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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 7/2015  
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА: 

УКЛАЊАЊЕ БЕСПРАВНО ПОДИГНУТИХ ОБЈЕКАТА  
(Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2015-7) 

 
У предмету јавне набавке услуга  –  Уклањање бесправно подигнутих објеката, за потребе Градске 
општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 167, број предмета VII-404-1/2015-7 од 
09.01.2015. године,  
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) Наручилац 
– Градска општина Нови Београд врши измену конкурсне документације:  

 
1. на страни 5. Конкурсне документације у образцу 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, под 

тачком 3.1, обзиром да је у питању поднаслов, у колони 3. брише се јединица мере „m3“  

тако да колона „јединица мере“ под овом тачком остаје празна 
 

2. на страни 6. Конкурсне документације у образцу 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, под 
тачком 3.2 и под тачком 3.3  обзиром да је у питању поднаслов,  у колони 3. брише се 

јединица мере „m3“ тако да колона „јединица мере“ под овим тачкама остаје празна 

 
3. на страни 7. Конкурсне документације у образцу 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, под 

тачком 4.1  брише се јединица мере „m2“  тако да колона „јединица мере“ под овом 

тачком остаје празна , а под тачком 4.4  обзиром да је у питању поднаслов,  у колони 3. 

брише се јединица мере „кг“ тако да колона „јединица мере“ под овом тачком остаје 

празна 
 

4. на страни 28. Конкурсне документације у образцу 4. СТРУКТУРА ЦЕНЕ, под тачком 3.1, 

обзиром да је у питању поднаслов, у колони 3. брише се јединица мере „m3“  тако да 

колона „јединица мере“ под овом тачком остаје празна 
 

5. на страни 30. Конкурсне документације у образцу 4. СТРУКТУРА ЦЕНЕ, под тачком 3.3, 

обзиром да је у питању поднаслов, у колони 3. брише се јединица мере „m3“  тако да 

колона „јединица мере“ под овом тачком остаје празна 
 

6. на страни 30. Конкурсне документације у образцу 4. СТРУКТУРА ЦЕНЕ, под тачком 4.1, 

обзиром да је у питању поднаслов, у колони 3. брише се јединица мере „m2“  тако да 

колона „јединица мере“ под овом тачком остаје празна 
 

НАПОМЕНА – НОВИ ОБРАЗЦИ: 
 

образац  - 1а. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, налази се у наставку овог документа. 
образац  - 4а. СТРУКТУРА ЦЕНЕ, налази се у наставку овог документа. 

 
 

Београд, 06.02.2015. године 
председник 

Комисије за јавну набавку 
 

Дарко Пејић, ср. 
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ОБРАЗАЦ 1а 
 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

Редни 
број 

Назив Јединица 
мере 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1. УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ 

1.1. Одговорни руководилац радова час 

1.2. Одговорни извођач радова час 

1.3. ВКВ радник час 

1.4. КВ радник час 

1.5. НКВ радник час 

 
2. УПОТРЕБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

2.1. Камион цистерна за квашење запремина цистерне 10000 литара и 
већа 

час 

2.2. Агрегат за струју 20 KW и већи час 

2.3. Агрегат за струју 150 KW и већи час 

2.4. Багер гусеничар сопствене тежине 6Т и већи час 

2.5. Багер гусеничар сопствене тежине 8Т и већи час 

2.6. Багер гусеничар сопствене тежине 20Т и већи час 

2.7. Багер гусеничар сопствене тежине 30Т и већи час 

2.8. Комбинована машина са прикључницама час 

2.9. Мобилна глодалица за асфалт и бетон ширине ножа >1м час 

2.10. Машина за сечење бетона час 

2.11. Утоваривач точкаш запремине кашике 2м3 и већи час 

2.12. Утоваривач са кашиком запремине до 2м3 час 

2.13. Мини утоваривач точкаш запремине кашике до 0,8м3 
мултифункционална машина 

час 

2.14. Камион до 3,5 тона носивости час 

2.15. Камион до 10 тона носивости час 

2.16. Камион до 25 тона носивости час 

2.17. Миксери за превоз бетона 6м3 и већи час 

2.18. Финишер за асфалт радне тежине 13т и већи час 

2.19. Градилишни компресор 3м3 и већи час 

2.20. Грејдер час 

2.21. Мини ваљак час 

2.22. Вибро плоча час 

 
3. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА ОБЈЕКАТА 

3.1. Ручно рушење објеката до 6м висине 

3.1.1. Рушење зидова и постоља од бетона  до марке МБ40 м3 

3.1.2. Рушење зидова и постоља од армираног бетона  до марке МБ40 м3 
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3.1.3. Рушење стубова од армираног бетона  до марке МБ40 м3 

3.1.4. Рушење таванице, пуне плоче од армираног бетона до марке 
МБ40 

м2 

3.1.5. Рушење подова д=10цм од бетона до марке МБ40 м2 

3.1.6. Рушење подова д=10-20цм од бетона до марке МБ40 м2 

3.1.7. Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на малтер м2 

3.1.8. Рушење зидова од ½ опеке без обзира на малтер  м2 

3.1.9. Рушење зиданих зидова од 25 цм и више без обзира на малтер м2 

3.1.10. Рушење зиданих зидова од 20 цм и више без обзира на малтер м2 

3.1.11. Рушење лако армираних и монтажних таваница (монта, 
авременко, ЛМТ) 

м2 

3.1.12. Демонтажа крова са слагањем поред објекта м2 

3.1.13. Утовар у возила и превоз ручно порушених материјала на депонију 
удаљености до 20км 

м3 

3.2. Ручно рушење објеката преко 6м висине 

3.2.1. Рушење зидова и постоља од бетона  до марке МБ40 м3 

3.2.2. Рушење зидова и постоља од армираног бетона  до марке МБ40 м3 

3.2.3. Рушење стубова од армираног бетона  до марке МБ40 м3 

3.2.4. Рушење таванице, пуне плоче од армираног бетона до марке 
МБ40 

м2 

3.2.5. Рушење подова д=10цм од бетона до марке МБ40 м2 

3.2.6. Рушење подова д=10-20цм од бетона до марке МБ40 м2 

3.2.7. Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на малтер м2 

3.2.8. Рушење зидова од ½ опеке без обзира на малтер  м2 

3.2.9. Рушење зиданих зидова од 25 цм и више без обзира на малтер м2 

3.2.10. Рушење зиданих зидова од 20 цм и више без обзира на малтер м2 

3.2.11. Рушење лако армираних и монтажних таваница (монта, 
авременко, ЛМТ) 

м2 

3.2.12. Демонтажа крова са слагањем поред објекта м2 

3.2.13. Утовар у возила и превоз ручно порушених материјала на депонију 
удаљености до 20км 

м3 

3.3. Машинско рушење са одвозом шута до депоније на удаљеност до 20км 

3.3.1. Рушење зидова и постоља од бетона  до марке МБ40 м3 

3.3.2. Рушење зидова и постоља од армираног бетона  до марке МБ40 м3 

3.3.3. Рушење стубова од армираног бетона  до марке МБ40 м3 

3.3.4. Рушење таванице, пуне плоче од армираног бетона до марке 
МБ40 

м2 

3.3.5. Рушење подова д=10цм од бетона до марке МБ40 м2 

3.3.6. Рушење подова д=10-20цм од бетона до марке МБ40 м2 

3.3.7. Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на малтер м2 

3.3.8. Рушење зидова од ½ опеке без обзира на малтер  м2 

3.3.9. Рушење зиданих зидова од 25 цм и више без обзира на малтер м2 

3.3.10. Рушење зиданих зидова од 20 цм и више без обзира на малтер м2 

3.3.11. Рушење лако армираних и монтажних таваница (монта, 
авременко, ЛМТ) 

м2 

3.3.12. Рушење кровне конструкције и кровног покривача м2 

3.4. Транспорт, монтажа и демонтажа носеће скеле за подупирање м2 

3.5. Транспорт, монтажа и демонтажа фасадне скеле  м2 

3.6. Коришћење носеће скеле за за подупирање дневно м2 

3.7. Коришћење фасадне скеле дневно м2 
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 Рок извршења услуге – 24 сата по пријему писаног захтева наручиоца. 

 Место извршења услуге је територија Градске општине Нови Београд 
 

 
 
 

 

          Одговорно лице понуђача 
 
                                                                                                              _____________________ 

 

 
 

 
 
 
 

 

3.8. Ручни пренос рушевине и шута  м3 

3.9. Ручни утовар м3 

3.10. Пренос за 1м висине м3 

3.11. Пренос за 10 м хоризонтално м3 

3.12. Уклањање жардињера, стубића и других препрека са јавних 
површина 

ком 

3.13. Уклањање обичних и светлећих реклама и паноа и сличних 
објеката 

ком 

3.14. Одвоз смећа на депонију до 20км м3 

4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

4.1. Зидање зида од опеке у продуженом малтеру: 

4.1.1. Зид од 7 цм м2 

4.1.2. Зид од 12 цм м2 

4.1.3. Зид од 25 цм м2 

4.1.4 Зид од 38 цм м2 

4.2. Малтерисање зидова у два слоја продуженим малтером м2 

4.3. Бетонирање елемената у армираном бетону, марке бетона од 20-
30 у потребној оплати 

м3 

4.4. Транспорт, исправљање, сечење и постављање арматуре 

4.4.1. ГА кг 

4.4.2. РА кг 

4.4.3. Мрежаста арматура кг 

4.5. Пробијање отвора у АБ зиду за прозоре и врата дебљине до 20 цм м2 

4.6. Пробијање отвора у АБ зиду за прозоре и врата дебљине преко 20 
цм 

м2 

4.7. Израда битуменизираног носећег слоја БНС22  дебљине 8 цм м2 

4.8. Израда слоја асфалт бетона АБ11 дебљине д=4цм м2 

5. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

5.1. Планирање терена м2 

5.2. Ископ земље са позајмишта и превоз на место насипања м3 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ 4а 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ,  
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 

Редни 
број 

Назив Јединица 

мере 
Износ без 

ПДВ 
Износ са ПДВ 

1 2 3 4 5 

1. УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ 

1.1. Одговорни руководилац радова час   

1.2. Одговорни извођач радова час   

1.3. ВКВ радник час   

1.4. КВ радник час   

1.5. НКВ радник час   

УКУПНО 1:   

 

2. УПОТРЕБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

2.1. Камион цистерна за квашење запремина 
цистерне 10000 литара и већа 

час 
  

2.2. Агрегат за струју 20 KW и већи час   

2.3. Агрегат за струју 150 KW и већи час   

2.4. Багер гусеничар сопствене тежине 6Т и 
већи 

час 
  

2.5. Багер гусеничар сопствене тежине 8Т и 
већи 

час 
  

2.6. Багер гусеничар сопствене тежине 20Т и 
већи 

час 
  

2.7. Багер гусеничар сопствене тежине 30Т и 
већи 

час 
  

2.8. Комбинована машина са прикључницама час   

2.9. Мобилна глодалица за асфалт и бетон 
ширине ножа >1м 

час 
  

2.10. Машина за сечење бетона час   

2.11. Утоваривач точкаш запремине кашике 
2м3 и већи 

час 
  

2.12. Утоваривач са кашиком запремине до 2м3 час   

2.13. Мини утоваривач точкаш запремине 
кашике до 0,8м3 мултифункционална 
машина 

час 

  

2.14. Камион до 3,5 тона носивости час   

2.15. Камион до 10 тона носивости час   

2.16. Камион до 25 тона носивости час   

2.17. Миксери за превоз бетона 6м3 и већи час   

2.18. Финишер за асфалт радне тежине 13т и 
већи 

час 
  

2.19. Градилишни компресор 3м3 и већи час   

2.20. Грејдер час   
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2.21. Мини ваљак час   

2.22. Вибро плоча час   

УКУПНО 2:   

 

3. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА ОБЈЕКАТА 

3.1. Ручно рушење објеката до 6м висине 

3.1.1. Рушење зидова и постоља од бетона  до 
марке МБ40 

м3
 

  

3.1.2. Рушење зидова и постоља од армираног 
бетона  до марке МБ40 

м3
 

  

3.1.3. Рушење стубова од армираног бетона  до 
марке МБ40 

м3
 

  

3.1.4. Рушење таванице, пуне плоче од 
армираног бетона до марке МБ40 

м2 
  

3.1.5. Рушење подова д=10цм од бетона до 
марке МБ40 

м2
 

  

3.1.6. Рушење подова д=10-20цм од бетона до 
марке МБ40 

м2
 

  

3.1.7. Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на 
малтер 

м2
 

  

3.1.8. Рушење зидова од ½ опеке без обзира на 
малтер  

м2
 

  

3.1.9. Рушење зиданих зидова од 25 цм и више 
без обзира на малтер 

м2
 

  

3.1.10. Рушење зиданих зидова од 20 цм и више 
без обзира на малтер 

м2
 

  

3.1.11. Рушење лако армираних и монтажних 
таваница (монта, авременко, ЛМТ) 

м2
 

  

3.1.12. Демонтажа крова са слагањем поред 
објекта 

м2 
  

3.1.13. Утовар у возила и превоз ручно 
порушених материјала на депонију 
удаљености до 20км 

м3 
  

3.2. Ручно рушење објеката преко 6м висине 

3.2.1. Рушење зидова и постоља од бетона  до 
марке МБ40 

м3 
  

3.2.2. Рушење зидова и постоља од армираног 
бетона  до марке МБ40 

м3 
  

3.2.3. Рушење стубова од армираног бетона  до 
марке МБ40 

м3 
  

3.2.4. Рушење таванице, пуне плоче од 
армираног бетона до марке МБ40 

м2 
  

3.2.5. Рушење подова д=10цм од бетона до 
марке МБ40 

м2 
  

3.2.6. Рушење подова д=10-20цм од бетона до 
марке МБ40 

м2 
  

3.2.7. Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на 
малтер 

м2 
  

3.2.8. Рушење зидова од ½ опеке без обзира на 
малтер  

м2 
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3.2.9. Рушење зиданих зидова од 25 цм и више 
без обзира на малтер 

м2 
  

3.2.10. Рушење зиданих зидова од 20 цм и више 
без обзира на малтер 

м2 
  

3.2.11. Рушење лако армираних и монтажних 
таваница (монта, авременко, ЛМТ) 

м2 
  

3.2.12. Демонтажа крова са слагањем поред 
објекта 

м2 
  

3.2.13. Утовар у возила и превоз ручно 
порушених материјала на депонију 
удаљености до 20км 

м3 
  

 
3.3. 

 
Машинско рушење са одвозом шута до депоније на удаљеност до 20км 

3.3.1. Рушење зидова и постоља од бетона  до 
марке МБ40 

м3 
  

3.3.2. Рушење зидова и постоља од армираног 
бетона  до марке МБ40 

м3 
  

3.3.3. Рушење стубова од армираног бетона  до 
марке МБ40 

м3 
  

3.3.4. Рушење таванице, пуне плоче од 
армираног бетона до марке МБ40 

м2 
  

3.3.5. Рушење подова д=10цм од бетона до 
марке МБ40 

м2 
  

3.3.6. Рушење подова д=10-20цм од бетона до 
марке МБ40 

м2 
  

3.3.7. Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на 
малтер 

м2 
  

3.3.8. Рушење зидова од ½ опеке без обзира на 
малтер  

м2 
  

3.3.9. Рушење зиданих зидова од 25 цм и више 
без обзира на малтер 

м2 
  

3.3.10. Рушење зиданих зидова од 20 цм и више 
без обзира на малтер 

м2 
  

3.3.11. Рушење лако армираних и монтажних 
таваница (монта, авременко, ЛМТ) 

м2 
  

3.3.12. Рушење кровне конструкције и кровног 
покривача 

м2 
  

3.4. Транспорт, монтажа и демонтажа носеће 
скеле за подупирање 

м2 
  

3.5. Транспорт, монтажа и демонтажа 
фасадне скеле  

м2 
  

3.6. Коришћење носеће скеле за за 
подупирање дневно 

м2 
  

3.7. Коришћење фасадне скеле дневно м2   

3.8. Ручни пренос рушевине и шута  м3   

3.9. Ручни утовар м3   

3.10. Пренос за 1м висине м3   

3.11. Пренос за 10 м хоризонтално м3   

3.12. Уклањање жардињера, стубића и других 
препрека са јавних површина 

ком 
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3.13. Уклањање обичних и светлећих реклама 
и паноа и сличних објеката 

ком 
  

3.14. Одвоз смећа на депонију до 20км м3   

УКУПНО 3: 

 

4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

4.1. Зидање зида од опеке у продуженом малтеру: 

4.1.1. Зид од 7 цм м2   

4.1.2. Зид од 12 цм м2   

4.1.3. Зид од 25 цм м2   

4.1.4 Зид од 38 цм м2   

4.2. Малтерисање зидова у два слоја 
продуженим малтером 

м2 
  

4.3. Бетонирање елемената у армираном 
бетону, марке бетона од 20-30 у 
потребној оплати 

м3 
  

4.4. Транспорт, исправљање, сечење и постављање арматуре 

4.4.1. ГА кг   

4.4.2. РА кг   

4.4.3. Мрежаста арматура кг   

4.5. Пробијање отвора у АБ зиду за прозоре и 
врата дебљине до 20 цм 

м2 
  

4.6. Пробијање отвора у АБ зиду за прозоре и 
врата дебљине преко 20 цм 

м2 
  

4.7. Израда битуменизираног носећег слоја 
БНС22  дебљине 8 цм 

м2 
  

4.8. Израда слоја асфалт бетона АБ11 
дебљине д=4цм 

м2 
  

УКУПНО 4:   

 

5. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

5.1. Планирање терена м2   

5.2. Ископ земље са позајмишта и превоз на 
место насипања 

м3 
  

УКУПНО 5:   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ   

2. УПОТРЕБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ   

3. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА ОБЈЕКАТА   

4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   

5. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

 УКУПНО:   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

УКУПНА ЦЕНА (1+2+3+4+5) без ПДВ-а:    

УКУПНО ПДВ  

УКУПНА ЦЕНА ((1+2+3+4+5) са ПДВ-ом:    

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 
У напред наведеним пољима у табелама уписати јединичну цену без ПДВ-а и 
јединичну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке. 
У табели РЕКАПИТУЛАЦИЈА уписати укупну цену (1+2+3+4+5) без ПДВ-а, и укупну цену 
(1+2+3+4+5) са ПДВ-ом 
 

 Укупна цена (1+2+3+4+5) ) служи само за бодовање по критеријуму најнижа понуђена 
цена. 

 Уговарање се врши по јединичним ценама из овог Обрасца (који је саставни део 
оквирног споразума). Стварно потребне услуге ће бити дефинисане у понудама 
односно у наруџбеницама или појединачним уговорима након потписивања оквирног 
споразума са једним понуђачем, до укупне вредности оквирног споразума 
830.000,00 РСД 

 Рок извршења услуге – 24 сата по пријему писаног захтева наручиоца. 

 
У _______________, дана _______________                                      Одговорно лице понуђача 

 
                                              М.П.    ___________________________ 
 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


