицу са приклесаним каменом пешчаром наизменичном употребом
дужњака и везача, језгром од гранула стиропора и са унутрашњим лицем од опеке односно блокова. У
језгру зида изводе се одговарајући армирано бетонски серклажи према пројекту конструкције и
статичком прорачуну. Техника зидања спољашњег лица каменом над постојећим зидовима мора бити
иста као на оригиналним деловима и према детаљу из пројекта. Техника зидања спољашњег лица
каменом на дограђеном анексу подразумева правилније хоризонталне редове у односу на зидање над
постојећим зидовима и мора бити у свему према детаљу из пројекта.Квалитет материјала за зидање као
и начин зидања мора на почетку радова одобрити конзерваторски надзор.Спојнице оставити увучене 2 –
3 цм у односу на раван зида ради накнадног фуговања. Камен пре уградње чистити и квасити водом.
Водити рачуна да не дође до цурења малтера и прљања камена. У цену улази набавка и обрада камена,
као и помоћна скела. Зидање изводити у продужном малтеру 1:2:6.Приликом зидања водити рачуна да
се сва шупљина између камена и опеке у потпуности буду испуњена гранулама стиропора.
Редни
Јединична
Укупно
( у динарима
Опис позиције
Ј.М. Количина
број
цена
без ПДВ-а )
( у динарима без
ПДВ-а )

4.1

4.2

4.3

4.4

Зидање „сендвич“ зидова дебљине д = 80 цм, са
постављањем котви за везу у облику слова Z,
од топлоцинкованог челика д = 6мм (4 ком на
м2) зидан према општем опису:
- Камен у дебљини од минимум 25 цм са мрежом
Q – 188 у цементном малтеру
-Млевени стиропор са гранулама у дебљини 30цм
-Пуна опека у дебљини од д = 25 цм
Зидање „сендвич“ зидова дебљине д = 80 цм, са
постављањем котви за везу у облику слова Z,
од топлоцинкованог челика д = 6мм (4 ком на
м2) зидан према општем опису:
- Камен у дебљини од минимум 25 цм са мрежом
Q – 188 у цементном малтеру
-Млевени стиропор са гранулама у дебљини 30цм
- Гитер блок у дебљини од д = 25 цм
Зидање „сендвич“ зидова дебљине д = 70 цм, са
постављањем котви за везу у облику слова Z од
топлоцинкованог челика д = 6мм (4 ком на м2),
зидан према општем опису:
-Камен у дебљини од минимум 25 цм са мрежом
Q – 188 у цементном малтеру
-Млевени стиропор са гранулама у дебљини 20цм
-Пуна опека у дебљини од д = 25 цм
Зидање парапета између стубаца каменом
трахитом:

м3

43,06

м3

31,44

м3

18,50

м2

2,00

Измена конкурсне документације од 10.04.2020.године
Извођење радова на I фази ревитализације северне грађевине – доградње, над остацима
трпезарије са изградњом анекса у комплексу Цркве Св. Апостола Петра и Павла у Расу. јавна
набавка број 27/20
Страна 62 од 96

4.5

4.6

Зидање „сендвич“ зидова дебљине д = 38 цм,
са постављањем котви за везу у облику слова
Z, од топлоцинкованог челика д = 6мм (4 ком
на м2), зидан према општем опису:
Камен у дебљини од 15-20 цм
Камен у дебљини од 15-20 цм
Зидање „сендвич“ зидова дебљине д = 60 цм, са
постављањем котви за везу у облику слова Z од
топлоцинкованог челика д = 6мм (4 ком на м2),
зидан према општем опису:
-Камен у дебљини од минимум 25 цм са мрежом
Q – 188 у цементном малтеру
-Млевени стиропор са гранулама у дебљини 15цм
-Гитер блок у дебљини од д = 20 цм

Зидање пуном опеком лучних натпрозорника
4.7 и лукова на фасади и у објекту према општем
опису. Обрачун по мl.
Зидање каменом лучних натпрозорника и
4.8 лукова на фасади и у објекту према општем
опису. Обрачун по мl.
Фуговање лица зидова од камена.
Фуговање вршити продужним малтером са
употребом белог цемента и додатком
гранулата од туцаног камена. Површине за
фуговање добро очистити, отпрашити и
опрати водом. Спојнице добро испунити
малтером и завршно обрадити са незнатним
4.9 увлачењем у односу на лице зида. Водити
рачуна да не дође до цурења малтера и
прљања камена. Пре фуговања извршити
пробе ради добијања одговарајуће структуре
и боје спојница. На основу урађених проба
састав малтера и начин фуговања писменим
путем одобрава конзерваторски надзор, пре
почетка радова.
Дерсовање –изравњавање хоризонталних
површина камених зидова продуженим
малтером на местима постављања
4.10 хидроизолације. У цену урачунати сав рад,
алат и материјал.рачунат рад и материјал.
Обрачун по м2.

м3

14,48

м3

232,64

мl

64,79

мl

64,79

м2

328,00

м2

80,00

УКУПНО 4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ – ЗИДАЊЕ ПРИРОДНИМ КАМЕНОМ
( у динарима без ПДВ-а ):

( од позиције 4.1 до позиције 4.10)

Измена конкурсне документације од 10.04.2020.године
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5. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Редни
број

5.1

5.2

5.3

Опис позиције
Зидање унутрашњих зидова гитер блоком д=
20 цм, у продужном малтеру размере 1:2:6.
Блок пре уградње квасити водом.
Зидове радити са правилним слогом.
У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м3.
Зидање унутрашњих зидова пуном опеком д=
25 цм, у продужном малтеру размере 1:2:6.
Опеку пре уградње квасити водом.
Зидове радити са правилним слогом.
У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м3.
Испорука и монтажа трослојног монтажног
димњачког система SCHIEDEL tip UNI plus или
еквивалентан намењен за сва ложишта и све
врсте горива. Димњачки систем мора да
испуњава стандарде за температурни режим
рада ≥65 °C са појачаним присуством конденза
у димним гасовима. Састављен је од: димњачке
цеви од техничке керамике, изолације око цеви
димњака од камене вуне мин.спец.густине
95кг/м3, спољнег димњачког плашта од лаког
бетона, цеви се спајају лепком у картушама FM
RAPID који је отпоран на паљење чађи,
гаснонепропусан и отпоран на присуство
кондензата и киселина у димним гасовима,
ватроотпорних и гаснонепропусних трослојних
вратанаца , конденз посуде, прикључака за
ревизију и чишћење и прикључка за ложишта,
кровне плоче од стакло бетона, носача тервола и
тврдих тервол плоча за прикључке,
вентилационе решетке, конусног завршетка од
нерђајућег челика. Спољна димензија
димњачког плашта је за пречник димњачке
цеви: φ22=42x42, φ 25=48x48цм. Ценом је
обухваћена и уградња плаштева који
омогућавају статичку стабилност димњака
изнад крова(плаштеви са отворима за арматуру).

Ј.М.

Јединична
цена
Количина

Укупно

( у динаримаПДВ-а )
( у динарима без без
ПДВ-а )

м3

29,56

м3

4,68

мl

10,30

ОДГОВОРНОСТ ПРОИЗВОЂАЧА ПРОИСТЕКЛА
ИЗ УПОТРЕБЕ ПРОИЗВОДА. ЕЛЕМЕНТИ
ДИМЊАКА МОРАЈУ БИТИ ИЗРЕЂЕН ИЗ
ЈЕДНОГ ИЗВОРА ПРОИЗВОДЊЕ СА
ПРОИЗВОДНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ЦЕО ДИМЊАК.

Обрачун по м1. L = 10.30 м
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5.4

Зидање унутрашњих зидова гитер блок
д= 12 цм, у продужном малтеру размере
1:2:6, са израдом серклажа. У висини
надвратних греда урадити армирано
бетонске серклаже димензија 12x 15 цм.
Марка бетона је МБ 20, а арматура
серклажа 2Ø8, узенгије 6Ø/25. Превез
м2
32,60
радити на пола опеке, а везу са осталим
зидовима на правилан начин. По
завршеном зидању спојнице очистити. У
цену улази и израда серклажа, арматура,
оплата и помоћна скела.
Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају.
УКУПНО 5. ЗИДАРСКИ РАДОВИ ( у динарима без ПДВ-а ):
( од позиције 5.1 до позиције 5.4 )

6. БЕТОНСКИ РАДОВИ
Редни
број

Опис позиције

Ј.М.

Јединична
цена
Количина
( у динарима без
ПДВ-а )

6.1

Израда међуспратне ЛМТ таванице.
Блокове претходно обрадити постављањем
арматуре у жљебове и попуњавањем
цементним малтером. Готове носаче
поставити преко фетни-носача. Плочу и
ребра армирати по пројекту и детаљима.
Бетонирати бетоном марке МБ 30. У цену
улазе араматура оплата и фетне - носачи са
подупирачима. Оплата мора остати најмање
14 дана.
Обрачун по м2 таванице.

м2

Укупно
( у динарима без
ПДВ-а )

115,00
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6.6

6.7

6.8

6.9

Израда армирано бетонских вертикалних
серклажа и стубова марке бетона МБ 30.
Израдити оплату и серклаже армирати по
пројекту, детаљима и статичком прорачуну.
Бетон уградити и неговати по прописима. У
цену улазе арматура оплата и помоћна скела.
Обрачун по м3.
пресек 25x25 цм: 0.25*0.25*( 7*6.28+7*4.65+
2.25+3*7.03+2*2.65+4*3.26+2*6.45+2*6.90)
= 9.05 пресек 25x38 цм : 0.25*0.38*(
5.65+2*2.50+3.20) 1.32
пресек 38x38 цм:(0.14+0.23)*6.90= 2.55
УКУПНО: 9.05+1.32+2.55= 12. 92

м3

13,00

Израда армирано бетонских греда,
хоризонталних серклажа,надвратника и
надпрозорника, МБ 30, Израдити оплату
армирати по детаљима и статичком прорачуну.
Бетон уградити и неговати по прописима. У
цену улазе арматура оплата, подупирачи и
помоћна скела.
Обрачун по м3 бетона.
м3
13,00
греде:4*5.80*0.35*0.40+15*035*0.20=4.30
хоризонтални серклажи:95.38*0.20*0.20=3.80
надвратници: 0.38*0.345*(3.46+2*2.27+4*2.00)
+0.25*0.20*1.5*5+0.12*0.20*1.50*4=2.60
надпрозорници код правоугаоних отвора:
2*0.16*1.40+6*0.22*1.40= 2.30
УКУПНО:4.30+3.80+2.60+2.30=13.00
Израда армирано бетонских косих плоча и
степеника степеништа, марке МБ 30.
Израдити оплату косих плоча и степеника и
армирати по пројекту, детаљима и статичком
прорачуну. Бетон уградити и неговати по
м3
2,80
прописима. У цену улази оплата,
подупирачи, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м3 бетона.
( 1.047+0.58+0.63)*1.20= 2.73
Израда профилисаног венца од армираног
бетона МБ 30. Урадити профилисану оплату
и венце армирати по детаљима и статичком
прорачуну. Бетон уградити и неговати по
м3
4,00
прописима. У цену улазе арматура, оплата и
подупирачи. Обрачун по м3 венца.
0.045*( 15.85+16.10+15.70+14.18+16.52+5.80)
= 3.78
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