
Универзитет у Београду 
Факултет безбедности 

Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 
 

На основу члана 55. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«, бр. 
124/2012, бр. 14/2015, 68/2015 године) објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Наручилац:  Универзитет у Београду - Факултет безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 
50.  
 
Интернет страница : www.fb.bg.ac.rs 
 
Предмет јавне набавке бр. 05/2018: зидарски радови, столарски радови, молерски радови, 
радови на водоводу и канализацији, електричне инсталације и то: 
 
Партија 1: зидарски радови, 
Партија 2: столарски радови,  
Партија 3: молерски радови,  
Партија 4: радови на водоводу и канализацији,  
Партија 5: електричне инсталације  
 
 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИЈАЦИЈА 
 

 
Партија 1:  зидарски радови 
 
Санација мокрих чворова приземља , првог и другог спрата у згради Факултета безбедности, 
Господара Вучића 50. Адаптација канцеларије број 9,34,43 ради побољшања постојећих услова 
рада у пословним просторијама. 
Санацијом су предвиђени радови:  на демонтажи и рушењу ради вађења водоводних и 
канализационих цеви. Вађење старих оштећених врата по мокрим чворовима, Рушење постојећег 
пода у просторији архиве скидање старог паркета  и комплетне подлоге. Малтерисање зидова 
цементним малтером у мокрим чворовима где је обијен стари трошни малтер. Израда нове 
хидроизолације на подовима мокрих чворова и архиве . Уградња подних и зидних  керамичких 
плочица као и подова од ламината, хобловање  и лакирање  старог паркета у канцеларијама. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке:    грађевински радови-45000000 

 
 
Партија 2: столарски радови, 
 
Санација мокрих чворова приземља , првог и другог спрата у згради Факултета безбедности, 
Господара Вучића 50. Адаптација канцеларије број 34,6,9,15,19,31,44, сале за седнице ради 
побољшања постојећих услова рада у пословним просторијама. 
 
Предвиђени су следећи радови:  
Набавка нових врата за мокре чворове и канцеларија секретара и ампасовање врата која се 
задржавају. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке:   радови на уградњи столарије 45420000 
 
 
 
 



Партија 3: молерски радови- 
 
Санација мокрих чворова приземља , првог и другог спрата у згради Факултета безбедности, 
Господара Вучића 50. Адаптација канцеларије број 1,6,9,15,31,34,37 ради побољшања постојећих 
услова рада у пословним просторијама. 
Предвиђени су следећи радови: 
Глетовање и кречење нових спуштених плафона и зидова изнад керамичарски плочица  
Скидање старих наслага  боје са зидова и плафона у ходницима, степенишном простору и 
осталим просторијама а потом комплетно глетовање, са кречењем полудисперзијом. 
 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке: авршни грађевински радови-45400000 

 
 
Партија 4: радови радови на водоводу и канализацији 
 
Санација мокрих чворова приземља, првог и другог спрата у згради Факултета безбедности, 
Господара Вучића 50 
Предвиђени су следећи радови: 
Замена постојеће вертикале водовода, све три етаже са потребним главним вентилима по 
спратовима  
Замена постојеће канализационе вертикале димензије као постојећа, све три етаже са потребним 

елементима за прикључке хоризонталног развода.  Набавка и уградња нове санитарије. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке:    водоинсталтерски и санитарни радови-45330000 
 
Партија 5:  електричне инсталације 

 
Санација мокрих чворова приземља , првог и другог спрата у згради Факултета безбедности, 
Господара Вучића 50.Промена комплетне електро инсталације у канцеларијама у 
приземљу,првом спрату,другом спрату,уградња осигурача на одводима за напајање помоћних 
табли по спратовима, реконструкција главног ормана, укључујући уградњу новог бројила, уградња 
нових спратних разводних табли са довољним бројем осигурача, уградња заштитних ФИД 
склопки. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке:   радови на увођењу електричне инсталације-
45310000 
 
НАПОМЕНА: Прецизирана техничка спецификација радова по партијама се налази у 

конкурсној документацији која се објављује на интернет страници  наручиоца 
и на Порталу јавних набавки. 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  најнижа понуђена цена 
 

У случају када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, допунски критеријум је 
краћи понуђени рок за извршење комплетних радова. 

У случају када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом и истим роком за 
завршетак извршења радова из ове јавне набавке, уговор о јавној набавци ће се доделити оном 
понуђачу који буде понудио дужи гарантни рок за квалитет изведених радова. 

Уколико понуде буду изједначене и по критеријуму гарантног рока за квалитет изведених радова, 
допунски критеријум ће бити већа вредност изведених радова.  

 
Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је Милан Гајић,  e-mail адреса: 
milan.gajic.amg@gmail.com 
 



Факултет безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 (у даљем тексту: Наручилац) позива 
понуђаче да поднесу своју понуду у писаној форми, у складу са конкурсном документацијом и 
позивом за подношење понуда. 

Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и буду заведене у 
архиви Наручиоца најкасније до 10:00 часова последњег дана рока за достављање понуда, 
односно 05.06.2018. године, укључујући и понуде упућене поштом.  

Уколико рок за подношење понуда истиче на дан који је нерадни или дан државног празника, као 
последњи дан рока сматраће се први наредни радни дан до 12:00 часова.  

Понуђачи подносе понуду поштом или непроседно у архиву Наручиоца: Факултет безбедности, 
Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 са назнаком:  
 
,,Понуда за јавну набавку:  
 
Партија 1: зидарски радови, 
Партија 2: столарски радови,  
Партија 3: молерски радови,  
Партија 4: радови на водоводу и канализацији,  
Партија 5:електричне инсталације  
 
ЈНМВ бр. 05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ 
 
Понуђач на полеђени коверте наводи назив и адресу, телефон и име и презиме особе за контакт. 
 
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању 
поступка отварања понуда, бити враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове и доставе доказе 
предвиђене конкурсном документацијом. 
 
 
Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда, односно 
05.06.2018. године у 10:30 часова у пословним просторијама Факултета безбедности, Београд, 
ул. Господара Вучића бр. 50. 
        
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представник/ци понуђача, дужни су да Комисији за 
јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда у име 
понуђача, које је оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, а у противном 
наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, 
истицање приговора на отварање понуда и друго). 
Понуђач може, у писаном облику, захтевати додатне информације и појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда.  

 
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка ће бити донета најкасније у року од 10 
дана од дана отварања понуда. 
 
Наручилац ће одбити неприхватљиве понуде, као и понуде које имају битне недостатке из члана 
106. Закона о јавним набавкама. 

 
Председник комисије за јавну набавку 

 
 
 

Милан Гајић 


