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 Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26, МН 5/2019 по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  

 

 

   

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Београд, Немањина 22-26 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Предмет: 

Набавка - израда канцеларијског и кухињског 

намештаја и кухињске опреме за пословни простор 

на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, 

улица Масарикова број 5 

 

Број јавне набавке: 5/2019 

 

Врста поступка: Jавна набавка мале вредности 
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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 грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на основу Одлуке о спровођењу 

поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 404-02-26/2019-02 од 25.02.2019. 

године и број 404-02-526/2019 од 05.03.2019. године. 

 

 

 2. Подаци о Наручиоцу: 

 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  

 - Београд, улица Немањина  број 22-26, 

 - ПИБ 108510088, 

 - Матични број 17855212 

 - ЈБКЈС 14810 

 -   www.mgsi.gov.rs 

 

 

 3. Предмет јавне набавке и врста поступка 

 Набавка - израда канцеларијског и кухињског намештаја и кухињске опреме за 

пословни простор на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5.  

 Управа за заједничке послове републичких органа (у даљем тексту: Управа за 

заједничке послове) спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ради закључења уговора 

о јавној набавци. 

 

 4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

 

 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

 Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана отварања 

понуда. 

 

 6. Контакт 

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

 Факс: (011) 3615-867 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mgsi.gov.rs/
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II  

 

П О Д А Ц И 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 Предмет јавне набавке је набавка - израда канцеларијског и кухињског 

намештаја и кухињске опреме за пословни простор на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у 

Београду, улица Масарикова број 5.   

 

  Назив и ознака из општег речника: 39100000-3 Намештај 

 Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.   
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III 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 1. Квалитет 

  Намештај мора да испуњава техничке услове претежно квалитета Q-1 који се 

односи на издржљивост, отпорност површине, квалитета материјала и израде све у складу са 

важећим српским стандардима према Правилнику о техничким и другим захтевима за 

намештај („Службени гласник бр. 56/2009“). Материјали који се користе морају да испуњавају 

Е1 емисиони услов формалдехида. 

 Понуђачи су дужни да на свом  меморандуму у понуди доставе изјаву, о томе 

да понуђена добра  испуњавају наведене захтеве.  

 Наведена изјава ће бити саставни део уговора.   

Испуњеност услова се доказује достављањем атеста за наведене критеријума прликом 

испоруке добара. 

                        

  2. Каталог  

 Понуђач је дужан да у понуди достави каталоге у којима су јасно обележени 

производи који се нуде са назнаком на који број позиције из спецификације се односе. 

 Уколико понуђач нема каталог може доставити у понуди фотографије (у боји) 

готовог производа, са јасном назнаком на коју позицију из обрасца спецификације понуде се 

односи производ са фотографије. Каталоге, односно фотографије (у боји) потребно је 

доставити у два идентична примерка (комплета). 

 За кожну фотељу понудити три различите врсте штепа и доставити у понуди 

фотографије. 

 Наручилац задржава право да за понуђене производе (из достављених каталога 

или фотографија) изврши увид код понуђача. 

 

 3. Начин, место и рок испоруке добара 

  Испорука добара вршиће у Београду, улица Масарикова број 5, на XVIII 

спрату објекта „Београђанка“.   

 Добра која су предмет јавне набавке испоручују се на захтев наручиоца у року 

који не може бити дужи од 20 дана од дана усменог или писменог захтева наручиоца. 

 Понуђач је дужан да приликом испоруке за свако испоручено добро достави 

гарантни лист односно фабричку декларацију. 

 Испорука добара може се вршити на захтев наручиоца и ван радног времена, 

викендом или празником уколико наручилац то буде захтевао, без права на увећање накнаде по 

основу рада ван радног времена. 

 Наручилац задржава право да одступи од процењених количина наведених у 

спецификацији.  

  

 5. Гарантни рок 

 Гарантни рок на испоручена добра je 24 месеца, од дана испоруке и монтаже. 

 

  6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

  Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање/пријем добара.  

  У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету 

испоручених добара, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана 

сачињавања записника о рекламацији или заменити добро на коме је утврђен недостатак у 

супротном наручилац задржава право да раскине уговор.  

 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. Лице одговорно за праћење реализације уговора, биће одређено приликом израде 

уговора, контакт телефон:--. 
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7. Мере заштите 

 Понуђач је дужан да приликом испоруке и израде канцеларијског и кухињског 

намештаја и кухињске опреме за пословни простор на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у 

Београду, улица Масарикова број 5, 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). 

 

  8. Безбедносна провера  

  Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да након потписивања уговора, на 

захтев наручиоца, у року од пет дана достави имена ангажованих извршилаца посла и попуњен 

образац - Упитник о идентификационим податцима својеручно потисан за сваког запосленог 

појединачно,  као и податке о возилима која ће користити приликом доставе и монтаже добара 

ради безбедносне провере од стране надлежне службе Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије. 
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IV 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

 

Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати: 

 

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН 

 

 

  

- 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН). 

- 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН). 

 

- 

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  (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН). 

-  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

Доказ за правно  

лице: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране 

понуђача која је саставни део конкурсне документације.  

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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И З Ј А В А 

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 

_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава 

услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке 

мале вредности број 5 за 2019. годину, чији је предмет набавка - израда канцеларијског и 

кухињског намештаја и кухињске опреме за пословни простор на XVIII спрату објекта 

„Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 и то: 

 

 

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

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН). 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) 

ЗЈН). 

 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији  (члан 75. став 1. тачка 3) ЗЈН). 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 

75. став 2. ЗЈН). 

 

 

 

 

   

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: __________________ 
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И З Ј А В А   

 

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 

 

 __________________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да 

подизвођач испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у 

поступку  јавне набавке мале вредности број 5 за 2019. годину, чији је предмет набавка - 

израда канцеларијског и кухињског намештаја и кухињске опреме за пословни простор 

на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5и то: 

 

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

регистар. 

 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре . 

 

3. 

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 . 

4.  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 

75. став 2. ЗЈН). 

 

У случају потребе образац копирати. 

  

 

 

 

 

Датум:___________ 

  

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
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И З Ј А В А   

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу члан групе 

 

 _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава 

услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке 

мале вредности број 5 за 2019. годину, чији је предмет набавка - израда канцеларијског и 

кухињског намештаја и кухињске опреме за пословни простор на XVIII спрату објекта 

„Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 и то: 

 

 

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

регистар. 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре . 

 

3. 

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. 

4.  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 

75. став 2. ЗЈН). 

 

У случају потребе образац копирати. 

 

 

Датум:_____________ 

 

  

  

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

  (чл. 76. Закона о јавним набавкама) 

 

 2.1. Пословни капацитет 

 

 2.1.1. Финансијски капацитет  

  Рачун понуђача не сме бити ниједан дан у блокади у периоду од три године пре 

датума објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.  

 

Доказ за правно  

лице: 

- Потврда Народне банке о броју дана блокаде за период од три 

године пре датума објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки.  

 Потврда НБС,  не може да буде старија од дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

 

 2.1.2. Пословни капацитет  

 Да понуђач има уређено пословање у складу са захтевима стандарда квалитета 

SRPS ISO 9001:2008 и FSC Standard-међународна сертификација за дрво из одрживих шума. 

 

Доказ за правно  

лице: 

- Фотокопије наведених сертификата 
Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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 2.2. Кадровски капацитет  

 

  Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно 

ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду  („Службени гласник 

РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС). 

 Понуђач мора да има најмање 10 запослених или радно ангажованих лица од којих: 

 - 3 (три) столара-монтажера,  

 - 1 (један) запослен или радно ангажованo лицe по професији дипломирани 

инжењер архитектуре са радним искуством од најмање 12 месеци након стицања захтеване стручне 

спреме. Запослени или радно ангажовани инжењер мора имати сертификат издат од AUTODESK-а 

за рад на AutoCAD-у 2D и 3D. 

 

 Доказ 

за правно  лице: 

 Понуђач је дужан да за сва радно ангажована лица достави:  

- Фотокопију обрасца М-3а, М, М-А или други одговарајући 

образац, из којег се види да су запослена или радно ангажована 

лица пријављено на пензијско осигурање. Уз обрасце доставити 

уговор о радном ангажовању  закључен са послодавцем;  

- фотокопијa дипломе или потврде факултета за инжењерa 

шумарства и фотокопиja сертификата од AUTODESK-а за рад 

на AutoCAD-у 2D и 3D 
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2.2. Кадровски капацитет 

 

 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених односно радно ангажованих лица   

1 2 

    1.  

    2.  

    3.  

4.  

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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3. 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 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 буде закључен између 

наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у 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, потписана и оверена Изјава понуђача  

 

 4. 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 чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, 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.  
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 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, 

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 

 

 

  

 У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ____ % укупне 

вредности набавке, а што се односи на: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Делимично извршење набавке које ће бити поверено подизвођачу не 

 може бити веће од 50% од укупне вредности набавке. 

 Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће извршити  преко 

 подизвођача. 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: __________________ 
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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 и 

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

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

 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 пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају 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 датума и часа назначеног у позиву за подношење понуде. 

 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. 

 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 отварања понуда, вратити понуђачима, 

неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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 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 повeрити 

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 је дужан да за подизвођача достави изјаву о испуњености обавезних 

услова, која је саставни део конкурсне документације.  

 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. 

 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 изражена у динарима, без  ПДВ-а, FCO наручилац. 

 У цену добара урачунати и све зависне трошкове (транспорт, испорука, 

монтажа…) као и остале непоменуте трошкове. 

 Цена је фиксна и не може се мењати за све време важења уговора. 

 

 10.Aванс 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини до 30% од укупно уговорене цене. 

 Понуђач који уз понуду достави изјаву на свом меморандуму и тиме 

докаже да неће захтевати авансно плаћање, није дужан да доставља средства 

финансијског обезбеђења које се односе на авансно плаћање. 
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 11. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини до 30% од укупно уговорене цене. 

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

достављања службеног пријема фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Продавац је дужан да за испоручена добра изврши регистрацију фактуре на 

основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у 

Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о 

начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину 

вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник бр. 7/2018). Фактура 

Продавца мора бити предата на Писарници Наручиоца – Управе за заједничке послове 

републичких органа у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене регистрације у 

Централном регистру фактура.  

Наручилац ће извршити плаћање само ако је фактура исправно регистрована у 

Централном регистру фактура и достављена Наручиоцу у року из става 2. ове тачке, у 

супротном Продавац је дужан да откаже фактуру.  

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о 

наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место испоруке добара и датум извршене 

испоруке добара.  

У случају више или мање зарачунате цене испоручених добара, сачињава се 

записник о утврђеним недостацима. Један оверен и потписан примерак записника задржава 

овлашћено лице наручиоца за пријем добара, а други примерак записника са књижним 

одобрењем/задужење, Продавац предаје са фактуром и отпремницом на начин и у року како је 

то описано у ставу 2. ове тачке. 

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

 

 11. Средства финансијског обезбеђења 

 Понуђач је дужан да у понуди достави: 

  11.1. Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде у висини од 2% од 

вредности понуде, без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и 

регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 

3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011, 

139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017). 

  - Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од вредности понуде без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у року који мора да траје најмање 

колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде), у 

случају да понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду 

или не закључи уговор о јавној набавци а његова је понуда оцењена као најповољнија или не 

поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом; 

  - Потврду о регистрацији менице; 

  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 

30 дана од дана отварања понуда. 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
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Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу 

 

 Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења 

уговора преда Наручиоцу: 

  

11.2. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 

 Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави 

Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини до 30% од 

уговорене цене, са ПДВ-ом. 

 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. 

                          

 

 11.3. Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 

10%, од укупно уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист 

СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011, 139/2014) и  

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017); 

 - Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене 

без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже 

од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 

30 дана, од дана закључења уговора. 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази.  

  

 11.4. Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да у тренутку примопредаје 

предмета уговора достави: 

  - Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, 

у висини од 10%, од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист 

СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011, 

139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017); 
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 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10%, од укупно уговорене цене 

са роком важења 5 дана дуже од истека гарантног рока, без сагласности понуђача може 

поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;  

  - Потврду о регистрацији менице; 

  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од 

30 дана, од дана закључења уговора. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази.  

 

 12.  Реализација средстaва финансијског обезбеђењa 

 Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 

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

 

 13. 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.  

 

 14. 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. 

 

15. 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 може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда предајом на писарници наручиоца 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. 

 Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких 

органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 5/2019 чији је 

предмет набавка - израда канцеларијског и кухињског намештаја и кухињске опреме за 

пословни простор на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова 

број 5 (по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре).  

  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. 
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 16. 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. 

 

 17. Критеријум за доделу уговора 

 Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена 

цена. 

 18. Понуде са истом понуђеном ценом  

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати 

понуду понуђача који понуди краћи рок испоруке. 

 

 19. Захтев за заштиту права  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице који 

има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

  

 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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.  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.  

 После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 

рок за подношење захтева за заштиту права је 5 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. 
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 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) и да садржи печат 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 60.000,00 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 

печатом 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. 

 

  20. 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. 

 

 

 

 21. Закључење уговора 

 Наручилац може на основу члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним 

набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је 

поднета само једна понуда. 
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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 поступку јавне набавке мале вредности коју спроводи Управа за 

заједничке послове републичких органа (по овлашћењу Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре) број 5/2019, чији је предмет  набавка - израда канцеларијског 

и кухињског намештаја и кухињске опреме за пословни простор на XVIII спрату објекта 

„Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5, и приликом реализације Уговора, 

чувати и штитити као поверљиве све податке који су нам стављени на располагање и да ћу све 

информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у 

делу који се односи на распоред просторија и инсталације, укључујући 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 из чува и 

штити без обзира на степен те поверљивости. 

  Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора. 

Датум: ___________________________ 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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VI 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

 На основу позива за подношење понуда у предметном поступку, дајем понуду 

како следи: 

 

Понуда број:  

Датум:  

 

 

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом 

 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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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 

М.П.  
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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 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број подизвођача  

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 

Г) Микро 

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 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број члана групе – 

носиоца посла 
 

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 

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 

М.П.  

  

 



Страна 29 од 59 

 

 Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26, МН 5/2019 по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број члана групе  

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 

Г) Микро 

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 

М.П.  
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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 

 М.П.  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

НАПОМЕНА: У прилогу конкурсне документације је приказ у фотографији за поједине ставке из Спецификације добара која су предмет 

набавке - у excel табели. 

 

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације са структуром понуђене цене 

 

 Општи услови: 

 Сва добра морају бити у складу са одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за намештај. 

 Материјал од кога се израђује намештај и опрема мора поседовати одговарајуће атесте којима се доказује квалитет истог. 

 Сва понуђена добра приликом испоруке морају поседовати фабричку декларацију. 

 Сва понуђена добра морају испуњавати техничке услове квалитета Q1 који се односе на издржљивост, отпорност површине, квалитет 

материјала и израде а материјали од којих су понуђена добра израђен морају испуњавати Е1 емисиони услов формалдехида. 

 Димензије намештаја су дате у оквиру сваке појединачне позиције и исте је потребно пре израде проверити на лицу места. 

 Одабир боје-дезена полочастог намештаја, радне плоче и фронтова у кухињи, боје и дезена еко коже радних и клуб фотеља и осталог 

намештаја вршиће наручилац у складу са својим потребама.  

 Јединичном ценом обухватити набавку потребног материјала, израду, транспорт, испоруку и постављање и уградњу намештаја и опреме, 

као и завршно чишћење и одвозом насталог шута на депонију до 15км. 
 

I OPIS PROIZVOĐAČ Jed.mere Količina 
Jed.cena bez 

PDV-a  

Jed.cena sa 

PDV-om 

Ukupno bez 

PDV-a 

(5x6) 

Ukupno sa 

PDV-om 

(5x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 KABINETI      
  

1 

Radna fotelja visokog naslona dim naslona ne sme 

biti manja  od 72h x 55, u koži, crna boja sa 

drvenim rukonaslonima I drvenom bazom, u boji  

kože  po izboru naručioca 

  kom 2     

  

2 

Konferencijska fotelja nižeg naslona  u boji kože 

po izboru naručioca i boja sa drvenim 

rukonaslonima I drvenom bazom (mora biti u 

skladu sa stavkom 1) 

  kom 10     
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I OPIS PROIZVOĐAČ Jed.mere Količina 
Jed.cena bez 

PDV-a  

Jed.cena sa 

PDV-om 

Ukupno bez 

PDV-a 

(5x6) 

Ukupno sa 

PDV-om 

(5x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Radni sto 200x80  Gornja ploča stola  izrađue se 

od univera debljine 28mm koji je presvučen 

kvalitetnom folijom u tonu tamni orah. Dve 

podužne stranice gornjih ploča stolova su 

zaobljenih ivica u „post forming“ postupku. 

Ispod zaobljenih ivica ploča, sa donje strane se 

učvršćuje lajsna („švartna“) od MDF-a iste 

debljine i u istoj  obradi odnosno boji folije kao i 

ploča stola. Kraće strane se kantuju. Noge stola 

izradjuju se od univera debljine 25mm i kantuju 

ABS trakom 2mm. Noge stola izrađene su od 

univera u crnoj boji. Prednja ploča stola "vezač" 

izrađena je od univera debljine18mm. 

Konstruktivni elementi veze izvedeni "ekscentar-

tipl". 

  kom 1     

  

4 

Pomoćni sto 120x60x65h  sa zaobljenim ivicama,  

dim. 120x60xh.55cm. Gornja ploča stola izrađuje 

se od univera debljine 28mm koji je presvučen 

kvalitetnom folijom u tonu tamni orah. Dve 

podužne stranice gornjih ploča stolova su 

zaobljenih ivica u „post forming“ postupku. 

Ispod zaobljenih ivica ploča, sa donje strane se 

učvršćuje lajsna („švartna“) od MDF-a iste 

debljine i u istoj  obradi odnosno boji folije kao i 

ploča stola.  Kraće strane se kantuju. Noge stola 

izradjuju se od univera debljine 25mm i kantuju 

ABS trakom 2mm. Prednja ploča stola "vezač" 

izrađena je od univera debljine18mm. Noge stola 

izrađene su od univera u crnoj boji. Konstruktivni 

elementi veze izvedeni "ekscentar-tipl". 

  kom 1     
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5 

Radni sto 160x80  Gornja ploča stola  izrađue se 

od univera debljine 28mm koji je presvučen 

kvalitetnom folijom u tonu tamni orah. Dve 

podužne stranice gornjih ploča stolova su 

zaobljenih ivica u „post forming“ postupku. 

Ispod zaobljenih ivica ploča, sa donje strane se 

učvršćuje lajsna („švartna“) od MDF-a iste 

debljine i u istoj  obradi odnosno boji folije kao i 

ploča stola. Kraće strane se kantuju. Noge stola 

izradjuju se od univera debljine 25mm i kantuju 

ABS trakom 2mm. Noge stola izrađene su od 

univera u crnoj boji. Prednja ploča stola "vezač" 

izrađena je od univera debljine18mm. 

Konstruktivni elementi veze izvedeni "ekscentar-

tipl". 

  kom 2     

  

6 

Radni sto 120x60x73  Gornja ploča stola  izrađue 

se od univera debljine 28mm koji je presvučen 

kvalitetnom folijom u tonu tamni orah. Dve 

podužne stranice gornjih ploča stolova su 

zaobljenih ivica u „post forming“ postupku. 

Ispod zaobljenih ivica ploča, sa donje strane se 

učvršćuje lajsna („švartna“) od MDF-a iste 

debljine i u istoj  obradi odnosno boji folije kao i 

ploča stola. Kraće strane se kantuju. Noge stola 

izradjuju se od univera debljine 25mm i kantuju 

ABS trakom 2mm. Noge stola izrađene su od 

univera u crnoj boji. Prednja ploča stola "vezač" 

izrađena je od univera debljine18mm. 

Konstruktivni elementi veze izvedeni "ekscentar-

tipl". 

  kom 1     
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7 

Radni sto 80x80  Gornja ploča stola  izrađue se od 

univera debljine 28mm koji je presvučen 

kvalitetnom folijom u tonu tamni orah. Dve 

podužne stranice gornjih ploča stolova su 

zaobljenih ivica u „post forming“ postupku. 

Ispod zaobljenih ivica ploča, sa donje strane se 

učvršćuje lajsna („švartna“) od MDF-a iste 

debljine i u istoj  obradi odnosno boji folije kao i 

ploča stola. Kraće strane se kantuju. Noge stola 

izradjuju se od univera debljine 25mm i kantuju 

ABS trakom 2mm. Noge stola izrađene su od 

univera u crnoj boji. Prednja ploča stola "vezač" 

izrađena je od univera debljine18mm. 

Konstruktivni elementi veze izvedeni "ekscentar-

tipl". 

  kom 1     

  

8 

Ugaoni segment 80x60cm -  izrađuje se od 

univera debljine 28mm koji je presvučen 

kvalitetnom folijom u tonu tamni orah.  

Lučna stranica segmenata stolova su zaobljenih 

ivica u „post forming“ postupku. 

Ispod zaobljenih ivica ploča, sa donje strane se 

učvršćuje lajsna („švartna“) od MDF-a iste 

debljine i u istoj  obradi odnosno boji folije kao i 

ploča stola. Ravne strane se kantuju. 

  kom 2     
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9 

Pokretna kaseta   45x47xh.57cm - Gornja ploča 

kasete se izrađuje od iste vrste ploča kao i ploče 

stolova (d=28mm) i zaobljene su samo sa prednje 

strane „post-forming“ postupkom. 

Korpusi pokretnih kaseta rade se od univera 

d=18mm kao i vrata ormara i komoda koje se 

kantuju ABS kant trakom 2mm.  

Leđa su izrađena od lesonita ili HDF-a debljine 

3,2mm, pri čemu se postavljaju u kanale – 

nutovane stranice i podove – plafone (bez 

nakucavanja sa zadnje strane). Pokretna kaseta je 

sa 3 fioke, centralnim zaljučavanjem, 4 točkića. 

Prednja strana (čela fioka) su od univera d=18mm 

se kantuju ABS trakom d=2mm.  

  kom 4     

  

10 

Konferencijski sto 220x10.Konferencijski sto, 

pravougaonog oblika sa zaobljenim ivicama,  dim. 

210x100xh.75cm. Gornja ploča stola izrađuje se 

od univera debljine 28mm koji je presvučen 

kvalitetnom folijom u tonu tamni orah. Dve 

podužne stranice gornjih ploča stolova su 

zaobljenih ivica u „post forming“ postupku. 

Ispod zaobljenih ivica ploča, sa donje strane se 

učvršćuje lajsna („švartna“) od MDF-a iste 

debljine i u istoj  obradi odnosno boji folije kao i 

ploča stola.  Kraće strane se kantuju. Noge stola 

izradjuju se od univera debljine 25mm i kantuju 

ABS trakom 2mm. Prednja ploča stola "vezač" 

izrađena je od univera debljine18mm. Noge stola 

izrađene su od univera u crnoj boji. Konstruktivni 

elementi veze izvedeni "ekscentar-tipl". 

  kom 1     
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11 

Konferencijski sto 160x100 .Konferencijski sto, 

pravougaonog oblika sa zaobljenim ivicama,  dim. 

160x100xh.75cm. Gornja ploča stola izrađuje se od 

univera debljine 28mm koji je presvučen 

kvalitetnom folijom u tonu tamni orah. Dve podužne 

stranice gornjih ploča stolova su zaobljenih ivica u 

„post forming“ postupku. 

Ispod zaobljenih ivica ploča, sa donje strane se 

učvršćuje lajsna („švartna“) od MDF-a iste debljine i 

u istoj  obradi odnosno boji folije kao i ploča stola.  

Kraće strane se kantuju. Noge stola izradjuju se od 

univera debljine 25mm i kantuju ABS trakom 2mm. 

Prednja ploča stola "vezač" izrađena je od univera 

debljine18mm. Noge stola izrađene su od univera u 

crnoj boji. Konstruktivni elementi veze izvedeni 

"ekscentar-tipl". 

  kom 1     

  

12 

Ormar arhivski , dim. 90x45xh.200cm - Gornja 

ploča ormara se izrađuje od iste vrste ploča kao i 

ploče stolova (d=28mm) i zaobljene su samo sa 

prednje strane „post-forming“ postupkom. Dezen 

vrata i plafona "Tamni ORAH" 

  kom 3     

  

13 

Ormar pun/staklo  dim. 90x45xh.200cm - Gornja 

ploča ormara se izrađuje od iste vrste ploča kao i 

ploče stolova (d=28mm) i zaobljene su samo sa 

prednje strane „post-forming“ postupkom u donjoj 

zoni a stakleni frontovi u gornjoj zoni Dezen vrata i 

plafona "Tamni ORAH" 

  kom 4     

  

14 

Ormar garderobni  dim. 90x45xh.200cm - Gornja 

ploča ormara se izrađuje od iste vrste ploča kao i 

ploče stolova (d=28mm) i zaobljene su samo sa 

prednje strane „post-forming“ postupkom. Dezen 

vrata i plafona "Tamni ORAH" 

  kom 3     
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15 

Klub sto 60x60x48  Gornja ploča stola  izrađue se 

od univera debljine 28mm koji je presvučen 

kvalitetnom folijom u tonu tamni orah. Dve 

podužne stranice gornjih ploča stolova su 

zaobljenih ivica u „post forming“ postupku. 

Ispod zaobljenih ivica ploča, sa donje strane se 

učvršćuje lajsna („švartna“) od MDF-a iste 

debljine i u istoj  obradi odnosno boji folije kao i 

ploča stola. Kraće strane se kantuju. Noge stola 

izradjuju se od univera debljine 25mm i kantuju 

ABS trakom 2mm. Noge stola izrađene su od 

univera u crnoj boji. Prednja ploča stola "vezač" 

izrađena je od univera debljine18mm. 

Konstruktivni elementi veze izvedeni "ekscentar-

tipl". 

  kom 3     

  

16 
Klub fotelja oblih linija sa nogicama od punog 

drveta u boji štofa po izboru naručioca 76x53x70 
  kom 4     

  

17 
Klub fotelja  oblih linija sa nogicama od punog 

drveta (žuti nubok) dim  76x53x70 
  kom 2     

  

18 
Klub dvosed  oblih linija sa nogicama od punog 

drveta  (žuti nubok) dim 120x53x70 
  kom 1     

  

19 

Нaбaвкa, испoрукa и мoнтaжa рaднe стoлицe 

тип С1.                                                                

Кoрисници : aдминистрaциja судa (држaвни 

службeници и нaмeштeници) 

Структурa : сeдиштe, лeђни нaслoн, нaслoн зa 

рукe, пoстoљe. 

Пoдeшaвaњa : 

сeдиштe - висинa и дубинa сeдиштa сa 

пoдeшaвaњeм, нaгињaњe пoвршинe сeдиштa сa 

пoдeшaвaњeм измeђу -2° дo 7°(минимaлни 

  kom 1     
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oпсeг пoдeшaвaњa 6°) 

лeђни нaслoн - висинa тaчкe oслoнцa лeђa 

изнaд пoвршинe сeдиштa сa пoдeшaвaњeм 

измeђу 170мм и 220мм (минимaлни oпсeг 

пoдeшaвaњa 50мм), 

висинa jaстукa нaслoнa сa пoдeшaвaњeм 

(минимум 220мм), нaгињaњe нaслoнa сa 

пoдeшaвaњeм минимум 15° 

нaслoн зa рукe - висинa нaслoнa зa рукe изнaд 

сeдиштa сa пoдeшaвaњeм 

пoстoљe - слoбoднoстojeћe - звeздaстa бaзa из 

пeт крaкoвa сa oкрeтaњeм у хoризoнтaлнoj 

рaвни зa 360° 

Димeнзиje : у склaду сa стaндaрдoм СРПС EН 

1335-1 сeдиштe - висинa 400-510мм 

(минимaлни oпсeг пoдeшaвaњa 120мм), дубинa 

400-420мм, дубинa пoвршинe сeдиштa 

минимум 380мм, ширинa минимум 400мм 

лeђни нaслoн - висинa гoрњe ивицe нaслoнa 

изнaд сeдиштa минимум 360мм, ширинa 

минимум 360мм, хoризoнтaлни пoлупрeчник 

нaслoнa минимум 400мм 

нaслoн зa рукe - дужинa кoриснe пoвршинe 

нaслoнa зa рукe минимум 200мм, ширинa 

кoриснe пoвршинe нaслoнa зa рукe минимум 

40мм, висинa кoриснe пoвршинe нaслoнa зa 

рукe изнaд сeдиштa 200-250мм, рaстojaњe oд 

прeдњeг дeлa кoриснe пoвршинe нaслoнa зa 

рукe дo прeдњe ивицe сeдиштa минимум 

100мм, чистa ширинa измeђу кoрисних 

пoвршинa нaслoнa зa рукe 460-510мм 
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пoстoљe - нajвeћe рaстojaњe нajистурeниje 

тaчкe пoстoљa нajвишe 365мм (aкo сe тoчкoви 

рoтирajу oкo вeртикaлнe oсe зaхтeвaнa мeрa 

изнoси 415мм), 

мeрa стaбилнoсти минимум 195мм. Наслони за 

руке су подесиви по висини. 

UKUPNO I: 
  

II OPREATIVNI  PROGRAM        

1 

Radni sto na metalnoj konstrukciji - dim. 

160x80x80cm. Konstruktivni deo baze stola je od 

gotovih metalnih stopa "T" tipa, farbanih u 

aluminijum svetlo sivu boju, koje omogućavaju 

sprovođenje kablova od računara kroz 

podkonstrukciju stola. Baza je dimenzionisana 

prema radnoj površini. Radna ploča je od univera 

debljine 36mm u dekoru po izboru naručioca. 

Ploča je zaštićena ABS trakom debljine 2mm. 

Radna površina je sa dva otvora za sprovođenje 

kablova sa pripadajućim rozetama. Nameštaj se 

radi kao montažni-demontažni. 

  kom 18     

  

2 

Mobilna komoda  sa 3 fioke i prostorom za 

kućište,  dim120x45x60  izrađena  od univera 

debljine 18mm u boji po izboru naručioca. 

Opremljena je sa tri fioke, sa pripadajućim 

metalnim ručkama, klizačima, točkićima i 

centralnom bravicom sa tri ključa, koja zaključava 

sve fioke. Finalna obrada korpusa u boji prema 

izboru naručioca. Frontalni deo kasete (maske 

fioka) kantovane abs trakom debljine 2mm. 

  kom 18     
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3 
Dodatak za stranke 160/40  D36 sa metalnom 

okruglom nogom r60 
  kom 3     

  

4 

Нaбaвкa, испoрукa и мoнтaжa рaднe стoлицe 

тип С1.                                                                

Кoрисници : aдминистрaциja судa (држaвни 

службeници и нaмeштeници) 

Структурa : сeдиштe, лeђни нaслoн, нaслoн зa 

рукe, пoстoљe. 

Пoдeшaвaњa : сeдиштe - висинa и дубинa 

сeдиштa сa пoдeшaвaњeм, нaгињaњe пoвршинe 

сeдиштa сa пoдeшaвaњeм измeђу -2° дo 

7°(минимaлни oпсeг пoдeшaвaњa 6°) 

лeђни нaслoн - висинa тaчкe oслoнцa лeђa 

изнaд пoвршинe сeдиштa сa пoдeшaвaњeм 

измeђу 170мм и 220мм (минимaлни oпсeг 

пoдeшaвaњa 50мм), 

висинa jaстукa нaслoнa сa пoдeшaвaњeм 

(минимум 220мм), нaгињaњe нaслoнa сa 

пoдeшaвaњeм минимум 15° 

нaслoн зa рукe - висинa нaслoнa зa рукe изнaд 

сeдиштa сa пoдeшaвaњeм 

пoстoљe - слoбoднoстojeћe - звeздaстa бaзa из 

пeт крaкoвa сa oкрeтaњeм у хoризoнтaлнoj 

рaвни зa 360° 

Димeнзиje : у склaду сa стaндaрдoм СРПС EН 

1335-1 сeдиштe - висинa 400-510мм 

(минимaлни oпсeг пoдeшaвaњa 120мм), дубинa 

400-420мм, дубинa пoвршинe сeдиштa 

минимум 380мм, ширинa минимум 400мм 

лeђни нaслoн - висинa гoрњe ивицe нaслoнa 

изнaд сeдиштa минимум 360мм, ширинa 

  kom 18     
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минимум 360мм, хoризoнтaлни пoлупрeчник 

нaслoнa минимум 400мм 

нaслoн зa рукe - дужинa кoриснe пoвршинe 

нaслoнa зa рукe минимум 200мм, ширинa 

кoриснe пoвршинe нaслoнa зa рукe минимум 

40мм, висинa кoриснe пoвршинe нaслoнa зa 

рукe изнaд сeдиштa 200-250мм, рaстojaњe oд 

прeдњeг дeлa кoриснe пoвршинe нaслoнa зa 

рукe дo прeдњe ивицe сeдиштa минимум 

100мм, чистa ширинa измeђу кoрисних 

пoвршинa нaслoнa зa рукe 460-510мм 

пoстoљe - нajвeћe рaстojaњe нajистурeниje 

тaчкe пoстoљa нajвишe 365мм (aкo сe тoчкoви 

рoтирajу oкo вeртикaлнe oсe зaхтeвaнa мeрa 

изнoси 415мм), 

мeрa стaбилнoсти минимум 195мм. Наслони за 

руке су подесиви по висини. 

5 

Ormar arhivski- dvokrilni,dimenzija 

80x40xh.200cm, u svemu prilagođena 

skladištenju registratora standardnih dimenzija sa 

podesivom visinom polica. Svi delovi, bočne 

strane, gornja i donja ploča i pripadajuće police su 

univera debljine 18mm. Ledja komode MDF d 

3,2mm. Finalna obrada korpusa je u dekoru ili 

unikoloru prema izboru naručioca. Vrata ormara 

su od univera, kantovane ABS trakom debljine 

2mm. Ormar je opremljen bravicom sa tri 

pripadajuća ključa, okovima kompletno metalnim, 

metalnim ručkama i svim pratećim materijalom za 

montažu. Nameštaj se radi kao montažni -

demontažni (excentri) 

  kom 19     
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6 

Garderobni plakar, dimenzija 80x40xh.200cm, 

podeljen je po sredini na dva nezavisna dela 

vertikalnom pregradom. Sve površine plakara su 

izrađene od univer ploče debljine 18mm, u dezenu 

i boji  po izboru naručioca. Sve stranice i delovi 

su kantovani, a vrata plakara su zaštićena ABS 

trakom debljine 2mm. Poleđina plakara je od 

MDF ploče debljine 3,2mm. Plakar je opremljen 

sa dve police i garderobnom šipkom u oba dela, 

okovima kompletno metalnim, metalnim ručkama 

i svim pratećim materijalom za montažu. Ormar je 

opremljen bravicom za zaključavanje sa tri ključa. 

Nameštaj se radi kao montažni -demontažni 

(excentri) 

  kom 11     

  

7 

Ormar arhivski kombinovani, donji deo puna 

vrata , gornji  dvokrilni stakleni, dimenzija 

80x40xh.200cm, u svemu prilagođena 

skladištenju registratora standardnih dimenzija sa 

podesivom visinom polica. Svi delovi, bočne 

strane, gornja i donja ploča i pripadajuće police su 

univera debljine 18mm. Ledja komode MDF d 

3,2mm. Finalna obrada korpusa je u dekoru ili 

unikoloru prema izboru naručioca. Vrata ormara, 

od peskiranog stakla u ALU ramu. Ormar je 

opremljen bravicom sa tri pripadajuća ključa, 

okovima kompletno metalnim, metalnim ručkama 

i svim pratećim materijalom za montažu. 

Nameštaj se radi kao montažni -demontažni 

(excentri) 

  kom 1     
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8 

Klub sto - dim. 60x60x45cm. Ploča stola od 

univera ukupne debljine 36mm, kantovana ABS 

trakom debljine 2mm. Konstrukcija stola stranice 

od univera debljine 36mm, kantovane abs trakom. 

Nameštaj se radi kao montažni-demontažni. 

  kom 4     

  

9 
Klub foteljica oblih linija na hrom nogama, u boji 

po izboru naručioca. Ispuna fotelje je poliuretan 
  kom 7     

  

10 

Trpetarijski  sto - dim. 80x60x75cm. Ploča stola 

izrađena od univera  debljine 25mm, kantovana 

abs trakom debljine 2mm. Podkonstrukcija radnog 

stola  4 metalne noge kružnog preseka fi 60mm. 

Nameštaj se radi kao montažni -demontažni. 

  kom 2     

  

11 

Trpetarijski  sto - dim. 90x90x75cm. Ploča stola 

izrađena od univera  debljine 25mm, kantovana 

abs trakom debljine 2mm. Podkonstrukcija radnog 

stola  4 metalne noge kružnog preseka fi 60mm. 

Nameštaj se radi kao montažni -demontažni. 

  kom 1     

  

12 
Stolica za stranke na 4 hromirane noge elipsastog 

profila. Boja I materijal po izboru naručioca 
  kom 22     

  

13 Kuhinjska stolica drvo/metal    kom 8     
  

14 

Gornji kuhinjski elementi komplet:             

Набавка материјала, израда и монтажа горњих  

кухињских елемената висине 90цм. Материјал 

за израду је дезенирани универ д=18мм, 

кантован АБС траком д=2мм и лесонит д=3мм. 

Сви горњи елементи су са две полице и 

вратима на којима су уграђене ручице и 

пратећи оков. Димензије елемената 90х30цм 

  м1 5     
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15 

Donji kuhinjski elementi komplet:           
  

Набавка материјала, израда и монтажа доњих 

кухињских елемената висине 85цм. Материјал 

за израду је дезенирани универ д=18мм, 

кантован АБС траком д=2мм и лесонит д=3мм. 

Доње кухињске елементе чине корпуси са 

вратима и један корпус са фиокама. На 

вратима и фиокама су уграђене ручице. Радна 

плоча је дебљине д=38мм. Позицијом 

предвидети усецање отвора за постављање 

уградне судопере као и постављање угаоне 

лајсне на споју радне плоче и зидова. 

Димензије елемената 85х60цм. Обрачун по м1 

израђеног, испорученог и постављеног 

елемента. 

  м1 2,7     

  

16 

Jednodelna ugradna sudopera             

Набавка, испорука и уградња једноделне 

уградне судопере са оцеђивачем димензија око 

800х480х180мм, од нерђајућег племенитог 

челика-inox, која се уграђује у оквиру радне 

плоче доњег кухињског елемента.  Позицијом 

обухватити и набавку и уградњу одговарајућег 

сифона са повезивањем истог на 

канализациони прикључак у зиду. Обрачун по 

ком. 

  ком 1     
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17 

Jednoručna stojeća baterija za sudoperu             

Набавка, испорука и уградња једноручне 

стојеће хромиране батерије за судоперу са 

покретним изливом за топлу и хладну воду, 

модел са 3 црева, са повезивањем на 

водоводну инсталацију и проточни бојлер. 

Комплет са свим потребним флексибилним 

цревима. Обрачун по ком. 

  ком 1     

  

UKUPNO II: 
  

III KONFERENCIJSKA SALA      
  

1 

Radna fotelja na točkovima  hrom mazom I hrom 

naslonima za ruke modernog dizajna u eko koži 

boja eko kože po izboru naručioca 

  kom 46     

  

2 

Konferencijska fotelja  na hromiranim sankama I 

hrom naslonima za ruke modernog dizajna u eko 

koži boja eko kože po izboru naručioca  

  kom 12     

  

3 

Konferencijski sto za 48 modularan na metalnim 

nogama sa izvodima za kablove I mikrofone (12 

stolova 160x80+ 4 stola 80x80  +  4 segmenta 

80/80. Kombinacije boja su crni visoki sjaj, zlatni 

hrast 

  kom 1     

  

4 

Ormar arhivski kombinovani, donji deo puna 

vrata , gornji  dvokrilni stakleni, dimenzija 

80x40xh.200cm, u svemu prilagođena 

skladištenju registratora standardnih dimenzija sa 

podesivom visinom polica. Svi delovi, bočne 

strane, gornja i donja ploča i pripadajuće police su 

univera debljine 18mm. Ledja komode MDF d 

  kom 2     

  



Страна 46 од 59 

 

 Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26, МН 5/2019 по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  

 

 

I OPIS PROIZVOĐAČ Jed.mere Količina 
Jed.cena bez 

PDV-a  

Jed.cena sa 

PDV-om 

Ukupno bez 

PDV-a 

(5x6) 

Ukupno sa 

PDV-om 

(5x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3,2mm. Finalna obrada korpusa je u dekoru ili 

unikoloru prema izboru naručioca. Vrata ormara, 

od peskiranog stakla u ALU ramu. Ormar je 

opremljen bravicom sa tri pripadajuća ključa, 

okovima kompletno metalnim, metalnim ručkama 

i svim pratećim materijalom za montažu. 

Nameštaj se radi kao montažni -demontažni 

(excentri) 

5 

Ormar arhivski- dvokrilni,dimenzija 

80x40xh.200cm, u svemu prilagođena 

skladištenju registratora standardnih dimenzija sa 

podesivom visinom polica. Svi delovi, bočne 

strane, gornja i donja ploča i pripadajuće police su 

univera debljine 18mm. Ledja komode MDF d 

3,2mm. Finalna obrada korpusa je u dekoru ili 

unikoloru prema izboru naručioca. Vrata ormara 

su od univera, kantovane ABS trakom debljine 

2mm. Ormar je opremljen bravicom sa tri 

pripadajuća ključa, okovima kompletno metalnim, 

metalnim ručkama i svim pratećim materijalom za 

montažu. Nameštaj se radi kao montažni -

demontažni (excentri) 

  kom 2     

  

6 

Klub sto - dim. 60x60x45cm. Ploča stola od 

univera ukupne debljine 36mm, kantovana ABS 

trakom debljine 2mm. Konstrukcija stola stranice 

od univera debljine 36mm, kantovane abs trakom. 

Nameštaj se radi kao montažni-demontažni. 

  kom 4     

  

7 

Klub fotelja  oblih linija sa nogicama od punog 

drveta u boji štofa po izboru naručioca dim 

76x53x70 

  kom 6     
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8 

Modularna priključna kutija (MPK) sa 

poklopcem tipa ''Flip up'': 

  kom 28     

  

Набавка, испорука и монтажа Модуларних 

прикључних кутија (МПК) са поклопцем 

типа  "Flip up",  за уградњу у конференцијски 

сто. Модуларна прикључна кутија (МПК) је 

опремљена тј. садржи 3 модуларне енергетске 

прикључнице, 2 РЈ45 прикључнице категорије 

6 и 1 празан модул (резерва) са одговарајућом 

дозном, носачима за апарате, саме апарате-

прикључнице, маску и одговарајући поклопац.    

Модуларна прикључна кутија (МПК) се 

уграђује у оквиру габарита радне плоче стола у 

нивоу горње површине стола са максималним 

одступањем изнад горње површине стола до 

2мм при затвореном поклопцу. МПК мора 

поседовати висок степен модуларности 

(компатибилности) за уградњу енергетских 

или дата прикључница у складу са накнадним 

потребама инвеститора.   
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Повезивање енергетских прикључница у 

саставу МПК врши се преко проводника 

N2XH-Ј у  3х2.5мм2, просечне дужине 

проводника између МПК је л=1,8м' за 

повезивање МПК по принципу "улаз-излаз".  

Укупна дужина потребног кабла је око л=60м. 

Везу између МПК последњег фиксног стола са 

првом МПК покретног стола остварити преко 

посебне монофазне шуко прикључнице 

постављене у каналу фиксног стола комплет са 

каблом дужине до 3м који се на једном крају 

завршава утикачем. Везу са МПК покретног 

стола остварити преко наведене прикључнице 

и утикача који се може по потреби искључити 

и смотати у каналу непокретног стола. 

Ел.карактеристикеМПК : Напон: 250V; Јачина 

струје до 16А; Фреквенција 50Hz,; Заштита: 

IP31. 

  

Повезивање РЈ45 прикључница у саставу МПК  

са уграђеним Switcha 24 port (2 комада) испод 

чеоних столова, врши се преко FTP 

четворопаричних каблова категорије 6а(7)  - 

без халогена,  комплетно са одговарајућим 

завршецима, који се полажу у каналима испод 

столова. Кабл треба  да буде  конектован на 

оба краја. Укупан број каблова-веза од два 

Switcha 24 port-а до РЈ45 прикључница у 

саставу МПК је 48 каблова, просечне дужине 

кабла по месту конектовања  је л=5м, што 

укупно износи око 240м'. 
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Боја модуларне прикључне кутије као и 

поклопца ће бити изабрана у складу са бојом 

конференцијског стола уз сагласност 

наручиоца. 

Модуларна прикључна кутија је типа DIGItel 

KompaktS или одговарајућа. 

Обрачун по комаду комплетно испоручене и 

повезане модуларне прикључне кутије (МПК) 

са уграђеним елементима 

UKUPNO III:   

UKUPNA CENA (I+II+III):   

 

НАПОМЕНА: У прилогу конкурсне документације је приказ у фотографији за поједине ставке из Спецификације добара која су предмет 

набавке, у excel табели. 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 



Страна 50 од 59 

 

 Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26, МН 5/2019 по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  

 

 

 

  

 

 

 

 

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ 

 

 

     РОК ИСПОРУКЕ 

 

   Рок испоруке не може бити дужи од 20 дана од дана усменог 

или писменог захтева наручиоца. 

 

 

 

 

Испоруку предметних добара извршићу у року од ____________дана. 

                                                       (уписати) 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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VII 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

прихвата елементе модела уговора 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Београд, Немањина 22-26 

  

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, 

Београд, Немањина 22-26, ПИБ 108510088 , матични број 

17855212, које представља Миодраг Поледица, државни секретар, 

по решењу о преносу овлашћења број: 021-01-200/2016-02 од 

26.06.2017. године, (у даљем тексту: Наручилац) и 

  

2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Продавац) 

 

 

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 Управа за заједничке послове, на основу Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровела поступак јавне набавке 

мале вредности по овлашћењу Наручиоца - Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, број 5/2019 чији је предмет набавка - израда канцеларијског и кухињског 

намештаја и кухињске опреме за пословни простор на XVIII спрату објекта 

„Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5, на основу Одлуке о спровођењу 

поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 404-02-26/2019-02 од 25.02.2019. 

године и број 404-02-526/2019 од 05.03.2019. године; 

 - да је Продавац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 

преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

 - да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 

доделио Продавцу Уговор о испоруци услуге израде канцеларијског и кухињског намештаја и 

кухињске опреме за пословни простор на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, 

улица Масарикова број 5; 

 - да ће Продавац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично 

поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

 Предмет Уговора је набавка - израда канцеларијског и кухињског намештаја и 

кухињске опреме за пословни простор на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, 

улица Масарикова број 5.   

  (спецификација ће бити преузета из понуде) 

 

Члан 2. 

 

           Укупна уговорена вредност износи___________ динара без ПДВ-а, односно           

___________________динара са ПДВ-ом  FCO наручилац. 

 У цену добара из члана 1. овог уговора урачунати су сви зависни трошкови 

(транспорт, испорука, монтажа…). 

 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора.  

 Наручилац задржава право да одступи од процењених количина наведених у 

члану 1. овог уговора. 

Члан 3. 

 

 Наручилац обезбеђује аванс у висини од_____________________( до 30% од 

укупно уговорене цене са ПДВ-ом). 

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

достављања службеног пријема фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Продавац је дужан да за испоручена добра изврши регистрацију фактуре на 

основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у 

Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о 

начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину 

вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник бр. 7/2018). Фактура 

Продавца мора бити предата на Писарници Наручиоца – Управе за заједничке послове 

републичких органа у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене регистрације у 

Централном регистру фактура.  

Наручилац ће извршити плаћање само ако је фактура исправно регистрована у 

Централном регистру фактура и достављена Наручиоцу у року из става 2. ове тачке, у 

супротном Продавац је дужан да откаже фактуру.  

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о 

наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место испоруке добара и датум извршене 

испоруке добара.  

У случају више или мање зарачунате цене испоручених добара, сачињава се 

записник о утврђеним недостацима. Један оверен и потписан примерак записника задржава 

овлашћено лице наручиоца за пријем добара, а други примерак записника са књижним 

одобрењем/задужење, Продавац предаје са фактуром и отпремницом на начин и у року како је 

то описано у ставу 2. ове тачке. 

 Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања. 

  Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2019. годину. 

Плаћање доспелих обавеза у 2019. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту 

намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2019. годину. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

Члан 4. 

 

 Продавац је дужан да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу оригинал 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса  (до 30% од 

уговорене цене, са ПДВ-ом). 

 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. 

                          

Члан 5. 

 

 Продавац је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу сопствену 

меницу за добро извршење посла, у висини од 10%, од укупно уговорене цене без ПДВ-а, 

потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са 

чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. 

гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011, 139/2014) и  

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017); 

 - Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене 

без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже 

од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 

30 дана, од дана закључења уговора. 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази.  

 

Члан 6. 

 

 Продавац је дужан је да у тренутку примопредаје предмета Уговора достави: 

  - Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, 

у висини од 10%, од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист 

СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011, 

139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017); 

 

 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10%, од укупно уговорене цене 

са роком важења 5 дана дуже од истека гарантног рока, без сагласности понуђача може 

поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;  

  - Потврду о регистрацији менице; 

  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од 

30 дана, од дана закључења уговора. 
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 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

             У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

 

Члан 7. 

 

 Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико 

Продавац не испуњава уговорне обавезе.  

 

КВАЛИТЕТ 

Члан 8. 

  Намештај мора да испуњава техничке услове претежно квалитета Q-1 који се 

односи на издржљивост, отпорност површине, квалитета материјала и израде све у складу са 

важећим српским стандардима према Правилнику о техничким и другим захтевима за 

намештај („Службени гласник бр. 56/2009“). Материјали који се користе морају да испуњавају 

Е1 емисиони услов формалдехида. 

 Продавац је на свом  меморандуму у понуди доставио изјаву, о томе да 

понуђена добра  испуњавају наведене захтеве.  

 Наведена изјава је саставни део уговора.   

 Испуњеност услова се доказује достављањем атеста за наведене критеријуме 

прликом испоруке добара. 

                 

КАТАЛОГ  

Члан 9. 

 

 Продавац је у понуди доставио каталоге у којима су јасно обележени производи 

који се нуде са назнаком на који број позиције из спецификације се односе/фотографије (у 

боји) готовог производа, са јасном назнаком на коју позицију из обрасца спецификације понуде 

се односи производ са фотографије, у два идентична примерка у (комплета), а за кожну фотељу 

са три различите врсте штепа достављене су фотографије. 

  

НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

Члан 10. 

 

 Испорука добара вршиће у Београду, улица Масарикова број 5, на XVIII спрату 

објекта „Београђанка“.   

 Добра која су предмет овог уговора испоручују се на захтев Наручиоца у року 

(биће преузето из понуде) од дана усменог или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца.  

 Продавац је дужан да приликом испоруке за свако испоручено добро достави 

гарантни лист односно фабричку декларацију. 

 Испорука добара може се вршити на захтев Наручиоца и ван радног времена, 

викендом или празником уколико Наручилац то буде захтевао, без права на увећање накнаде 

по основу рада ван радног времена. 

 Наручилац задржава право да одступи од процењених количина наведених у 

члану 1. овог уговора.  

 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 

 

 Гарантни рок на испоручена добра je 24 месеца, од дана испоруке и монтаже. 
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 12. 

 

  Наручилац и Продавац ће записнички констатовати преузимање/пријем добара.  

  У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету 

испоручених добара, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана 

сачињавања записника о рекламацији или заменити добро на коме је утврђен недостатак у 

супротном наручилац задржава право да раскине уговор.  

 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. Лице одговорно за праћење реализације уговора јe (биће одређено)_, контакт 

телефон: ____________  

  

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 13. 

 

 Продавац је дужан да приликом извршења уговорених обавеза, 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. 

 

 Продавац је дужан да у року од три дана, од дана закључења Уговора, достави 

попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила која ће бити ангажована на 

извршењу уговорених обавеза, у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, ради 

безбедносне провере. 

 

ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОР 

 

Члан 15. 

 

Наручилац може да дозволи измене током трајања уговора из објективних разлога  на 

које Продавац није могао утицати а на основу образложеног писаног захтева  сходно члану 

115. став 2. Закона о јавним набавкама. 

  

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 16. 

 

 Продавац је дужан да чува као поверљиве све информације од неовлашћеног 

коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред 

просторија, инсталације и друге елементе, који могу бити злоупотребљени у безбедносном 

смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора. 

 

ПРОМЕНA ПОДАТАКА  

Члан 17. 

 

 Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним 

набавкама без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени која наступи у року 

за закључење уговора, односно током реализације Уговора и да је документује на прописани 

начин. 
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ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 18. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на 
период од 12 месеци. 
 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када 

друга 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. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. 

лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља). 

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. 

  

Члан 21. 

 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само 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. 

 

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

уговорна страна задржава по 6 (шест) примерка. 

 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 ПРОДАВАЦ 

 
М.П. 

- потпис – 

 

                                         ,директор 



Страна 58 од 59 

 

 Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26, МН 5/2019 по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  

 

 

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 

М.П.  

  

 

 

 

 

 

 



Страна 59 од 59 

 

 Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26, МН 5/2019 по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  

 

 

 

 

 

 

IX 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

  Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима у 

поступку јавне набавке мале вредности број 5/2019 чији је предмет набавка набавка - израда 

канцеларијског и кухињског намештаја и кухињске опреме за пословни простор на XVIII 

спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 по овлашћењу 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а који спроводи Управа за 

заједничке послове. 

 

 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити 

потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понулђача и 

оверена печатом. 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: ____________ 

  

 

 

 

 

 

 

сс/јс 


