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I 

 

O П Ш Т И  

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

 1. Управа за заједничке послове републичких органа овлашћена је 

у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, да спроведе поступак јавне 

набавке у име и за рачун Министарства спољних послова. 

  

 

 2. Подаци о Наручиоцу: 

 Назив наручиоца: Министарство спољних послова 

Адреса: ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд  

Интернет страница: www.mfa.rs  

ПИБ: 100184462  

Матични број: 07011636  

Број рачуна: 840-1620-21  

Шифра делатности: 8421  

 

 

 3. Врста поступка 

 Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са 

Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

 

 4. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је извођење радова на привођењу намени 

објеката за репрезентативне потребе смештаја страних гостију Министарства 

спољних послова. 

 

 

 5. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора 

о јавној набавци.  

  

 

 6. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана 

отварања понуда. 

 

 

 7. Контакт 

 Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875. 

 

 

  

http://www.mfa.rs/
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II  

 

П О Д А Ц И 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Опис предмета набавке 

                        Предмет јавне набавке je извођење радова на привођењу намени 

објеката за репрезентативне потребе смештаја страних гостију Министарства 

спољних послова. 

 

  Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински 

радови. 

 

 Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне 

документације.  
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III 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 

 1. Место и  начин  извођења радова 

 Место извођења радова је објекат у Булевару кнеза Александра 

Карађорђевића број 26. 

Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила 

Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту 

извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и 

сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено 

извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта. 

 Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 

стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла. 

 Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ 

објекту и да именује вршиоца стручног надзора и о томе писмено извести 

понуђача. 

 Радови ће се изводити и ван радног времена корисника, викендима 

и празницима,уз претходно одобрење термина од стране Инвеститора, а без 

увећане накнаде по основу рада ван радног времена. 

Сва оштећења настала за време извођења радова падају на терет 

понуђача. 
 

 

2.  Рок извoђења радова 

 Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у 

року од 60 дана, од дана увођења у посао. 
 

 

3. Oбилазак локације 

 У циљу давања квалитетније понуде, Понуђач је у обавези да 

извршити обилазак локације, уз претходно заказивање термина. Обилазак ће бити 

организован за сваког понуђача у различитом временском периоду. Особа за 

контакт: Петар Басара, контакт телефон: 066/806-6150. 
 

 

 4. Гаранција 

 Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему је 

минимум 24 месеца.  

 Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.  
 

 

 5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета 

 Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет 

изведених радова, уграђеног материјала и опреме. 

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму 

изведених радова, уграђеног материјала и опреме, понуђач мора исте отклонити 

најкасније у року од седам дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у 

супротном Наручилац задржава право да раскине уговор.  
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Лице одговорно за праћење реализације уговора је Љиљана 

Веселиновић, контакт телефон: 011/306-8102. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 

обавеза, овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора 

прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 

року у складу са одредбама уговора. 

 

 

 6. Мере заштите 

 Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све 

потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон). 

 

 
7. Безбедносна провера 

 Понуђач којем је додељен уговор, дужан је да након потписивања 

уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца посла који 

ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, ради 

безбедносне провере од стране надлежне службе МУП-а Републике Србије. 
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IV  

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)  

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 1. Обавезни услови (члан 75. Закона) 

 

 Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде 

мора доказати: 

 

 1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 

Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из 

одговарајућег регистра; 

 

 1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

Доказ за правно  лице: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Доказ за предузетнике 

и за физичка лица : 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
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1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији; 
 

Доказ за правно  

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 

самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за 

предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 

самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за физичко 

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 

самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
 

 1.4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда; 

 

Доказ за правно  

лице: 

Попуњена и потписана Изјава од стране понуђача која је 

саставни део конкурсне документације 
Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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  2. Додатни услови (члан 76. Закона) 
 

 2.1. Финансијски капацитет  
1) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на 

Порталу јавних набавки објављен позив за подношење понуда није био 

неликвидан; 

2) да је у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио 

пословни приход у укупном износу од минимум 54.000.000,00 динара;  

3) да поседује оцену бонитета минимум Б нивоа. 
 

Доказ за правно  

лице: 

1) доказује се достављањем Потврде НБС о броју дана неликвидности;  

2) доказује се достављањем:  

биланса успеха или документа о скорингу издатим од стране АПР 

након објављивања позива заподношење понуда или Извештаја АПР 

о бонитету (БОН-ЈН) који покрива наведени период; 

3) доказује се достављањем документа о скорингу минимум Б нивоа, 

односно веома добар бонитет (ББ+, ББ, ББ-) издатим од стране АПР 

након објављивања позива за подношење понуда.  

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду носилац 

посла мора самостално да испуни услов 3). 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за 

физичко лице: 

 

2.2. Пословни капацитет   
 - Да је понуђач у последње три године од дана објављивања позива 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео врсте радова који су 

предмет јавне набавке или сличне у вредности не мањој од 27.000.000,00 динара 

без ПДВ-а, а на минимум једном објекту који је под заштитом Завода за заштиту 

споменика културе чија је вредност минимално 18.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

- Сертификати и лиценце 

1) Да поседује следеће стандарде који се односе на област изградње објеката:  

- ISO 9001 –  систем менаџмента квалитетом, 

- ISO 14001 – систем управљања заштитом животне средине,  

- OHSAS 18001 – систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на 

раду,  

2) Да поседује лиценцу које се односи на извођење радова на објекатима у 

зонама заштићених подручја у складу са актом о заштити културних добара:  

- лиценца  И090А2 
 

Доказ за правно 

лице: 

- Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке или 

сличних, њихов квалитет и поштовање уговореног рока, доказују 

се потврдом од референтних наручилаца – купаца на Обрасцу бр. 1 

или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и 

попуњавањем Списка референтних наручилаца. 

- Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 

- Фотокопије Окончаних ситуација оверених од стране извођача 

радова, рефентног наручиоца и надзорног органа.  

- За објекат који је под заштитом Завода за заштиту споменика 

културе потребно је доставити оверену потврду од стране Завода за 

заштиту споменика културе. 
 

Сертификати и лиценце: 

1) Фотокопије сертификата о испуњености стандарда; 

2) Достављање фотокопије лиценце  И090А2; 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду носилац 

посла мора самостално да испуни услове 1) и 2). 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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 2.3. Технички капацитет 

 У погледу техничког капацитета услов је да понуђач располаже 

довољним техничким капацитетом, односно да понуђач на дан подношења 

понуда има минимум: 
 

1. камион  (максималне носивости до 3,5 т) 2 ком 

2. камион  (минималне носивости 5 т) 1 ком 

3. мешалица за малтер мин. запремине 300 Л 1 ком 

4. покретна скела -  радна платформа 1 ком 

5. минимално 300м2 магацинског простора 

 

Доказ за правно 

лице: 

Доказ: 

a) за опрему набављену до краја године која претходи години у 

којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка 

картица основних средстава на којим ће видно бити означена 

тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са 

последњим датумом у години која претходи години у којој се 

јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица 

и оверена печатом понуђача. 

b) за средства набављена у години у којој се јавна набавка 

спроводи – рачун и отпремница; 

c) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном 

листом закуподавца; 

d) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

e) за камионе и друга возила код којих постоји законска обавеза 

регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, 

закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и 

испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 

f) копију власничког листа или уговора о закупу за магацински 

простор 
 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу 

оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. 

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености. 

Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз 

понуду. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

 2.4.  Кадровски капацитет 

 Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама 

извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 

најмање 35 извршилаца од којих најмање: 

- 3 бравара  

- 2 зидара  

- 2 тесара  

- 1 керамичар 

- 1 молер 

- 3 електро инсталатера  

- 4 монтажера намештаја 

- најмање 1 дипломирани инжењер, који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 410 који ће 

решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној 

јавној набавци, а који је био именован за одоворног извођача радова 

на најмање 1 објекту који је под заштитом Завода за заштиту 

споменика културе; 
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- најмање 1 дипломирани инжењер,  који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити 

именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломирани инжењер,  који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити 

именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним 

испитом. 
 

Доказ за правно лице: a) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне 

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да 

располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави 

извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец 

који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и 

потписом овлашћеног лица понуђача; 

b) доказ о радном статусу: за извршиоце  који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац; 

c) доказ о радном ангажовању: за извршиоце  који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући 

М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за 

обавезно социјално осигурање; 

d) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 

лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да 

им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности 

лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом 

имаоца лиценце и његовим потписом; 

e) решење о одређивању одговорног извођача радова, за објекте који су под 

заштитом Завода за заштиту споменика културе, из Референтне листе 

конкурсне документације; 

f) за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу 

уколико је код понуђача запослен на неодређено време фотокопију уговора о 

раду и М-А образац, фотокопију потребне лиценце - сертификата; 

Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у сталном радном односу 

код понуђача, понуђач може наведено лице ангажовати на основу уговора о 

делу или на основу уговора о пословној техничкој сарадњи са правним лицем 

које је носилац лиценци за безбедност и здравље на радуо пружању услуга; 

Доказ за предузетнике: 

Доказ за физичко лице: 

 

Понуђач је дужан да обезбеди захтевани кадровски капацитет за 

све време трајања уговора. 

 

 

2.5. Обилазак локације 

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач 

детаљно прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за 

припрему прихватљиве понуде.  

 

Доказ за правно лице: 
Потврда о обиласку локације за извођење радова, 

потписана од стране овлашћеног лица наручиоца. 
Доказ за предузетнике: 

Доказ за физичко лице: 
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2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО 

ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ 

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

набавке делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни 

споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај 

подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ 

код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

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

број подизвођача. 

 

Доказ: Попуњена и потписана Изјава понуђача  

 

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД 

ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове 

из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 

75..ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а 

додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога 

не одреди другачије.  

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

садржи следеће:  

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који 

ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају 

неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 

  

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним 

копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 

писмено затражити од понуђача коме на основу извештаја комисије за јавну 
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набавку буде додељен уговор, да у року од пет дана од дана позива наручиоца 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал 

или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца 

о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 

набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, 

односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин.  

 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у 

регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци (докази) јавно доступни. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни 

на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на 

којој су тражени подаци (докази) 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.  

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази 

из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да 

приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним 

бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена 

изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на 

српски језик и оверена од стране судског тумача. 
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И З Ј А В А 

 

 

 

којом понуђач:  

_____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

у  отвореном поступку јавне набавке број 10/2019, чији је предмет извођење 

радова на привођењу намени објеката за репрезентативне потребе смештаја 

страних гостију Министарства спољних послова, под пуном материјалном и 

кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из 

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

животне средине и нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време 

подношења понуде.  

 

 

 

 

Датум:___________________  Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

 

којом 

понуђач______________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

у  отвореном поступку јавне набавке број 10/2019, чији је предмет извођење 

радова на привођењу намени објеката за репрезентативне потребе смештаја 

страних гостију Министарства спољних послова, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач _______________________ 

____________________________________________________________ поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 

које је на снaзи у време подношења понуде. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 

Датум:___________________  Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

 

којом члан групе: 

____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

у  отвореном поступку јавне набавке број 10/2019, чији је предмет извођење 

радова на привођењу намени објеката за репрезентативне потребе смештаја 

страних гостију Министарства спољних послова, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављује да поштовао обавезе које произлазе из 

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

животне средине и нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време 

подношења понуде. 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача  

 

 

У случају потребе Изјаву копирати. 

 

 

 

 

Датум:___________________  Потпис овлашћеног лица 
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Списак референтних наручилаца  

 

 

Ред.  

бр. 

Списак референтних наручилаца – 

купаца 

Број и датум Уговора Вредност  

изведених радова 

без ПДВ-а 

1 2 3 

1.  
  

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

У к у п н о:  

 

 

 Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или 

копије.  
 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу  

и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 1  

Назив 

референтног 

наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Контакт особа:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  
 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је_______________________________________________________ 

 

у 2016, 2017. и 2018. години, извео радове који су предмегт јавне набавке или сличне у 

укупној вредности од _____________________ (словима: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

динара), без ПДВ-а. 

 Потврђујемо да су кавалитетно и у уговореном року изведени радови по 

уговорима број: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Потврда се издаје на захтев______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ради учешћа у јавној набавци број 10/2019, чији је предмет  извођење радова на 

привођењу намени објеката за репрезентативне потребе смештаја страних гостију 

Министарства спољних послова и у друге сврхе се не може користити.  

Место  

Датум:  

 
   Наручилац-Купац 

 

  (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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2.3 Технички капацитет 

 

 

Ред. 

бр. 

Марка, тип и регистарски 

 број камиона максималне носивости 

до 3,5т 

Правни основ коришћења 

(својина, лизинг или закуп) 

1. 

  

2. 

  

 

Ред. 

бр. 

Марка, тип и регистарски 

број камиона минималне носивости 5т 

Правни основ коришћења 

(својина, лизинг или закуп) 

1. 

  

 

 
Напомена: Уписати у табеле потребне податке 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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2.4. Кадровски капацитет 

 

 Списак од најмање 35 извршилаца  
 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених лица 

 

Профил и степен стручне спреме 

1 2 3 

 Бравари 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

 Зидари 

4.   
 

5.   
 

 Тесари 

6.   
 

7.   
 

 Керамичар 

8.   
 

 Молер 

9.   
 

 Електро инсталатер 

10.   
 

11.   
 

12.   
 

 Монтажер намештаја 

13.    

14.    

15.    

16.    

Остали извршио који раде на пословима који су предмет јавне набавке  

17.   
 

18.   
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Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених лица 

 

Профил и степен стручне спреме 

1 2 3 

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених лица Лиценца број 

1 2 3 

 
Дипломирани грађевински инжењер или  

дипломирани инжењер архитектуре 

32.   
 

Дипломирани инжењер електротехнике 

33.   
 

34.   
 

Лице за безбедност и заштитиу на раду са положеним стручним испитом 

35.   
  

 

 ( уписати податке у табелу ) 

 

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

 

 У предметној јавној набавци подизвођачу 

_________________________________из  ________________, делимично 

поверавам _____________ % укупне вредности набавке, а што се односи на:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу 

 не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета 

 набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

 

У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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V 

 

УПУТСТВО  

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 1. Подаци о језику 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

 Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на 

српски језик и оверен од стране судског тумача. 

 

 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања 

понуде 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 

обрасце који су саставни део конкурсне документације. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани 

у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 

листови. 

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

набавке делимично поверити подизвођачу. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор 

између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у 

уговору. 

   Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке 

понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који 

ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 

 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди 

конкурсном документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у 

одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује 

члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу 

понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не 

попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу 

попуњавају и потписују овлашћена лица свих чланова групе.  

 

 3. Подношење понуде 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

 Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди 

да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у 

затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања 

понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
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 Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. 

Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст 

"ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број 

телефона и адреса понуђача.  

 Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од 

стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, 

вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са 

назнаком да су поднете неблаговремено. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

  

4. Понуда са варијантама није дозвољена 

 

  5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

  Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или 

опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен 

за подношење понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља. 

 

 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено 

да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда. 

 

7. Подизвођач 

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

набавке делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор 

између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у 

уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ 

код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

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

број подизвођача. 

 

  8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који 

ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 
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 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди 

конкурсном документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у 

одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 

 9. Валута 

 Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без ПДВ-а. 

Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора. 

 Приликом давања Понуде, у цену позиције урачунати набавку, 

транспорт, испоруке и уградњу свог потребног материјала и пратећег материјала 

за извршење конкретне позиције, употребу алата, машина и 

механизације,заштиту подова, намештаја и столарије ПВЦ фолијом, измештање 

намештаја ради извођења радова и враћање на место по завршетку, употребу 

покретне скеле за све радове до висине до 5 м, узимање мера на лицу места, 

одржавање чистоће градилишта за несметан рад запослених ван радне зоне, 

изношење шута ван објекта, утовар у камион и одвоз на градску депонију, као и 

завршно чишћење објекта након завршетка радова, као и набавку, испоруку и 

монтажу опреме са пуштањем у рад. 

 

 10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини од 70% од укупно уговорене 

цене.     

      Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, 

од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране 

надзорног органа Наручиоца.  

 Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими 

захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора 

да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.  

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински 

дневник, грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова. 

 

 11. Вишак радова 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 

извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) Посебних 

узанси о грађењу („Сл. лист  СФРЈ бр. 18/77“),  понуђач је дужан да застане са 

извођењем радова и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог 

Наручиоца о насталој потреби за вишком радова. 

 По добијању писане сагласности, понуђач ће извести вишак радова, 

с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне 

вредности радова.  

  Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се 

утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве. 

 Након сагледавања свих количина и позиција по којима се 

појављује вишак радова, Наручилац и понуђач ће закључити Анекс уговора за 

предметне радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених 

радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
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 12. Средства финансијског обезбеђења 

12.1 Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде  
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал банкарску 

гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2 % од понуђене цене, без ПДВ-а. 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање 

док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач 

уписује у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора. 

 Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду 

уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или 

измени своју понуду; одбије да потпише,благовремено не потпише уговор или не 

достави средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном 

документацијом.  

 

       12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске 

гаранција за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера 

 Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 

70% укупно уговорене цене, без ПДВ-а која траје 5 дана дуже од рока за 

извршење уговорних обавеза. 

 Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме 

имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности 

уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо 

не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

 

 

12.3. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног 

плаћања 

 Понуђач је дужан да у трентуку закључења уговора достави 

Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини 

од 70% од уговорене цене, без ПДВ-а. 

 Банкарска гаранција мора да траје 5 дана дуже од рока за извршење 

уговорних обавеза. 

 Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

 Уколико се из објективних разлога продужи рок важења уговора, 

Извођач радова je дужан да продужи рок важења средстава финансијског 

обезбеђења или достави ново средство финансијског обезбеђења за период који 

одговара продуженом временском периоду извођења предметних радова и 

захтевима Наручиоца који се односе на средстава финансијског обезбеђења. 

 

 

 12.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера 

 Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% 

од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од 

истека рока за извршење уговорних обавеза, обавезујућег карактера за банку.    
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Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме 

имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности 

уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо 

не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

 

 12.5. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла 

 Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку 

закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу 

oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од 

укупно уговорене цене без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од 

истека рока за извршење уговорних обавеза. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив, без приговора. 

 Уколико се из објективних разлога продужи рок важења уговора, 

Извођач радова je дужан да продужи рок важења средстава финансијског 

обезбеђења или достави ново средство финансијског обезбеђења за период који 

одговара продуженом временском периоду извођења предметних радова и 

захтевима Наручиоца који се односе на средстава финансијског обезбеђења. 

 

 12.6. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске 

гаранције за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег 

карактера 

  Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном 

року, у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана 

дуже од гарантног рока, обавезујућег карактера за банку. 

 Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме 

имати датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику 

банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као 

гаранта.  

 

 12.7. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака 

у гарантном року 

 Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку 

примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда 

наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року у висини 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже 

од гарантног рока. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив, без приговора. 

 

 13. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa 

 Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења 

уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне 

обавезе. 

 

14. Полиса осигурања 

 Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања 

од одговорности из делатности у складу са Законом о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 



Страна 27 од 106 
 

Министарство спољних послова,  

Београд, Кнеза Милоша 24-26;  ОП 10/2019 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014 i 145/2014) и Правилником о условима осигурања од 

професионалне одговорности („Службени гласник РС“ број 40/2015). 

 Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све 

време важења уговора у предметној набавци. 

 

 

 15. Заштита података наручиоца 

 Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које 

понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

 Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању 

поверљивих података.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да 

их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

 

 16. Заштита података понуђача 

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима 

садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је 

као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити 

давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 

у понуди.  

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних 

услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирање понуде.  

 

 

 17. Додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде 

 Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. став 2. Закона о 

јавним набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и 

на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда предајом на писарници 

Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, или 

путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615 и то радним данима од 

понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова. 

  Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења 

у вези са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-

mail адресу, број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним 

набавкама којом се прописује комуникација у поступку јавне набавке. 

 Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену “ Објашњења – јавна 

набавка број 10/2019 чији је предмет извођење радова на привођењу намени 

објеката за репрезентативне потребе смештаја страних гостију Министарства 

спољних послова”. 
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 18. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене 

понуда да у писаном облику  захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или 

је потребно извршити контролу ( увид код понуђача, односно његовог 

подизвођача ), наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по 

позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача 

као и код његовог подизвођача. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке 

рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 

поступку отварања 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. 

  

 19. Критеријум за доделу уговора 

 Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума 

најнижа понуђена цена. 

 

 20. Понуде са истом понуђеном ценом 

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац 

ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који 

не може бити краћи од две године.  

 

21. Мере заштите 

Понуђач је дужан да приликом извођења радова који су предмет 

набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 

113/2017- др закон). 

 

 22. Захтев за заштиту права  

  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно 

заинтересовано лице за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке  и 

који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 

противно одредбама ЗЈН.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 

јавне набавке, против сваке радње наручиоца.  

 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 и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.  Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 

предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три 

ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 

рока за подношење понуда.  
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 После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о 

обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. 

ЗЈН, садржи следеће податке: 

 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

 2) назив и адресу наручиоца; 

 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о  

  одлуци наручиоца; 

 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

 7) потпис подносиоца. 

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на 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 таксе из члана 156. ЗЈН која 

садржи следеће елементе: 

- да буде издата од стране банке (поште) 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; 

- износ таксе у висини од 120.000,00 динара; 

- жиро рачун број:  840-30678845-06; 

- шифра плаћања:153 или 253; 

- позив на број: редни број јавне набавке; 

- сврха: такса за ЗЗП,  назив наручиоца и број јавне набавке; 

- корисник: Буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту 

права за којег је извршена уплата таксе; 

- потпис овлашћеног лица банке (поште). 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног 

лица или банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

 Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки. 

 

 23. Закључење уговора 

 Наручилац може сходно члану 112. ЗЈН, закључити уговор и пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

 24. Измене током трајања уговора 

 Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења 

уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози. 
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И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

_____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

  Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у отвореном поступку јавне набавке број 

10/2019, чији је предмет извођење радова на привођењу намени објеката за 

репрезентативне потребе смештаја страних гостију Министарства спољних 

послова, све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне 

јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве 

и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као 

пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, 

инсталације укључујући и све остале информације које могу бити 

злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са Законом којим се уређује 

заштита пословне тајне, односно у смислу Закона којим се уређује тајност 

података.  

  Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да 

их чува и штити без обзира на степен те поверљивости. 

  Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора. 

 

Датум: _______________________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана 

и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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VI 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

 На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, 

дајем понуду како следи: 

 

  

  

Понуда број:  

Датум:  

 

 

 

 

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

у складу са својом понудом  и да их потпише  

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А  

 

 

 

 У поступку јавне набавке, подносим понуду: 

 

 

 А) самостално 

 

 Б) са подизвођачем: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус понуђача 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

    Г)     Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које 

се води рачун 
 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус подизвођача 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:   

Назив пословне банке код које 

се води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити 

    поверено већем броју подизвођача 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе-носиоца 

посла 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:  

Назив пословне банке код које 

се води рачун 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

                                                                                             

___________________________ 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе                     

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

 Б)      Предузетник 

 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

    А)     Велико 

    Б)     Средње 

    В)     Мало 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:  

Назив пословне банке код које 

се води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова 

групе 

 

    Потпис овлашћеног лица 
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Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, 

 од дана отварања понуда. 

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи 

________________________  дана, од дана отварања понуда. 

 

 

(уписати број дана важења понуде) 

 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

R.BR. OPIS RADOVA Jed.mere Količina 
 Jed. cena bez 

PDV-a 

 Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupno 

 bez PDV-a  

(4х5) 

Ukupno  

sa PDV-om 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  GRADJEVINSKI I GRADJEVINSKO 

ZANATSKI RADOVI             

I Demontaže i rušenja             

1 Demontaža dvostrukih prozora, garnišna i roletni. 

Demontirani materijal sklopiti, utovariti na kamion i 

odvesti na deponiju koju odredi investitor. 
            

  Obračun po komadu prozora, od 1,oo - 4,oo m². kom. 9,00         

                

2 Demontaža unutrašnjih vrata zajedno sa štokom. 

Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i 

odvesti na deponiju koju odredi investitor. 
            

  Obračun po komadu vrata, od 1,oo - 4,oo m². kom. 7,00         

                

3 Demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. 

Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i 

odvesti na deponiju koju odredi investitor. 
            

  Obračun po komadu vrata. kom. 1,00         

4 Obijanje unutrašnjih površina zidova od maltera i 

kreča. Nakon obijanja maltera očistiti fuge do dubine 

2cm. U cenu uračunati prikupljanje, utovar i odvoz 

šuta na gradilišnu deponiju sa utovarom u vozilo i 

odvozom šuta na gradsku deponiju. 
            

  Obračun po m². Otvori se odbijaju. m² 40,00         
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R.BR. OPIS RADOVA Jed.mere Količina 
 Jed. cena bez 

PDV-a 

 Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupno 

 bez PDV-a  

(4х5) 

Ukupno  

sa PDV-om 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Demontaža parketa u sloju lepka, zajedno sa 

lajsnama. Parket i lajsne demontirati, upakovati, 

utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi 

investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, 

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.             

  Obračun po m² poda. m² 19,56         

6 Demontaža brodskog poda sa svim postojećim 

slojevima, d=15cm, do međuspratne ploče. Pod i 

slojeve demontirati, upakovati, utovariti u kamion i 

odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu 

do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 

odvesti na gradsku deponiju. 
            

  Obračun po m² poda. m² 20,17         

7 Demontaža radijatora sa odnošenjem i skladištenjem 

na mesto koje odredi Investitor radi ponovne 

montaže po završetku građevinsko zanatskih radova. 
            

  Obračun po komadu. kom. 5,00         

8 Demontaža unutrašnjih jedinica klima uređaja sa 

odnošenjem i skladištenjem i njihova ponovna 

montaža nakon završetka radova.             

  Obračun po komadu. kom. 3,00         

                

9 Struganje stare boje i gleta sa zidova i plafona. Šut 

prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 

gradsku deponiju.             

  Obračun po m2 m2 247,02         

  

Svega demontaže i rušenja:      
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R.BR. OPIS RADOVA Jed.mere Količina 
 Jed. cena bez 

PDV-a 

 Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupno 

 bez PDV-a  

(4х5) 

Ukupno  

sa PDV-om 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

II Zidarski radovi             

                

1 Izrada cementne košuljice d=5cm. Podlogu pre 

izrade očistiti  i oprati. Košuljicu izvesti u sistemu 

MAPEI topcem i armirati je armaturnom mrežom. 

Postaviti dilatacione trake po obodu zidova d= 1cm, 

h= 8cm.             

  Obračun po m². m² 20,17         

2 Nabavka i obrada poda samolivom (olma masa) sa 

sledećim fazama: otprašivanje podloge, premaz 

prajmerom i izlivanje mase po uputstvu proizvođača 

Samonivelišuću masu raditi kao podlogu za dalju 

montazu podova.             

  Obračun po m². 
m² 47,78         

3 Fino malterisanje unutrašnjih zidova sanacionim 

malterom, tipa Renoplus Rofix, debljine do 2 cm . 

Pre malterisanja površine očistiti i naneti dubinsku 

podlogu PP201 Silica Rofix. Omalterisane površine 

moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i 

prave. 
            

  Obračun po m². 
m² 40,00         

4 Zidarska obrada oko ugrađenog elektro ormana u 

podrumu objekta sanacionim  malterom tipa Rofix. 
            

  Obračun paušalno. 
paušal. 1,00         

  

Svega zidarski radovi:      
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R.BR. OPIS RADOVA Jed.mere Količina 
 Jed. cena bez 

PDV-a 

 Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupno 

 bez PDV-a  

(4х5) 

Ukupno  

sa PDV-om 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III Izolaterski radovi 
            

                

1 Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih 

ploča, Styrodur, debljine 10 cm, od ekstrudirane 

polistirolske pene.. Styrodur ploče postaviti kao 

termo izolaciju podova, po detaljima i uputstvu 

proizvođača. Preko ploča postaviti PVC foliju. 
            

  Obračun po m². m² 20,17         

 Svega izolaterski radovi:  
    

IV Podopolagački radovi 
            

                

  Nabavka materijala, transport i postavljanje, 

troslojnog masivnog parketa  prve klase sa gornjim 

slojem od masiva  

(hrast klase I ) d ≈ 4mm, a donji sloj od vodootporne 

multipleks ploče različitih debljina u zavisnosti od 

izbora poda (9mm. ili 12mm). Parket je tipa kao 

TARKETT ’’SALSA’’ tipa kao ’’HRAST 

NATURA BR PN’’ ili odgovarajuće, četkan, mat 

Proteco lak; dimenzija 2283x194x14mm.              

  Obračun po m². 
m² 47,78         

  Po obodu prostorija (sprat i prizemlje) ugraditi 

drvenu soklu. Obračun po m1. m1 40,00         

  

Svega podopolagački radovi  
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R.BR. OPIS RADOVA Jed.mere Količina 
 Jed. cena bez 

PDV-a 

 Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupno 

 bez PDV-a  

(4х5) 

Ukupno  

sa PDV-om 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V Suvomontažni radovi             

1 Izrada spuštenog plafona sa obešenom čeličnom  

dvostrukom  

potkonstrukcijom. Potkonstrukcija se oblaže Knauf 

pločama debljine 12,5 mm ili ekvavilentno. 

Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i 

montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm 

pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti 

gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu 

proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž 

trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i 

radna skela.             

  
Obračun po m². 

m² 47,78         

2 Zatvaranje kablova iznad glavnog elektroormana u 

podrumu gips kartonskim vatrotpornim pločama 

(2*15mm )  na odgovarajućoj podkonstrukciji sa 

ispunom od kamene vune.             

  
Obračun po m². 

m² 2,00         

 Svega suvomontažni radovi:        

VI  Stolarski radovi    

1 Nabavka i montaža zastakljenih aluminijumskih 

prozora po šemi postojeće stolarije.  
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R.BR. OPIS RADOVA Jed.mere Količina 
 Jed. cena bez 

PDV-a 

 Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupno 

 bez PDV-a  

(4х5) 

Ukupno  

sa PDV-om 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

Fasadna bravarija od aluminjumskih profila sa 

prekinutim termomostom. Finalna obrada profila je 

plastificiranje u beloj boji. Zastakljivanje se vrši 

termoizolacionim paketom float stakala 4+16+4mm. 

Pozicija prozora uključuje nabavku svog potrebnog 

okova, mehanizama za otvaranje prozora "na ventus" 

- poteznik i ugradnju alu. solbanka i PVC parapetnih 

klupica. 

Sve mere proveriti na licu mesta. 
            

  
kružni prozor Ø70 kom. 2,00 

        

  
zidarska mera 87 x 162 kom. 2,00 

        

  
zidarska mera 107 x 162 kom. 2,00 

        

  zidarska mera 216 x 162 + 27 (sa podfasadnom 

kutijom za  roletnu) 
kom. 2,00 

        

  
zidarska mera 103 x 305 kom. 1,00 

        

 

2 

 

Nabavka, izrada i montaža drvenih dvokrilnih 

ulaznih vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve 

hrastove građe. Postaviti okov od mesinga, bravu sa 

cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po 

krilu. Vrata zaštiti bezbojnim premazom za 

impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 

dimenzije 120 x 225 
            

  Obračun po komadu. kom. 1,00         
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 Jed. cena bez 
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Ukupno  

sa PDV-om 

(4х6) 
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3 Nabavka, izrada i montaža drvenih jednokrilnih 

unutrašnjih vrata po ugledu na postojeće. Vrata 

izraditi od prvoklasne i suve građe. Dovratnik izvesti 

u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od 

mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri 

usadne šarke po krilu. Vrata zaštiti bezbojnim 

premazom za impregnaciju. Na podu postaviti 

gumeni odbojnik.             

  sobna 100 x 220, štok 30, sa filunzima 
kom. 1,00         

  sobna 100 x 220, štok 43, sa filunzima 
kom. 1,00         

  sobna 100 x 205, štok 47, sa filunzima 
kom. 1,00         

  sobna 71 x 205 
kom. 2,00         

  
sobna 81 x 205, sa filunzima kom. 2,00         

 Svega stolarski radovi:  
    

                

VII Molersko farbarski radovi             

                

1 Obrada postojećih zidova nakon struganja boje i 

nakon malterisanja pojedinih površina Reno star  

rofix gletom u dva sloja sa mrežico rofix p50 kako bi 

se ujaednačile sve površine zbog grubo obrađenih 

šliceva od elektroinstalacija 
            

  Obračun po m². m² 230,00         
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2 Fino gletovanje zidova na kojima je izvršena 

sanacija površina sa Reno star gletom (iz prethodne 

pozicije). Gletovati u dva sloja. 
            

  Obračun po m². m² 230,00         

3 Gletovanje  postojećih zidova i plafona  sa kojih je 

ostrugana boja i glet a koji nisu dodatno obrađeni 

Reno starom. Površine oprati ošmirglai popuniti 

manja oštećenja. Gletovati u dva sloja 
            

  Obračun po m². m² 119,99         

                

4 Gletovanje spuštenih plafona i zidova od gips 

kartona, glet masom. Površine obrusiti, očistiti i 

izvršiti neutralizovanje. Impregnirati i prevući glet 

masu dva puta.              

  Obračun po m². m² 180,93         

                

5 Bojenje gletovanih plafona, bojama po izboru  

projektanta. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi i 

drugi put.              

  Obračun po m². m² 146,21         

                

6 Bojenje gletovanih zidova, bojama po izboru  

projektanta. Bojiti disperzivnom bojom prvi i drugi 

put.  
            

  Obračun po m². m² 384,82         
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7 Bojenje starih metalnih rešetki prozora bojom za 

metal, sa prethodnim skidanjem stare boje. Pre 

bojenja skinuti staru boju i koroziju hem. i fiz. 

Sredstvima, brusiti i očostiti. Na rešetke naneti 

impregnaciju i osnovnu boju, a zatim prediktovati i 

brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za meta, 

kitovati i brusiti. Obojiti drugi put bojom za metal, u 

tonu po izbori Investitora. 

            

  Obračun po m² jednostruke površine. 

m² 6,65         

    
            

8 Bojenje metalne stepenišne ograde bojm za metal. 

Pre bojenja delimično sa metala skinuti koroziju 

hem. i fiz. sredstvima, a zatim sve površine brusiti i 

čistiti. Na ogradu naneti impregnaciju i osnovnu 

boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. 
            

  Obračun po m² jednostruke površine. m² 19,80         

    
            

9 Bojenje drvenog rukohvata stepenišne ograde 

sandolinom. Pre bojenja sve površine preći finom 

šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti 2x sa 

razmakom sušenja od 24h, preći najfinijom 

šmirglom i bojiti po treći put. 
            

  Obračun po m1 obojene površine. 
m1 19,80         
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10 Bojenje cevi za grejanje bojom za metal. Pre bojenja 

skinuti staru boju i koroziju hem. i fiz. sredsvima, a 

zatim sve površine brusiti i očistiti. Na cevi naneti 

impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti 2x bojom 

za metal.             

  Obračun po m1 obojenih cevi.             

  
Ø15 m1 38,60         

  
Ø50 m1 26,00         

 Svega molersko farbarski radovi   

    

                

VIII Razni radovi             

                

1 Čišćenje i pranje gradilišta po završetku svih radova. 

Izvršiti  

detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih 

staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih 

unutrašnjih prostora i spoljnjih površina. 
            

  Obračun paušalno. paušal. 1,00         

                

2 Obrada špaletni nakon demontaže prozora i vrata. 

Špaletne po  

potrebi dozidati i obraditi malterom Renoplus, tipa 

Rofix.             

  Obračun paušalno. paušal. 1,00         
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3 
Osveženje podnih obloga od teraca poliranjem, sa 

svim potrebnim predradnjama. 
            

  podesti i međupodesti m² 7,28         

  stepenice ( čelo 16cm + gazište 31cm ) m1 54,96         

                

4 Montaža demontiranih aluminijumskih radijatora 

radijatora.             

  Obračun po komadu. kom. 5,00         

                

5 Nabavka i montaža sanitarne galanterije u mokrim 

čvorovima             

  četka za toalet  kom. 3,00         

  dozator za tečni sapun  kom. 3,00         

  kutija za papirne ubruse kom. 3,00         

  držač toalet papira kom. 3,00         

  kanta za otpatke 12l kom. 3,00         

                

6 Montaža pomoćne radne skele u stepenišnom 

prostoru, max h=5m.             

  Obračun po horizontalnoj projekciji platforme. m² 12,00         
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7 

Provera svih ugrađenih elemenat u toaletima 

komplet sa ventilima ( ugradbeni geberiti sa wc 

šoljama 3 kom ; umivaonici sa jednoručnim 

slavinama 3 kom  ; tuš kabine sa tuš baterijama kom 

; bojleri 2 kom  )              

  obračun paušalno paušal. 1,00         

8 

Nabavka i montaža plastičnih polipropilenskih cevi i  

odgovarajućih fitinga i ventila koji služe za izradu 

unutrašnje instalacije vodovoda (kuhinje). PP cev 

Ø20 (1/2") do 12,0m. 

Ugradnja kanlizacione PVC cevi Ø75mm do 8,0m sa 

potrebnim priključnim elementima. 

U cenu uračunati povezivanje na postojeću 

kanalizacionu i vodovodnu mrežu. 
            

  Obračun paušalno. 
paušal. 1,00         

9 Nabavka i montaža samostojeće hromirane baterije 

za sudoperu, sa pokretnim izlivom, za toplu i hladnu 

vodu.                                                                    

  Obračun po komadu. 
kom 1,00         

10 Otpušivanje i ispiranje olučnih horizontala i vertikala  

(na glavnoj zgradi)             

  obračun paušalno paušal. 1,00         

11 
Defektaža postojećih horizontalnih i vertikalnih 

oluka (na glavnoj zgradi), definisanje obima posla. 
            

  obračun paušalno paušal. 1,00         
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12 
Zamena postojećih vodoskupljača od plastificiranog 

Al lima  (na glavnoj zgradi) 
            

  Obračun po komadu. kom 5,00         

 Svega razni radovi:       

 

 

REKAPITULACIJA 

     Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om  

I Svega demontaže i rušenja     

II Svega zidarski radovi     

III Svega izolaterski radovi     

IV Svega podopolagački radovi     

V Svega suvomontažni radovi     

VI Svega stolarski radovi     

VII Svega molersko farbarski radovi     

VIII Svega razni radovi     

  

UKUPNO: 
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  GRADJEVINSKI I GRADJEVINSKO ZANATSKI 

RADOVI FASADA 

            

I Demontaže i rušenja sa pripremnim radovima+ 

            

                

1 Montaža i demontaža cevaste fasadne skele visine do 

10,0m. Skelu zaštititi jutenom zavesom. Pri montaži i 

demontaži voditi računa da se ne oštete postojeći trotoari 

. Izvršiti zaštitu postojećih kamera na fasadi. 

            

  Obračun po m2 
m2 236,00         

                

2 Zaštita novougrađenih i starih fasdnih prozora PVC 

folijom , kako nebi došlo do njihovog oštećenja prilikom 

izvođenja fasaderskih radova 

            

  Obračun po m2 zaštićenih prozora  

kom. 13,00         

                

3 Demontaža postojećih spoljnih jedinica klima uređaja. 

Demontirane jedinice zaštititi i deponovati do ponovne 

ugradnje 
            

  Obračun po komadu   

kom. 3,00         
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4 Delimično obijanje oštećenog maltera sa fasadnih 

zidova. Pregledati celokupnu površinu fasade i ukloniti 

sav oštećen malter do zdrave podloge. Šut prikupiti i 

odvesti na gradsku deponiju. Procena je da treba obiti 

50% od ukupne površine fasade.U slučaju obijanja 

maltera sa špaletni oko prozora i ulaznih vrata , ne 

odbijati otvore iz proračuna obijenih površina.Pre 

obijanja fasadne plastike obavezno snimiti dimenzije i 

polžaj kako bi se ista ponovila u orginalnom obliku. 
            

  Obračun po m²  m² 95,00         

                

5 Struganje stare boje i fasadnog gleta sa površina fasade 

koje se ne obijaju. Šut prikupiti i odvesti na gradsku 

deponiju. Procena je da treba ostrugati 50% od ukupne 

površine fasade. U slučaju struganja boje sa špaletni ne 

odbijati otvore iz proračuna obijenih površina 

            

  Obračun po m²  m² 122,00         

                

6 Demontaža postojećeg vertikalnog oluka 12*12. 

Demontirani oluk odvesti na garadsku deponiju. 

            

  
Obračun po m1 

m1 16,00         

7 Demontaža postojećih rešetki na fasadnim PVC 

prozorima (koji se ne menjaju ) u suterenu objekta 

Rešetke utovariti i odvesti na deponiju.              

  Obračun po komadu. kom 3,00         
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8 Struganje stare boje i gleta sa fasadnog krovnog venca 

ukupne razvijene širine RŠ = 135cm. Šut prikupiti i 

odvesti na deponiju. 

            

  Obračun po m1 m1 31,00         

                

9 Struganje stare boje i gleta sa ukrasnog venca iznad 

ulaznih vrata u prizemlju ukupne razvijene širine RŠ = 

60cm. Šut prikupiti i odvesti na deponiju. 
            

  
Obračun po m1 

m1 3,00         

                

9 Demontaža postojeće limene okapnice RŠ 40, iznad 

fasadne plastike iznad ulaznih vrata 
            

  Obračun po m1 

m1 4,00         

                

10 Rušenje postojećeg   holkera po obodu fasade na spoju 

sa trotoarom. Šut pr5ikupiti i odvesti na deponiju. 
            

  Obračun po m1 

m1 32,00         

Svega demontaže i rušenja  
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II Zidarski radovi             

                

1 Malterisanje obijenih delova fasade Rofix renoplus 

malterom. Podlogu očistiti i oprati i naneti dubinsku 

podlogu pp 201 silicio rofix .U cenu malterisanja 

uračunati i kompletnu fasadnu plastiku koju uraditi 

identično postojećoj.U slučaju malterisanja špaletni ,pri 

obračunu površina ne odbijati otvore. 
            

  Obračun po m². m² 95,00         

                

2 Izrada novog holkera između vertikalne površine 

fasadne sokle i postojećeg trotoara od cementnog 

maltera.              

  Obračun po m1 
m1 32,00         

                

  

Svega zidarski radovi      

III Fasaderski radovi             

                

1 Nabavka materijala i obrada fasade fasadnim gletom 

Reno star tipa Rofiks u dva sloja sa fasadnom mrežicom 

rofix p50 kako bi se ujednačile stare i nove površine kao 

i sanirale paučinaste pukotine  na neobijenom delu . Pre 

nanošenja reno stara fasadu obraditi silikonskom 

dubinskom podlogom pp 201 silicio. 

            

  Obračun po m². m² 190,00         
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2 Nabavka materijala i bojenje  fasade fasadnom 

silikonskom bojom tipa Rofiks u dva premaza u tonu 

prema postojećoj fasadi uz prethodno nanošenje 

silikonske podloge pp 405.             

  Obračun po m². m² 190,00         

                

3 Nabavka materijala, gletovanje u jednom premazu 

fasadnim gletom Reno star tipa rofiks i bojenje  

fasadnog krovnog venca RŠ 135  fasadnom bojom tipa 

Rofiks u dva premaza u tonu prema postojećoj fasadi. 
            

  Obračun po m1 
m1 31,00         

                

4 Nabavka materijala, gletovanje u jednom premazu 

fasadnim gletom Reno star tipa rofiks i bojenje  

fasadnog venca iznad ulaznih vrata RŠ 60  fasadnom 

bojom tipa Rofiks u dva premaza u tonu prema 

postojećoj fasadi.             

  Obračun po m1 
m1 3,00         

                

5 Nabavka materijala i obrada postojeće  fasadne sokle 

nakon struganja boje i gleta hidroizolacionim premazom 

Optiflex 1K preko kojeg se nanosi kulir za soklu Rofix 

BSP.             

  Obračun po m². m² 27,00         

                

IV Limarski radovi            
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1 Izrada i montaža limene okapnice iznad fasdnog venca 

na ulaznim vratima od plastificiranog čeličnog lima RŠ 

40cm u boji prema boji fasade. 

            

  Obračun po m1 
m1 4,00         

               

2 Izrada i montaža vertikalnog oluka 12*12  od 

plastificiranog čeličnog lima  u boji prema boji fasade. 

Oluk pričvrstiti za fasadu prema propisima . 
           

  Obračun po m1 
m1 16,00         

               

  Svega limarski  radovi             

                

V Bravarski radovi             

                

1 Izrada i montaža zaštitnih rešetki na podrumskim 

prozorima  po ugledu na rešetke prozora u prizemlju . 

Zaštitna rešetka je od kutijastih profila15*15*1,5 sa 

vertikalnom podelom do max 15cm osovinskog razmaka 

i sa mestimičnom horizontalnom podelom. Ram rešetke 

jeod istog profila  . Dimenzija rešetke 110*80 
            

  obračun po komadu kom 3,00         

                

VIII Razni radovi             
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1 Montaža demontiranih spoljnih jedinica klima uređaja sa 

postavljanjem novih nosača , punjenje i puštanje u rad              

  Obračun po komadu. kom 3,00         

2 Čišćenje i pranje gradilišta po završetku svih radova. 

Izvršiti  

detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih 

površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora 

i spoljnjih površina. 
            

  Obračun paušalno. paušal. 1,00         

 Svega razni radovi       

 

REKAPITULACIJA 

    Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om   

I Svega demontaže i rušenja 
  

  
  

II Svega zidarski radovi 
  

  
  

III Svega fasaderski radovi  
  

  
  

IV Svega limarski radovi 
  

  
  

V Svega bravarski radovi 
  

  
  

VI Svega razni radovi 
  

  
  

UKUPNO:   
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  ELEKTRO INSTALACIJE             

                

1. Isporuka i ugradnja plafonskih nadgradnih 

LED svetiljki u dnevnim boravcima. 
            

  Obračun po komadu. kom. 8,00         

                

2. Isporuka i ugradnja plafonskih i zidnih 

nadgradnih svetiljki u hodnicima i suterenu. 
            

  Obračun po komadu. kom. 13,00         

                

3. Isporuka i ugradnja LED svetiljki u mokrim 

čvorovima i kafe kuhinji. 
            

  Obračun po komadu. kom. 6,00         

                

4. Isporuka i ugradnja LED reflektora 20W Ip-

65.             

  Obračun po komadu. kom. 2,00         

                

5. Isporuka i ugradnja modularnih utičnica 

2xšuko II sa doznama M4 sa maskom i 

nosačem maske.             

  Obračun po komadu. kom. 6,00         

                

6. Isporuka i ugradnja modularne utičnice šuko 

II.             

  Obračun po komadu. kom. 16,00         
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7. Isporuka i ugradnja indikatora sa prekidačima i 

signalnim lampama. 
            

  Obračun po komadu. kom. 2,00         

                

8. Isporuka i ugradnja običnog prekidača za zid.             

  Obračun po komadu. kom. 7,00         

                

9. Isporuka i ugradnja serijskog prekidača za zid.             

  Obračun po komadu. kom. 3,00         

                

10. Isporuka i ugradnja naizmeničnog prekidača za 

zid.             

  Obračun po komadu. kom. 6,00         

                

11. Isporuka i ugradnja panik svetiljke sa natpisom 

izlaz.             

  Obračun po komadu. kom. 10,00         

                

12. Isporuka i ugradnja adresabinih plafonskih 

javljača požara.             

  Obračun po komadu. kom. 8,00         

                

13. Isporuka i ugradnja adresabinih ručnih javljača 

požara.             

  Obračun po komadu. kom. 4,00         
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14. Isporuka i ugradnja protivpožarne sirene 

108dB             

  Obračun po komadu. kom. 2,00         

                

15. Isporuka i ugradnja senzora kontrole prisupa             

  Obračun po komadu. kom. 3,00         

                

16. Isporuka i ugradnja video pozivnog tabloa sa 

kamerom.             

  Obračun po komadu. kom. 1,00         

                

17. Isporuka i ugradnja monitora za video interfon.             

  Obračun po komadu. kom. 2,00         

                

18. Isporuka i ugradnja elektro brave.             

  Obračun po komadu. kom. 1,00         

                

19. Povezivanje interfonske instalacije u puštanje 

u rad.             

  Obračun paušalno. paušal. 1,00         

                

20. Povezivanje protivpožarne instalacije u 

puštanje u rad.             

  Obračun paušalno. paušal. 1,00         

                

21. Povezivanje instalacije kontrole pristupa i u 

puštanje u rad.             

  Obračun paušalno. paušal. 1,00         
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22. Povezivanje računarske mreže, ispitivanje i u 

puštanje u rad.             

  Obračun paušalno. paušal. 1,00         

                

23. Ispitivanje elektroinstalacija i povezivanje  u 

razvodnom ormanu. 
            

  Obračun po kompletu. kompl. 1,00         

                

24. Ispitivanje instalacija jake struje, merenje i 

izdavanje atesta. 
            

  Obračun paušalno. paušal. 1,00         

                

25. Isporuka i ugradnja čitača kartica             

  Obračun po komadu. kom. 1,00         

                

26. Isporuka i ugradnja PPS centralne dojave 

požara             

  Obračun po kompletu. kompl. 1,00         

                

27. Isporuka i ugradnja kontrolora za provalu             

  Obračun po komadu. kom. 2,00         

                

28. Isporuka i ugradnja centrale provale             

  Obračun po komadu. kom. 2,00         

 UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE:     
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  OGRADA             

                

                

1. Izrada i montaža maske betonskog rama 

postojeće ograde od plastificiranog čeličnog lima 

prema detalju. Betonski ram dimenzija 180 x 135 

cm, a ramovi su postavljeni na međusobnom 

razmaku od 10cm. Ram je poprečnog preseka 10 

x 10. 
            

  Obračun po komadu betonskog platna. kom. 48,00         

                

2. Izrada i montaža maske betonske rešetkaste 

ispune rama betonke ograde limom TR10, 

unutrašnja dimenzija bet.platna 160 x 115 cm. 
            

  Obračun po komadu betonskog platna. kom. 48,00         

  

UKUPNO OGRADA:     
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  SPECIFIKACIJA NAMESTAJA ZA VILU, 

(MSP)             

  PRVI SPRAT:             

                

1  Kuhinja od univera po izboru naručioca. Univer d- 18 

mm , radna ploča d- 38mm.donji delovi oslonjeni na 

PVC noge pokriveno maskom.  Fioke raditi na 

metalnim klizačima. Sav okov tipa "FGV" ili sličnog 

kvaliteta. Ručice od eloksiranog aluminiuma d-128 

mm. Dim:  396cm     

kom. 1,00         

2 Ugaona garnitura sa trosedom na razvlačenbje  u 

francuski ležaj . Podkonstrukcija u kombinaciji 

univer, bukva, i metalna šina kao ukrućenje. Mebl 

prema izboru. Dim: 300 x 180 cm           

kom. 1,00         

                

3 Klub sto od univera, po izboru naručioca,  18 mm sa 

gornjom pločom 36 mm debljine.Na bočnim stranama 

stopice.  Sve kantovano ABS trakom  d-2 mm. Dim: 

80 x 55  h-40  cm                       

kom. 1,00         

                

4 TV komoda, sa troja vrata, izrađena od univera 

debljine 18 mm a gornja ploča debljine 36 mm. Sve u 

boji po izboru naručioca. Šarke FGV ili slično ,ručice 

min. 128 mm od eloksiranog aluminiuma. Dim: 120 x 

40     h - 60 cm 

kom. 1,00         

                

5 Kuhinjski pult za rucavanje  od univera po izboru . 

Ploča debljine 36 mm oivičena ABS trakom d-2 mm., 

sa metalnom centralnom mono nogom                    

Dim: 130 x60x h-85  cm      

kom. 1,00         
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6 
Kuhinjske stolice od bukovog drveta tapacirane u 

skladu sa ostalim nameštajem.Standardnih dimenzija 
kom. 2,00         

                

7 Orman  sa dvoja vrata, izrađena od univera debljine 

18 mm  kantovano ABS trakom 2- 0,5 mm. Sve u boji 

po izboru naručioca. Šarke FGV ili slično ,ručice min. 

128 mm od eloksiranog aluminiuma. Dim: 90 x 55 h -

230 cm 

kom. 1,00         

                

8 
Zidni čiviluk od univera kantovanog ABS trakom 2 

mm u boji po izboru naručioca sa više kuka za 

kačenje garderobe. Dim:  170 x 70  cm           

kom. 1,00         

                

  DRUGI SPRAT:             

                

9  Kuhinja od univera po izboru naručioca. Univer d- 18 

mm , radna ploča d- 38mm.donji delovi oslonjeni na 

PVC noge pokriveno maskom.  Fioke raditi na 

metalnim klizačima. Sav okov tipa "FGV" ili sličnog 

kvaliteta. Ručice od eloksiranog aluminiuma d-128 

mm. Dim:  232cm     

kom. 1,00         

10 Cipelarnik , sa dvoja vrata, izrađen od univera 

debljine 18 mm a gornja ploča debljine 36 mm 

kantovano ABS trakom 2- 0,5mm. Sve u boji po 

izboru naručioca. Šarke FGV ili slično ,ručice min. 

128 mm od eloksiranog aluminiuma. Dim: 120 x 40     

h - 60 cm 

kom. 1,00         
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11 Dva solo ležaja koja spajanjem daju francuski  ležaj . 

Podkonstrukcija u kombinaciji univer i bukva 

obloženo meblom. Uzglavlje je podignuto i obrađeno 

ukrasnom dugmadi. Mebl prema izboru. Dim: 205 x 

85     

kom. 2,00         

                

12 
Trosed "MILENIUM- LUX" . Podkonstrukcija u 

kombinaciji univer, bukva, i metalna šina kao 

ukrućenje. Mebl prema izboru. Dim: 180 x 80 cm           

kom. 1,00         

                

13 Fotelja "MILENIUM- LUX" . Podkonstrukcija u 

kombinaciji univer i  bukva. Mebl prema izboru. Dim: 

85 x 80cm  

kom. 2,00         

                

14 Orman  sa dvoja vrata, izrađena od univera debljine 

18 mm  kantovano ABS trakom 2- 0,5 mm. Sve u boji 

po izboru naručioca. Šarke FGV ili slično ,ručice min. 

128 mm od eloksiranog aluminiuma. Dim: 90 x 55     

h - 230 cm 

kom. 1,00         

                

15 Toaletni stočić sa ogledalom .Materijal univer 

kantovan sa ABS trakom d-2mm . Ogledalo 

zalepljeno na podkonstruknstrukciju od univera d-36 

mm  kantovanog ABS trakom d-2mm.        Dim:  80 x 

50  h - 140 cm      

kom. 1,00         
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16 
Klub sto od univera, po izboru naručioca,  18 mm sa 

gornjom pločom 36 mm debljine.Na bočnim stranama 

stopice.  Sve kantovano ABS trakom  d-2 mm.               

Dim: 80 x 55  h-40 cm             

kom. 1,00         

17 Kuhinjski pult za rucavanje  od univera po izboru . 

Ploča debljine 36 mm oivičena ABS trakom d-2 mm., 

sa metalnom centralnom mono nogom                    

Dim: 130 x60x h-85  cm      

kom 1,00         

18 
Kuhinjske stolice od bukovog drveta tapacirane u 

skladu sa ostalim nameštajem.Standardnih dimenzija 
kom 2,00         

                

  PODRUM:             

                

19 Čajna kuhinja od univera po izboru naručioca. Univer 

d- 18 mm , radna ploča d- 38mm.donji delovi 

oslonjeni na PVC noge pokriveno maskom.  Fioke 

raditi na metalnim klizačima i u beloj boji. Sav okov 

tipa "FGV" ili sličnog kvaliteta. Ručice od 

eloksiranog aluminiuma d-128 mm. Dim:  150cm     

kom. 1,00         

20 
Ugradna grejna ploča sa dve ringle         kom. 3,00         

21 
Mikrotalasna pećnica          kom. 1,00         

22 
Ugradna rerna                     kom. 1,00         

23 
Frižider                                kom. 3,00         

24 Klub sto od univera, po izboru naručioca,  18 mm sa 

gornjom pločom 36 mm debljine.Na bočnim stranama 

stopice.  Sve kantovano ABS trakom  d-2 mm.               

Dim: 50 x 50  h-40                 

kom. 1,00         
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25 
Fotelja "KAN" . Podkonstrukcija u kombinaciji 

univer i  bukva. Mebl prema izboru. Dim: 70 x 65cm     
kom. 2,00         

                

  SPECIFIKACIJA TEPIHA,ZAVESA I OPREME 

ZA KUPATILO 
            

  Vila, kabinet ministra, svecani hol:             

                

1. Staze od  120 cm.                          

  sirovinski sastav poliamid             

  -visina izolacionog dela sa potkom (osnova) 6mm.             

  -visina flora(gornji gazeći sloj) 9mm.             

  -težina potke I izolacionog dela 1000-1200g/m2             

  -ukupna težina 1800-2200g/m2             

  -bordura ornamentovana u zlatnoj boji, uzdužno sa 

obe strane 
            

  -širina bordure 10cm.             

  -ivice uzdužno obrađene             

  -osnova u bordo boji m1 164,00         

                

2. Itison u bordo boji (prati staze)                       

  -sirovinski sastav poliamid             

  -visina izolacionog dela sa potkom(osnova) 6mm.             

  -visina flora (gazeći sloj) 6mm.             

  -težina potke I izolacionog dela 100-1200g/m.2             

  -ukupna težina 1800-2200g/m.2 m2 40,00         
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  Vila, pomocna zgrada:             

3. Tepisi    dim.160x230cm                       

  -sirovinski sastav poliamid             

  -visina izolacionog dela sa potkom(osnova)  6mm.             

  -visina flora (gazeći deo) 6mm.             

  -težina 1800g/m.2             

  
-boja-u dezenu, prilagoditi sa ambijentom 

kom. 2,00         

                

4. Tepisi    dim.120x170cm                       

  -sirovinski sastav poliamid             

  -visina izolacionog dela sa potkom(osnova)  6mm.             

  -visina flora (gazeći deo) 6mm.             

  -težina 1800g/m.2             

  -boja-u dezenu, prilagoditi sa ambijentom kom. 2,00         

                

5. Zavese                            

  svileni markizet , žoržet tkanje             

  -poliester 100%             

  -težina 62-85g/m.2 m1 27,00         

                

6. Draperi                     

  -brokat ili taft             

  -sirovinski sastav poliester I viskoza             

  -težina 350-400g/m.2 m1 18,00         



Страна 69 од 106 
 

Министарство спољних послова,  

Београд, Кнеза Милоша 24-26;  ОП 10/2019 

R.BR. OPIS RADOVA Jed.mere Količina 
Jed. Cena bez 

PDV-a  

Jed. Cena sa 

PDV-om 

Ukupno bez 

PDV-a  (4x5) 

Ukupno  

sa PDV-om (4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Roletne- ukrasne                      

  -roletne  sa mehanizmom,i lancem za pomeranje             

  -sa donje strane bordura sa ukrasnom trakom             

  -sirovinski sastav poliester m2 29,00         

                

8. Pvc plafon garnisna              m1 11,00         

                

9 Ormaric sa ogledalom i rasvetom za kupatilo    dim. 

55x85cm       
kom. 3,00         

                

  SPECIFIKACIJA TV APARATA ZA  VILU             

                

1 Tv lcd,dijagonala ekrana: 32"rezolucija ekrana 

1366x768px,tehnologija ekrana Led slim,energetska 

klasa A+ 

kom 4,00         

  SPECIFIKACIJA NAMESTAJA GLAVNA 

ZGRADA (SOBA POLICIJE I GARDEROBA) 

PRIZEMLJE: 

            

                

1 
Radni pult od univera po izboru narucioca ,gornja 

ploča d-36mm  podkonstrukcija d-18 mm.Dim.   S-

200 x d- 50  h-90cm (dva radna mesta) 

kom 1,00         

2 
Maska za zatvaranje elektroinstalacije od univera 

deblj.18mm,kantovano abs trakom deblj.2mm,u boji 

po izboru narucioca,dim. S-90x d-26 x h-130cm. 

kom 1,00         
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3 

Orman administrativni sa dvoja vrata, izrađena od 

univera debljine 18 mm  kantovano ABS trakom 2- 

0,5 mm. Sve u boji po izboru naručioca. Šarke FGV 

ili slično ,ručice  od eloksiranog aluminiuma. Dim: S-

100 x dub-27     h - 198 cm. 

kom 1,00         

4 

Maska za kacenje garderobe tiplovana u zid,sa 6 

mesta za kacenje,maska je izradjenja od medijapana 

deblj.50mm, furniranog bukovim furnirom,bajcovano 

poliuretanskom bojom po izboru narucioca,dim. s-320 

x h-30cm 

kom 1,00         

5 

Radna stolica 

-up&down podešavanje visine 

naslona 

-tapacirana kvalitetnim štofom 

-fiksni rukonasloni 

-asinhro 

-hromirana baza 

-gumeni točkići 

kom 2,00         

  SPECIFIKACIJA NAMESTAJA GLAVNA 

ZGRADA WC PRIZEMLJE: 
            

                

1 
Polica od univera tiplovana u zid nosacima,univer 

deblj.18mm,kantovano abs trakom deblj.2mm,u beloj 

boji,dim. S-139 x dub-18cm. 

kom 1,00         

2 
Korpa pletena za odlaganje peskira 

kom 1,00         
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SPECIFIKACIJA NAMESTAJA GLAVNA 

ZGRADA SOBA PRIZEMLJE: 

            

                

1 
Polica od stakla ispod tv-a,dim. S-120 x dub-

20cm,tiplovana u zid sa nosacima u boji zlata od 

mesinga. 

kom 1,00         

  SPECIFIKACIJA NAMESTAJA GLAVNA 

ZGRADA HOL PRIZEMLJE: 
            

                

1 Stalak za kisobrane hromirani kom 2,00         

                

  
SPECIFIKACIJA NAMESTAJA GLAVNA 

ZGRADA POSLEDNJI SPRAT (SOBA 

OSTAVE): 

            

                

1 

Orman za ostavu sa  vratima, unutrasnjost ormana 

kombinovano police i kacenje garderobe,izrađen od 

univera debljine 18 mm  kantovano ABS trakom 2- 

0,5 mm. Sve u boji po izboru naručioca. Šarke FGV 

ili slično ,ručice  od eloksiranog aluminiuma. Dim: s-

140 x dub-58     h - 220 cm. 

kom 1,00         

2 

Police otvorene za ostavu bez vrata , unutrasnjost 

ormana  police ,korpus izrađen od univera debljine 18 

mm  kantovano ABS trakom 2- 0,5 mm. Sve u boji po 

izboru naručioca.  Dim: s-610 x dub-45     h - 260 cm. 

kom 1,00         
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  SPECIFIKACIJA NAMESTAJA GLAVNA 

ZGRADA PRVI SPRAT (SOBA): 
            

                

1 

Berzera,konstrukcija od punog drveta,parena 

bukovina,podloga elasticne gurtne,sediste I naslon 

sundjer 35 specificne tezine,bajc poliuretan,stof po 

izboru. 

kom 2,00         

2 
Stocic sa centralnom nogom,precnika 50cm,ploca 

furnirani medijapan,svi ostali delovi od punog 

drveta,parena bukovina,bojeno poliuretanskim lakom. 

kom 2,00         

3 

Klub sto dim. S-140x dub-100x h-50cm,konstrukcija 

stola od kovanog gvozdja,sa kaljenim staklom kao 

gornja povrsina stola.Oslonac na pod gumeni 

podmetac 

kom 1,00         

                

  SPECIFIKACIJA NAMESTAJA OD KOVANOG 

GVOZDJA GLAVNA ZGRADA  : 
            

1 

Sto od kovanog gvozdja dim,1200x800x750mm ,noge 

i nosac su ploce flah 30x8 graviran.Povezivac stola 

puno 20x20 ,nogo drzac puno fi 14.U uglovima stola 

S profil kovani.Ploca stola profilisani lim 

d=2mm.Oslonac na pod gumeni podmetac 

kom 3,00         

2 

  

Stolica od kovanog gvozdja,dim.450x450x900mm : 

Konstrukcija stolice puno fi14,ispuna leda i povezivac 

stolice puno fi 10mm.Sediste profilisani perforirani 

lim d = 1.5mm.Oslonac na pod lim d=5mm sa 

gumenim podmetacem. 

Na sedalnom delu stolice jastuk od sundjera  350gr d= 

40mm presvucen tkaninom po izboru narucioca   

kom 

  

12,00 
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3 

Klub sto dim.1000x500xh480mm, od kovanog 

gvozdja,noge i nosac su ploce flah 30x8 

graviran.Povezivac stola puno 20x20 ,nogo drzac 

puno fi 14.U uglovima stola S profil kovani.Ploca 

stola profilisani lim d=2mm.Oslonac na pod gumeni 

podmetac.Klub sto sadrzi i kaljeno providno 

staklo,zaobljeno na svojim ivicama 

kom 4,00         

4 

Barski sto Fi-600x1100mm,noge stola gravirani flah 

30x8,nosac ploce gravirani puni materijal 

30x30,povezivac nogu stola krugovi od punog 

graviranog materijala 20x20,ploca stola od lima 

deblj.2mm.  

kom 6,00         

5 

Barska stolica dim.450x450x800/1200mm,sa 

ledjonaslonom,od kovanog gvozdja : Konstrukcija 

stolice puno fi14,ispuna leda i povezivac stolice puno 

fi 10mm.Sediste profilisani perforirani lim d = 

1.5mm.Oslonac na pod lim d=5mm sa gumenim 

podmetacem. 

kom 12,00         

6 

Trosed od kovanog 

gvozdja,dim.1900x700x800mm,ledjonaslon gravirana 

kutija 30x30x,prednja noga I rukohvat gravirani flah 

30x8,nosac sedista gravirana kutija 30x30,ledja 

ispuna gravirana cev 20x20,ukrasni elementi gravirani 

u obliku slova S,C I O.Sedalni deo sundjer 

deblj.80mm,350 gramski.Ledjonaslon sundjer 

deblj.60mm,350 gramski.Presvlaka je visoko 

kvalitetan mebl po izboru narucioca. 

kom 4,00         
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7 

Dvosed od kovanog 

gvozdja,dim.1300x700x800mm,ledjonaslon gravirana 

kutija 30x30x,prednja noga I rukohvat gravirani flah 

30x8,nosac sedista gravirana kutija 30x30,ledja 

ispuna gravirana cev 20x20,ukrasni elementi gravirani 

u obliku slova S,C I O.Sedalni deo sundjer 

deblj.80mm,350 gramski.Ledjonaslon sundjer 

deblj.60mm,350 gramski.Presvlaka je visoko 

kvalitetan mebl po izboru narucioca. 

kom 4,00         

8 

Fotelja od kovanog 

gvozdja,dim.600x700x800mm,ledjonaslon gravirana 

kutija 30x30x,prednja noga I rukohvat gravirani flah 

30x8,nosac sedista gravirana kutija 30x30,ledja 

ispuna gravirana cev 20x20,ukrasni elementi gravirani 

u obliku slova S,C I O.Sedalni deo sundjer 

deblj.80mm,350 gramski.Ledjonaslon sundjer 

deblj.60mm,350 gramski.Presvlaka je visoko 

kvalitetan mebl po izboru narucioca. 

kom 4,00         

  

UKUPNO ENTERIJER 
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  SPECIFIKACIJA PERGOLE ZA VILU, 

(MSP)       

Za pergolu uz ponudu dostaviti sledeće sertifikate i potvrde standarda: 

Sertifikat o nezapaqivosti B1 

Deklaraciju o usklađenosti Led osvetljenja 

Sertifikat o usaglašenosti električnog adaptera 

ISO sertifikat sistem upravljanja koji ispunjava se zahteve standard Sistema I upravljanja kvalitetom. 

Sertifikat o generalnim karakteristikama platna. 

1. 

PERGOLA DIM. 1881 x 925 cm (iz tri 

segmenta) ,619 x 925 cm 

647 x 925 cm 

615 x 925 cm Kom 1,00         

Platno za pergolu je PVC platno koje se proizvodi u basic, basic strukturalnim bojama i 3D opcionim bojama.Strukturalna platna poseduju reljefnu 

stranu sa efektom tkanja, a 3D platna daju jos jednu 

dimenziju u izgledu platna.Platna su troslojna i poseduju sloj za zamračivanje, koji pruža totalnu UV 

zaštitu i pruža izuzetnu termoizolaciju pa dolazi do redukcije toplote u prostoru koji je ispod pergole.Takođe poseduju i Acrylni sloj na spoljnoj 

površini koji sprečava lepljenje prljavštine.Aluminijumski profili predstavljaju osnovu konstrukcije pergole,Aluminijumski profili vodilice su obojeni 

epoxy puderima, i takodje su svi zastićeni 

procesom galvanizacije. Svi vezni metalni delovi su od nerdjajućeg čelika 

Dimenzije glavnih aluminijumskih profila 

• Oslonac pergole, dimenzije 120x133 mm, i debljine zida aluminijuma 2,5.Vodilica pergole, sa 5 komora, dimenzija 120x160 mm, debljine 

aluminijuma 2,2 mm.Oluk pergole dimezija 158x167 mm, ojačane debljine 

aluminijuma u donjoj zoni (zona 158 mm) od 3mm, ostali deo ima 

debljinu od 2 mm. 

Profili koji nose platno 

Prvi pogonski profil, dimezije 90x60 mm,ostali profili, dimenzja 54x53 mm.Na ovim profilima se nalazi „kombi“ systems, sistem tockica kojima se 

obezbeđuje klizanje profila 

kroz vodilicu, pa samim tim i pomeranje platna. 

Profili koji nose krov, dimenzija 30x160 mm,profil u koji se navlači oslonac pergole „šolja“,trapezasti krovni lim, sa malom visinom 

trapeza za veću otpornost na savijanje 

Otpornost na vetar kod pergole je klase 8 po Beaufort-ovoj skali, tj do 74 km/h 
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U cenu pergole su uračnati: 

• Vodilice pergole od aluminijuma, 

• Oslonci pergole od aluminijuma, 

• Noseća čelična konstrukcija, dimenzije kutija 120x120x4 mm, 

• Sakriveni olučni sistem, 

• Bešumni motori, francuskog proizvođača Somfy ili ekvivalentno, 3 kom, 

• Daljinski višekanalni upravljač, francuskog proizvođača Somfy ili ekvivalentno, 1 kom, 

• Krov pergole od aluminijuma, 

• Platno iz basic serije, basic strukturalne serije ili 3D serije, iz tri nezavisno pomerljiva platna. 

• Standard LED osvetljenje, 

• Dimer za finu regulaciju svetla, 

• Senzor za vetar, 

• Transport, 

• Montaža 

Prikaz celog sistema u komponentama 

 UKUPNO PERGOLA    
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SPECIFIKACIJA PROFESIONALNE KUHINJE ZA GLAVNI OBJEKAT ZA VILU, (MSP) 

1. 

 

Mašina za pranje posuđa sa plovkom kom 
1,00   

      

Potpultna mašina za pranje, ispunjuje sve 

higijenske zahteve po  DIN SPEC 10534. Mašina 

je dostupna sa softverskim programom i podesivo 

po zahtevu kupca za pranje različitog posuđa tanjiri 

/ čaše / pribor za jelo / tanjiri i čaše. 

  

Kapacitet 

Kapacitet pranja do 77 korpe/h, 1.380 tanjira/h, 

2.770 čaše/h 

Standardna oprema 

Paket korpi u zavisnosti od vrste posuđa; 

Dvostruki zidovi za toplotnu i zvučnu izolaciju; 

Automatska pumpa za izbacivanje vode iz mašine 

na kraju radnog vremena; 

Pumpa za podizanje pritiska kako bi se osiguralo 

konstantno ispiranje; 

Frenkventni regulator  za kontinuirano podešavanje 

pritiska pranja u zavisnosti od vrste posuđa; 

Optički i akustični pokazivač prijave greške; 

Režim mirovanja koji smanjuje potrošnju energije 

kad mašina ne radi; 

Integrisana memorija grešaka; 

Prikaz servisnog intervala; 

Ugrađen dozator za sredstvo pranja i sredstvo 

ispiranja;  

Zaštićen integrisan USB ulaz za ažuriranje 

softvera. 

Rezultat pranja 

Polje pranja gornje i donje S-forme sa klip 

sistemom za skidanje bez alata; 
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  Meki start za nežno pranje posuđa; 

  

 

  

Individualno podešavanje standardnog programa 

(vreme pranja, temperature, pritisak, doziranje 

sredstva pranja i ispiranja); 

  

Posebni programi: intenzivni / kratki / za skidanje 

kamenca / ekonomični / tihi / za promenu vode u 

tanku. 

  Higijenske karakteristike 

  Tank duboko izvučen; 

  Glatke unutrašnje strane mašine bez cevi; 

  

Higijenski grejač okrugao –glatka i zatvorena 

površina; 

  Duboko izvučena vođica za korpu; 

  

Četvorostruki sistem za filtriranje koji se sastoji od 

ravnog sita,cilindričnog sita, usisno sito pumpe i 

centrifugalnog prečišćivača za plutajuće ostatke; 

  

Senzor zamućenosti koji nadgleda vodu u tanku i 

uključuje automatsku funkciju regeneracije; 

  

Softver sa higijenskim dnevnikom za 

dokumentaciju relevantnih podataka o higijeni; 

  Vođeni program samopranja; 

  

Termo-Stop  spečava rad ispod podešene 

temperature; 

  

Plovci za pranje i ispiranje sa automatskim 

nadzorom nivoa hemijskih sredstava. 

  

Kapacitativni Multi-Touch-Display sa sigurnosnim 

staklom (otpornost na udarce IK7); 

  Rukovanje preko jednog dugmeta kodirano bojom; 

  Prikaz napretka ciklusa pranja; 

  

Jezički neutralan, intutivno rukovanje preko 

piktogarama i simbola; 
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Vođeni meni u punom koloru, višejezični po 

izboru 22 jezika  

  

 

  Potpuno elektronska kontrola; 

  Automatska funkcija uključenja i isključenja; 

  Uputstvo za rad kroz video prikaz. 

  Interfejs LAN / WLAN 

  

Mašina treba da poseduje WLAN i LAN ugrađenu 

funkciju i time pripremljena za automatski prenos 

operativnih podataka na server podataka putem 

interneta. 

  Tehnički podaci 

  Materijal: nerđajući čelik 1.4301 

  Veličina tanka: 15,3 l 

  Cirkulaciona pumpa: 150 - 200 l/min 

  Potrošnja vode: od 2,0 l po korpi 

  

Napon: 380-415 V / 50-60 Hz / 3N~ (prebacivanje 

na 200-240 V 1N~ je moguće)  

  

Zaštita od prskanja: IP X5 (sa zadnjim zidom od 

nerđajućeg čelika)  

  Dimenzije 

  Širina: 600 mm 

  Dubina: 617 mm 

  Visina: 820-855 mm 

  Visina otvora: 404 mm 

  Podesive nogice: +35 mm 

  Dodatna oprema 

  Ugrađene posude 

  

Ugrađena posuda za pranje i ispiranje sa 

automatskim nadzorom nivoa hemijskih sredstava; 

  Dubina mašine se povećava za 20 mm. 

  Ugrađen omekšivač vode 

  Funkcioniše prema metodi jonske razmene  
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  Izmenjivač toplote 

  

Vrela para se preko ventilatora usisava i greje 

hladnu ulaznu vodu; 

  Smanjuje operativne troškove  i izlaznu paru; 

  

Gore navedena visina mašine uvećava se za 85 

mm. 

  Upravljanje energijom po DIN 18875 

  

Komunikacioni interfejs za povezivanje na eksterni 

sistem optimizacije energije. 

  Web-App povezivanje 

  

Operativni podaci se prenose putem Interneta i 

mogu se u svakom trenutku preuzeti od strane 

korisnika putem preko Web-App. 

 

2. 

  

  

  

  

  

  

Mašina za pranje čaša sa plovkom kom 2,00         

Potpultna mašina za pranje, ispunjuje sve 

higijenske zahteve po  DIN SPEC 10534. Mašina 

je dostupna sa softverskim programom i podesivo 

po zahtevu kupca za pranje različitog posuđa tanjiri 

/ čaše / pribor za jelo / tanjiri i čaše. 

   

Kapacitet 

Kapacitet pranja do 77 korpe/h, 1.380 tanjira/h, 

2.770 čaše/h 

Standardna oprema 

Paket korpi u zavisnosti od vrste posuđa; 

Dvostruki zidovi za toplotnu i zvučnu izolaciju; 
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Automatska pumpa za izbacivanje vode iz mašine 

na kraju radnog vremena; 

       

  

Pumpa za podizanje pritiska kako bi se osiguralo 

konstantno ispiranje; 

  

Frenkventni regulator  za kontinuirano podešavanje 

pritiska pranja u zavisnosti od vrste posuđa; 

  Optički i akustični pokazivač prijave greške; 

  

Režim mirovanja koji smanjuje potrošnju energije 

kad mašina ne radi; 

  Integrisana memorija grešaka; 

  Prikaz servisnog intervala; 

  

Ugrađen dozator za sredstvo pranja i sredstvo 

ispiranja;  

  

Zaštićen integrisan USB ulaz za ažuriranje 

softvera. 

  Rezultat pranja 

  

Polje pranja gornje i donje S-forme sa klip 

sistemom za skidanje bez alata; 

  Meki start za nežno pranje posuđa; 

  Higijenske karakteristike 

  Tank duboko izvučen; 

  Glatke unutrašnje strane mašine bez cevi; 

  

Higijenski grejač okrugao – glatka i zatvorena 

površina; 

  Duboko izvučena vođica za korpu; 

  

Četvorostruki sistem za filtriranje koji se sastoji od 

ravnog sita,cilindričnog sita, usisno sito pumpe i 

centrifugalnog prečišćivača za najsitnije ostatke; 

  

Senzor zamućenosti koji nadgleda vodu u tanku i 

uključuje automatsku funkciju regeneracije; 

  

   

Softver sa higijenskim dnevnikom za 

dokumentaciju relevantnih podataka o higijeni; 
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  Vođeni program samopranja; 

  

Termo-Stop  spečava rad ispod podešene 

temperature; 

  

Plovci za pranje i ispiranje sa automatskim 

nadzorom nivoa hemijskih sredstava. 

  

Individualno podešavanje standardnog programa 

(vreme pranja, temperature, pritisak, doziranje 

sredstva pranja i ispiranja); 

  

Posebni programi: intenzivni / kratki / za skidanje 

kamenca / ekonomični / tihi / za promenu vode u 

tanku. 

  

Kapacitativni Multi-Touch-Display sa sigurnosnim 

staklom (otpornost na udarce IK7); 

  Rukovanje preko jednog dugmeta kodirano bojom; 

  

  Prikaz napretka ciklusa pranja; 

  

Jezički neutralan, intutivno rukovanje preko 

piktogarama i simbola; 

  

Vođeni meni u punom koloru, višejezični po 

izboru 22 jezika  

  Potpuno elektronska kontrola; 

  Automatska funkcija uključenja i isključenja; 

  Uputstvo za rad kroz video prikaz. 

  Interfejs LAN / WLAN 

  

Mašina ima WLAN i LAN ugrađenu funkciju i 

time pripremljena za automatski prenos operativnih 

podataka na server podataka putem interneta. 

  Tehnički podaci 

  Materijal: nerđajući čelik 1.4301 

  Veličina tanka: 9,5 l 

  Cirkulaciona pumpa: 150 - 200 l/min 

  Potrošnja vode: 1,8 l po korpi 
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Napon: 380-415 V / 50-60 Hz / 3N~ (prebacivanje 

na 200-240 V 1N~ je moguće)  

   

  

Zaštita od prskanja: IP X5 (sa zadnjim zidom od 

nerđajućeg čelika)  

  Dimenzije 

  Širina: 460 mm 

  Dubina: 617 mm 

  Visina: 725-760 mm 

  Visina otvora: 309 mm 

  Podesive nogice: +35 mm 

  Dodatna oprema 

  Ugrađene posude- OPCIJA 

  

Ugrađena posuda za pranje i ispiranje sa 

automatskim nadzorom nivoa hemijskih sredstava; 

  Dubina mašine se povećava za 20 mm. 

  Ugrađen omekšivač vode - OPCIJA 

  Funkcioniše prema metodi jonske razmene  

  Ugrađena reverzna osmoza - OPCIJA 

  

Za upotrebu do tvrdoće vode  35°GH 

odgovarajući; 

  Snaga pri 15°C ulazne vode >= 1,0 l/min; 

  Sa predfilterom za zaštitu membrane; 

  Optimizacija kvaliteta vode posle pauze pranja; 

  

Automatski Bypass-funkcija održavanje pranja u 

slučaju kvara; 

  

Komunikacioni interfejs sa softverom za pranje 

(prikazivač greške); 

  

Gore navedena visina mašine uvećava se za 95 

mm. 

  Izmenjivač toplote - OPCIJA 

  

Vrela para se preko ventilatora usisava i greje 

hladnu ulaznu vodu; 
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  Smanjuje operativne troškove  i izlaznu paru; 

   

  

Gore navedena visina mašine uvećava se za 85 

mm. 

  Upravljanje energijom po DIN 18875 - OPCIJA 

  

Komunikacioni interfejs za povezivanje na eksterni 

sistem optimizacije energije. 

  Web-App povezivanje - OPCIJA 

  

Operativni podaci se prenose putem Interneta i 

mogu se u svakom trenutku preuzeti od strane 

korisnika putem preko Web-App. 

 

3. Regeneracija jonske mase -patrona kom 2,00         

4. Omekšivač vode  kom 1,00         

5. 

  

 

Električna friteza kom 1,00         

Dim. 400/900/900, 

   

Priključna snaga: 11,1 kW 

Priključni napon: 400 V 3N AC 

-          1 bazen: 13-15 l (ulja) 

Konstrukcione osobine: gornja radna površina od 

60,00 mm sa radijusom R 8 mm; 

Izrađena od nerđajućeg lima AiSi304; debljina 

gornje radne ploče 1,5 mm 

-          Dugme za uključenje/isključenje i dugme za 

regulaciju temperature, sa kućištem- 

  

posteljicom, koje sprečava prodor prosutih tečnosti 

prema prekidačima I unutrašnjoj instalaciji. 

   

  

-          Ugrađeni visokokapacitetni električni 

grejači, od visoko legiranog nerđajućeg čelika, koji  

  su namešteni u unutrašnjosti bazena 
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-          Grejači se pri čišćenju bazena lako i 

potpuno podižu iz bazena 

  

-          Grejači dimenzionirani tako, da je 

površinska toplotna ograničenost takva, da ne 

dolazi  

  do mikro gorenja ulja 

  

-          Specifična moć grejanja najmanje 1 kW / 

lit. ulja  

  

-          U eletrični tokokrog pored radnog 

termostata ugrađen i sigurnosni osigurač/termostat,  

  

koji u slučaju nepravilnog delovanja, isključi 

aparat-rad grejača. Prilikom podizanja grejača, radi 

čišćenja bazena, ugrađeni magnetni prekidač 

preventivno prekida električni tokokrug; ugrađene 

štelujuće nogice, kao i kontrolne sijalice koje 

svetle u toku rada grejača 

 

 

  

-          Uz fritezu se isporučuje: 1 x poklopac 

bazena, 1 x pletena korpa od hromirane čelične  

  

žice sa drškom od duroplastičnog termootpornog 

materijala i 1 x krilna vrata, koja su u donjem delu 

i lako se skidaju 

  

-          Ulje se iz friteze prazni kroz kuglaste 

loptaste ventile sa ručicom, smeštene ispod bazena 
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6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Električni roštilj kom 1,00         

Dim. 400/900/900   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Priključna snaga: 6 kW 

Priključni napon: 400 V 3N AC 

-          Kućište I gornje radne površine izrađeni od 

nerđajućeg lima AiSi304, završna obrada površina 

SB (scotch brite) 

-          Gornja radna površina 60 mm i debljine 1,5 

mm sa radijusom na prednjoj strani R=8 mm 

-          Regulacione nogice štelujuće po visini 

-          Radna ploča ravna – tvrdi hrom – 

ChromePlate, izrađena od deblje polirane i 

hromirane čelične ploče, koja omogućava visoku 

toplotnu provodljivost, ravnomerno zagrevanje I 

nisku apsorpciju topline na samoj radnoj površini 

ploče 

-          Dimenzije radne roštilj ploče: 390x520 mm 

-          Dugmići za uključenje i regulaciju 

temperature, sa kućištem-posteljicom, koji 

sprečavaju prodor prosutih tečnosti prema 

prekidačima i unutrašnjoj instalaciji 

-          Električni grejači smešteni pod radnom 

pločom i udaljeni od ploče tako da zračenjem 

ravnomerno greju površinu radne ploče 

-          Grejači namešteni tako, da se pri servisnoj 

intervenciji zamenjuju bez odstranjivanja toplotne 

zaštite 

-          U električni tokokrog, pored radnog 

termostata, ugrađen i sigurnosni 
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osigurač/termostat, koji u slučaju nepravilnog 

delovanja, isključi rad grejača 

  

  

   

  

-          Prekidač i termostat na komandnoj ploči 

montirani odvojeno i nisu u istoj osi 

  

-          Na komandnoj tabli, pored prekidača nalaze 

se signalne sijalice, koje su uključene i svetle, dok 

su uključeni grejači 

  

-          Ispod komandne table, po sredini uređaja – 

na klizačima smeštena fioka za skupljanje viška 

masnoće 

  

 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

    

 

7 

  

  

  

 

Zamrzivač kom 1,00         

-               Unutrašnja i spoljna površina AISI 304 

  

-               Rashladni sistem u monoblok izvedbi  

-               Poliuretanska izolacija 60mm 

-               Samozatvarajuća vrata s magnetnom 

gumom 

-               Plastificirane žičane rešetke ( 3 kom) 

podesive po visini 

-               Podesive nogice po visini 

-               Elektronski regulator automatskog rada 
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-               Dinamičko hlađenje  

  -               Otapanje isparivača el.grejačima 

  -               Prisilno isparavanje kondenzovane vode 

  Ugrađen grejač vrata 

  Temperaturno područje -22 / -18oC 

  Širina x dubina 710 x 800 mm 

  Visina 2050 mm 

  Police - dimenzije GN 2 / 1  ( 530 x 650 mm ) 

  Rashladno sredstvo R 452A (ekološki) 

  Uslovi okoline 43 oC / 65 % 

  Priključna snaga 650 W 

  Priključni napon 230 V / 50 Hz 

  Masa  122kg 

 

8. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Frižider kom 1,00         

-               Unutrašnja i spoljna površina AISI 304   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-               Rashladni sistem u monoblok izvedbi 

(ISPARIVAČ IZVAN KOMORE) 

-               Poliuretanska izolacija 60mm 

-               Samozatvarajuća vrata s magnetnom 

gumom 

-               Plastificirane žičane rešetke ( 3 kom) 

podesive po visini 

-               Podesive nogice po visini 

-               Elektronski regulator automatskog rada 

-               Dinamičko hlađenje  

-               Prisilno isparavanje kondenzovane vode 

Temperaturno područje 0 / +10oC 

Širina x dubina 710 x 800 mm 

Visina 2035 / 2105 mm 

Unutrašnja zapremina 590 lit 
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  Police - dimenzije GN 2 / 1  ( 530 x 650 mm )   

     Rashladno sredstvo R 452a (ekološki 

  Uslovi okoline 43 oC / 65 % 

  Priključna snaga 385 W 

  Priključni napon 230 V / 50 Hz 

  Masa  96 kg 

 

9. 

Frižider za vino kom 1,00         

Dimenzije                           1850 x 595 x 595 mm 

   

Police                                   drvene 

Neto zapremina                368 lit 

Temperatura                     +5 / +22 0C 

Potrošnja struje na 24h,  0.350 / 0.598 kWh 

Rashladno sredstvo          R600a 

Multi temperaturni ili jedna temperatura opciono 

Energetska klasa               A+ / B 

Kapacitet vinskih flaša     197 komada(0,75L)     

Nivo  buke                         40 / 42 dB 

Priključak                           220 – 240 V / 1 / 50 Hz 

 

10. 

   

Parakonvekcijski uređaj kapaciteta 6 x GN 1/1 kom 1,00         

Uređaj ima 10 medija termičke obrade, 

temperaturna funkcija od 30 °C do 300 °C. 

   

Mediji termičke obrade i – načini delovanja 

      SelfCookingControl® sa 7 procesa termičke 

obrade - automatski: 

Veliki komadi mesa 

Piletina 

Riba 

Prilozi/povrće 

Pečenje 
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  Jela od jaja/poslastice 

  

 

  

Finishing® (automatski proces regeneracije za 

tanjire-banket, bife, a la carte,…) 

  

      Parnokonvekcijski, manuelno podesivi načini 

rada sa 3 medija termičke obrade: 

  Para 30 oC – 130 oC 

  Vrući vazduh 30 oC – 300 oC 

  Kombinacija 30 oC – 300 oC 

  5Senses (5 čula): 

   

           Oseća 

   

           Prepoznaje 

   

           Misli 

   

           Uči 

   

           Komunicira 

  Dodatne funkcije 

  

      ClimaPlusControl® - merenje i regulacija 

vlage do postotka tačno za svaki proizvod, 

  

      HDC® - HiDensityControl® - visok kvalitet 

gotovih proizvoda čak i pri višim opterećenjima, 

patentirana pravilna raspodela energije i vlage u 

unutrašnjosti uređaja 

  

      iLC® – InteligentLevelControl® - visok 

kvalitet i brzina pripreme pri različitim mešanim 

punjenima, časovna kontrola za svaki  nivo 

posebno,  

        1200 programa sa 12 mogućih koraka 



Страна 91 од 106 
 

Министарство спољних послова,  

Београд, Кнеза Милоша 24-26;  ОП 10/2019 

R. 

BR. 
OPIS RADOVA Jed.mere Količina 

 Jed. Cena bez 

PDV-a 

Jed. Cena sa 

PDV-oma 

Ukupno bez 

PDV-a  (4x5) 

Ukupno sa PDV-

om (4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

      5 brzina obrtaja ventilatora, moguće 

programiranje 

  

      EfficientCareControl® potpuno automatski 

sistem čišćenja i odstranjivanja kamenca iz parnog 

generatora i unutrašnjosti uređaja, prepoznavanje 

zaprljanosti i prilagođavanje stepena čiščenja 

(prilagođeno za pranje preko noći) 

  

      MyDisplay – podešavanje izgleda i funkcija 

displaya 

  

      Na osnovu upotrebe, aparat sam predlaže 

određene postavke (na osnovu predhodnih 

izabranih parametara) 

  

      CoolDown – brzo hlađenje unutrašnjosti 

uređaja 

        Top lista 10 najčešće korišćenih programa  

  

      HACCP - automatsko dokumentovanje 

podataka i prenos preko USB priključka (ili 

povezano sa računarom) 

  

      Automatski izbor sata i datuma za početak 

pripreme 

  

      On-line funkcija pomoći za lakši rad sa 

uređajem sa kratkim uputstvom na srpskom jeziku 

  

      Delta-T funkcija za sporu pripremu velikih 

komada mesa 

  

      CalcDiagnoseSystem® CDS sa automatskim 

pražnjenjem i čiščenjem parno- generatora 

  

      Servisno dijagnostični sistem (SDS) sa 

automatskim prikazom poruke za servis 

  

      Funkcija ½ potrošnje energije (samo za 

električne uređaje) 

  

      Ravnomerno korišćenje energije u skladu sa 

potrebama pripreme proizvoda 
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      Funkcija prikaza potrošnje energije (za svaki 

pojedinačni postupak termičke obrade i na 

dnevnom nivou) 

  Oprema 

  

      Full color display i Touch screen (ekran na 

dodir) sa lako razumljivim simbolima 

  

      Tekstualni i grafički prikaz svih postupaka 

pripreme 

  

      Centralni taster za podešavanje, sa funkcijom 

»push« za potvrdu unosa podataka 

  

      Dinamična raspodela kruženja vazduha – 

ravnomerno 

  

      Sonda za merenje temperature u središtu 

proizvoda sa 6 mernih tačaka 

  

      Mogućnost upotrebe i 3 pojedinačne sonde 

(svaka sa po 2 merne tačke) 

  

      Držač za sondu – pomoć pri stavljanju u 

tečnosti ili manje komade (npr. mafini) 

  

      Visoko kvalitetan parni generator sa 

automatskim dotokom sveže vode 

        Prikaz stvarne i zadate vrednosti 

        Digitalni tajmer od 0 - 24 h ili neprekidni rad 

  

      VDE sertifikat za upotrebubez nadzora (za 

potrebe noćnog režima rada) 

  

      Integrisani tuš za čiščenje sa povratnom 

automatikom namotavanja, višestepeno izvlačanje 

  

      Integrisano centrifugalno odvajanje masnoće, 

(bez potreb po filteru za masnoću) 

  

      USB priključak (prenos HACCP podataka, 

unos ili izvoz podataka, programa,…) 
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      Vrata uređaja sa troslojnim staklom,za uštedu 

dodatnih 10 % energetskih troškova; mogućnost 

otvaranja unutrašnjih stakala za potrebe čiščenja 

  

      Integrisan sakupljač kondenza na vratima sa 

samostalnim oticanjem (stoni modeli) 

  

      Bezkontaktni kontrolni prekidač zatvaranja 

vrata 

  

      Ručka za jednoručno otvaranje vrata (u levo 

ili desno), vrata se lako samo zalupe (stoni modeli) 

  

      Higijenska unutrašnjost bez žlebova, sa 

zaobljenim uglovima 

  

      Automatsko zaustavljanje rada ventilatora 

(motora) prilikom otvaranja vrata 

        Jednostavno zamenljiva zaptivka na vratima 

  

      LED osvetljenje sa signalizacijom za svaki 

pojedinačni red 

          (ceranskostaklo-otporno na udarce) 

  

      Najviša visina gornjeg nivoa (pri upotrebi 

orig. postolja za stone modele) je 1,60 m 
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11. Radni sto, izrada INOX Dimenzije 1000 x 700 x 

850 
kom 1,00         

 

12. Jednodelna sudopera sa radnim delom kom 1,00         

  Dimenzije 1700 x 700 x 850             

  

UKUPNO PROFESIONALNA KUHINJA 

    

 

R.BR. OPIS RADOVA Jed.mere Količina 
Jed. Cena bez 

PDV-a  

Jed. Cena sa PDV-

om 

Ukupno bez 

PDV-a (4x5) 

UKUPNO sa 

PDV-om (4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SPECIFIKACIJA SPOLJASNJEG ROSTILJA ZA VILU, (MSP) 

              

1 

Spoljasnji rostilj na cumur sa celicnom 

resetkom,dim. 1200x700xh-

850mm,izradjen od inoxa. 

kom 1,00         

UKUPNO SPOLJASNJI ROSTILJ 
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Ukupna cena  

bez PDV-a 

 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

GRADJEVINSKI I GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI 
 

 

GRADJEVINSKI I GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI FASADA 
 

 

ELEKTRO INSTALACIJE 
 

 

OGRADA 
 

 

ENTERIJER 
 

 

PERGOLA (GLAVNI OBJEKAT TERASA) 
 

 

KUHINJA PROFESIONALNA GLAVNA ZGRADA 
 

 

ROSTILJ SPOLJASNJI NA CUMUR 
 

 

UKUPNO SVEGA: 
 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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-РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ- 

 

ГАРАНЦИЈА  

 

 

 

Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је 

 

________________________месеци/године (уписати понуђени рок гаранције) 

 

 

 

                           Гаранција не може бити краћа од 24 месеца. 

 

 

 

 

                        

 

  

 

  Потпис овлашћеног лица 
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VII 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише,  

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Београд, Кнеза Милоша 24-26 

  

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА, Београд, 

Кнеза Милоша 24-26, ПИБ 1100184462, Матични број: 

07011636, које по овлашћењу министра спољних послова 

број: 920-1/12 од 03.07.2017. год, заступа Вељко Одаловић, 

генерални секретар (у даљем тексту: Наручилац) и 

  

2. ______________________________________________________ 

са седиштем у ______________, улица 

________________________, ПИБ __________________, 

матични број ________________ кога заступа 

___________________________________________, директор  

(у даљем тексту: Извођач радова) 

 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну 

понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити 

носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача 

потписати уговор 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне 

набавке број 10/2019, чији је предмет извођење радова у делу објеката у улици 

Кнеза Милоша број 20; 

 - да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду 

број (биће преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог 

уговора; 

 - да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава 
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Наручилац), доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова у делу објекта у 

улици Кнеза Милоша број 20; 

 - да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом 

Уговору делимично поверити Подизвођачу (биће преузето из понуде). 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је Извођење радова на привођењу намени објеката 

за репрезентативне потребе смештаја страних гостију Министарства 

спољних послова. и то 

 

(спецификација ће бити преузета из понуде)  

 

Члан 2. 

 

 Укупно уговорена цена је (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а. 

 Цена је изражена у динарима без ПДВ-а. 

 Наручилац задржава право да одступи од процењене количине 

радова из члана 1. овог уговора, у зависности од потреба на објектима, односно 

потреба корисника. 

 У цену радова урачунати набавку, транспорт, испоруке и уградњу 

свог потребног материјала и пратећег материјала за извршење конкретне позиције, 

употребу алата, машина и механизације,заштиту подова, намештаја и столарије 

ПВЦ фолијом, измештање намештаја ради извођења радова и враћање на место по 

завршетку, употребу покретне скеле за све радове до висине до 5 м, узимање мера 

на лицу места, одржавање чистоће градилишта за несметан рад запослених ван 

радне зоне, изношење шута ван објекта, утовар у камион и одвоз на градску 

депонију, као и завршно чишћење објеката након завршетка радова, као и набавку, 

испоруку и монтажу опреме са пуштањем у рад. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

        Члан 3. 

 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини од 70% од укупно уговорене 

цене. Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана 

достављања привремених обрачуна, односно окончане ситуације, оверене од 

стране надзорног органа Наручиоца.  

 Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано 

средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да 

садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.  

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, 

грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова. 

 

 

 

 

ВИШАК РАДОВА 
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                                                                    Члан 4. 

 

                         Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за 

извођењем вишка радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси 

о грађењу („Сл. лист  СФРЈ бр. 18/77“),  Извођач је дужан да застане са извођењем 

радова и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој 

потреби за вишком радова. 

 По добијању писане сагласности  Извођач ће извести вишак радова, 

с тим да укупна вредност вишка радова не може прећи 10 % од укупне вредности 

радова.  

 Јединичне цене за све позиције из члана 1. овог уговора за које се 

утврди постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и 

непроменљиве. 

 Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује 

вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне 

радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова 

неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 5. 

 

Извођач радова је дужан да у тренутку закључења уговора достави 

Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини 

од 70% од уговорене цене, без ПДВ-а. 

 Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење 

уговорних обавеза. 

 Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.  

Уколико се из објективних разлога продужи рок важења уговора, 

Извођач радова je дужан да продужи рок важења средстава финансијског 

обезбеђења или достави ново средство финансијског обезбеђења за период који 

одговара продуженом временском периоду извођења предметних радова и 

захтевима Наручиоца који се односе на средстава финансијског обезбеђења. 

 

        Члан 6. 

 

Извођач радова је дужан да у тренутку закључења Уговора, преда 

Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију 

за добро извршење посла у висини од 10%, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од 

рока за испуњење уговорних обавеза. 

 Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора и саставни је део овог уговора. 

 

 

 

Уколико се из објективних разлога продужи рок важења уговора, 
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Извођач радова je дужан да продужи рок важења средстава финансијског 

обезбеђења или достави ново средство финансијског обезбеђења за период који 

одговара продуженом временском периоду извођења предметних радова и 

захтевима Наручиоца који се односе на средстава финансијског обезбеђења. 

 

Члан 7. 

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета 

уговора, преда наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% 

без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив, без приговора. 

 

 Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења 

у случају неиспуњења уговорних обавеза. 

 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 8. 

 

 Извођач радова је дужан да радове који су предмет јавне набавке 

изведе у року од 60 дана, од дана увођења у посао. 

 

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

 

Члан 9. 

 

 Место извођења радова је објекат у Булевару кнеза Александра 

Карађорђевића број 26. 

 Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила 

Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту 

извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини 

грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести 

Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.  

 Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим 

прописима, стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла. 

 Наручилац је дужан да Извођачу радова обезбеди несметан приступ 

објекту и да именује вршиоцe стручног надзора и о томе писмено извести Извођача 

радова. 

 Радови ће се изводити и ван радног времена корисника, викендима и 

празницима,уз претходно одобрење термина од стране Инвеститора, а без увећане 

накнаде по основу рада ван радног времена. 

 Због специфичности објеката радови могу бити прекидани са најавом 

или без најаве. Време обуставе радова не урачунава се у рок извођења радова и 

понуђач нема права на додатну новчану надкнаду због прекида радова. 

 Сва оштећења настала за време извођења радова падају на терет 

Извођач радова.  

 Извођач радова је дужан да обезбеди континуитет стручних кадрова 

приликом извођења  радова, за све време трајања уговора. 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 10. 
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 Гаранција на изведене радове и уграђени материјал (биће преузето 

из понуде). 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 11. 

 

  Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати обим и 

квалитет изведених радова, уграђеног материјала и опреме. 

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму 

изведених радова, уграђеног матријала и опреме, извођач радова мора исте 

отклонити најкасније у року од седам дана, од дана сачињавања записника о 

рекламацији, у супротном Наручилац задржава право да раскине уговор. 

 Лице одговорно за праћење реализације уговора је Љиљана 

Веселиновић, контакт телефон: 011/306-8102. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 

обавеза овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора 

прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 

року у складу са одредбама уговора.  

 

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА 

 Члан 12. 

 

 Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од 

одговорности из делатности у складу са Законом о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 

i 145/2014) и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности 

(„Службени гласник РС“ број 40/2015). 

 Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време 

важења уговора у предметној набавци. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

      Члан 13. 

 

 Извођач радова је дужан да приликом пружања услуге која је предмет 

овог уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона 

о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 

113/2017). 

 

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 

Члан 14. 

 

 Понуђач којем је додељен уговор, дужан је да након потписивања 

уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца посла који ће 

изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, ради 

безбедносне провере од стране надлежне службе МУП-а Републике Србије. 

 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 
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Члан 15. 

 

 Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као 

поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као 

пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о 

чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора. 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 16.  

 

 Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без 

одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора 

и да је документује на прописани начин. 

 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 17. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у 

случају када друга уговорна страна не испуњава или неблаговремено испуњава 

своје уговором преузете обавезе.  

 О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем 

обавестити другу уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана 

пријема писменог обавештења о раскиду Уговора. 

  

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 18. 

 

 Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора 

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

набавке, уколико за то постоје оправдани разлози. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 20.  

 

 Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним 

или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 

односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења 

према трећим лицима. 
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Члан 21. 

 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми 

и уз обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 22. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 

супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  

 

Члан 23. 

 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

  - потпис - 

Вељко Одаловић, генерални 

секретар 

                                          

директор 
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VIII 

 

ОБРАЗАЦ  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде. 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач 

и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на 

страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним 

набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 
 

 

 

 

 

Напомена:  У случају потребе табелу копирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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IX 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам 

у отвореном поступку јавне набавке број 10/2019, чији је предмет извођење радова 

на привођењу намени објеката за репрезентативне потребе смештаја страних 

гостију Министарства спољних послова, понуду поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и 

попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понулђача. 

 

 

Датум:___________________  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 
ес/сјс 

 

 

 

 

 


