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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – НАБАВКА МОЛЕРСКИХ 

РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА 

(ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2019) 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Републички геодетски завод, 11000 Београд, 

Булевар војводе Мишића бр.39,www.rgz.gov.rs. 

2. Врста Наручиоца: Посебна организација државне управе. 

3. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: /. 

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из 

класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је 

набавка радова – Набавка молерских радова за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка 

број 1/2019). Назив и ознака из општег речника набавке: Бојадерски радови – 45442100. 

5. Уговорена вредност: 1.500.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

7. Број примљених понуда: 1. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена:  

Највиша цена (без обрачунатог ПДВ-а) Најнижа цена (без обрачунатог ПДВ-а) 

1. Бојење зидова полудисперзивним бојама 

у два слоја, боја по жељи инвеститора (у 

цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 250,00 

дин/м2.      

 

2. Глетовање зидова 3x (у цену је укључена 

и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 50,00 

дин/м2.      

 

3. Стругање старе боје са зидова (у цену је 

укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 10,00 

дин/м2.      

 

4. Заштита заштитним најлоном просторије 

(у цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 50,00 

дин/м2.      

 

5. Бојење старе дрвене столарије (уљана, 

китовати, фино брусити, емаил лак) (у 

цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 600,00 

дин/м2.  

 

1. Бојење зидова полудисперзивним бојама 

у два слоја, боја по жељи инвеститора (у 

цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 

250,00 дин/м2.      

 

2. Глетовање зидова 3x (у цену је укључена 

и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 50,00 

дин/м2.      

 

3. Стругање старе боје са зидова (у цену је 

укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 10,00 

дин/м2.      

 

4. Заштита заштитним најлоном просторије 

(у цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 50,00 

дин/м2.      

 

5. Бојење старе дрвене столарије (уљана, 

китовати, фино брусити, емаил лак) (у 

цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 

600,00 
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9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша цена (без обрачунатог ПДВ-а) Најнижа цена (без обрачунатог ПДВ-а) 

1. Бојење зидова полудисперзивним бојама 

у два слоја, боја по жељи инвеститора (у 

цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 250,00 

дин/м2.      

 

2. Глетовање зидова 3x (у цену је укључена 

и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 50,00 

дин/м2.      

 

3. Стругање старе боје са зидова (у цену је 

укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 10,00 

дин/м2.      

 

4. Заштита заштитним најлоном просторије 

(у цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 50,00 

дин/м2.      

 

5. Бојење старе дрвене столарије (уљана, 

китовати, фино брусити, емаил лак) (у 

цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 600,00 

1. Бојење зидова полудисперзивним бојама 

у два слоја, боја по жељи инвеститора (у 

цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 

250,00 дин/м2.      

 

2. Глетовање зидова 3x (у цену је укључена 

и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 50,00 

дин/м2.      

 

3. Стругање старе боје са зидова (у цену је 

укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 10,00 

дин/м2.      

 

4. Заштита заштитним најлоном просторије 

(у цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 50,00 

дин/м2.      

 

5. Бојење старе дрвене столарије (уљана, 

китовати, фино брусити, емаил лак) (у 

цену је укључена и цена материјала) 

 

Обрачун  по  м2  - јединична цена 

600,00 

 

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.  

11. Датум доношења Одлуке о додели уговора: 04.11.2019. године. 

12. Датум закључења уговора: 04.11.2019. године.  

13. Основни подаци о добављачу: 

Назив и адреса Матични број       ПИБ 
Законски 

заступник 

САМОСТАЛНА ГРАЂЕВИНСКО – 

ЗАНАТСКА РАДЊА ЈАДРАН МИЈОДРАГ 

ТОШИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, Београд-Гроцка, 

ул.Српско-грчког пријатељства број 41/2  

(заједничка понуда са СЛОБОДАН 

КОСТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ГРАЂЕВИНСКО 

– ЗАНАТСКА РАДЊА КОЛОР, Београд – 

Звездара, ул. Стражарска Коса број 24б и 

КОЛОР ГРАДЊА ДОО, Београд – Звездара, 

Булевар краља Александра број 364) 

53375871 101387012 Мијодраг Тошић 
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14. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана. 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: /.  


