
 

 

 

На основу чл. 27. ст. 2. а у вези са чл. 29. ст.2. , чл. 35. Закона о јавној својини („Сл.гласник 

РС“ бр. 72/11,88/13,105/14,104/16-др.закон 108/16,113/17 и 95/18)  чл.2. и чл.17. Уредбе 

Владе,  о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погобом и давања у 

закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

("Сл. гласник РС", бр. 16/2018) , Закључка 05 Владе Републике Србије број:351-10238/2020 

од 17.12.2020.године, Републичка Дирекција за имовину Београд, ул. Краља Милана 

бр.16. и ЈП за склоништа Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина бр. 117а објављују 

 

 

 

Ј А В Н И   П О З И В 

 

За прикупљање писмених понуда за извођење радова-реконструкција  и  

надоградња постојећег склоништа у Новом Београду, Блок 33, ул. Народних хероја бр.43, 

на катастарској парцели кп 6770 КО Нови Београд“, по моделу суинвестирања. 

 

I   - ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА: 

Предмет овог јавног позива је избор најповољније понуде за: 

-Извођење радова-реконструкција  и  надоградња постојећег склоништа у Новом 

Београду, Блок 33, ул. Народних хероја бр.43, на катастарској парцели кп 6770 КО 

Нови Београд“, по моделу суинвестирања. 

 
 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ из Београда, ул. Краља 

Милана бр.16,  у име Републике Србије  и ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА из 
Београда,  Булевар Михајла Пупина 117а, као корисник јавних склоништа и Инвеститор, 

намеравају да са одабраним Понуђачем као Суинвеститором реализују, заједничком 

реконструкцијом и надоградњом постојећег објекта јавног склоништа, (у Новом Београду у 

Блоку 33, у ул.Народних хероја 43, на катастарској парцели кп 6770 КО Нови Београд, 
површине 35а 07м2, уписаног у лист непокретности бр.343, КО Нови Београд, спратности 

Пр), слободностојећи пословни објекат, спратности П+ВП+1+Пс, укупне бруто грађевинске 

површине 8.280 м2, од чега надземне 6.061м2, са 56 паркинг места у подземној гаражи и 20 
паркинг места на кп.бр.6770 КО Нови Београд, у складу са локацијским условима издатим 

од стране Градске управе града Београд, Секретаријата за урбанизам и грађевинске 

послове.  
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Јавно предузеће за склоништа управља јавним склоништем у Новом Београду, Блок 33, ул.Народних 

хероја бр.43, на катастарској парцели кп 6770 КО Нови Београд, површине 35а 07м2, уписаног у 

лист непокретности бр.343, КО Нови Б Јавног предузећа за склоништа из Београда, ул. Бул. Михајла 

Пупина бр. 117а.Београд и има намеру да изградњом, односно реконструкцијом и надоградњом 

формира слободностојећи пословни објекат, спратности П+ВП+1+Пс, укупне бруто грађевинске 

површине 8.280 м2, од чега надземне 6.061м2, са 56 паркинг места у подземној гаражи и 20 паркинг 

места на кп.бр.6770 КО Нови Београд, у складу са локацијским условима издатим од стране 

Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Градске управе града Београда.  

 
 

 

1. УСЛОВИ УСТУПАЊА ПРАВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА-РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СКЛОНИШТА 

1.1. Да Понуђач према условима из конкурсне документације поднесе јединствену понуду за 

уступање права на реконструкцију и надоградњу склоништа. 

1.2. Да Понуђач као Суинвеститор у име и за рачун Републике Србије - Јавног предузећа за 

склоништа, као Инвеститора изградње, на основу Локацијских услова за 
реконструкцију и надоградњу постојећег склоништа, прибављених од стране 

Инвеститора, сопственим средствима обезбеди техничку документацију, прибави 

грађевинску дозволу, поднесе пријаву радова, обезбеди стручни надзор и изведе радове 
на реконструкцији и надоградњи постојећег објекта јавног склоништа, као и радове 

спољног уређења и прикључке на комуналну инфраструктуру, те да по завршетку 

изградње обезбеди употребну дозволу, све на начин и под условима прописаним 

законом. 
1.3. Да, након завршетка изградње и прибављања употребне дозволе у складу са законом, 

Републици Србији припадне у својину, са правом коришћења Јавног предузећа за 

склоништа из Београда, најмање 25,62% нето корисне површине новосаграђеног 
простора у ул. Народних хероја бр.43, а преостали део површине одабраном понуђачу, 

као Суинвеститору 

1.4. Суинвеститор преузима обавезу да изради пројекат за добијање грађевинске дозволе у року 
од 90  дана од израде заједничког пројектног задатка, да прибави грађевинску дозволу, 

да отпочне радове реконструкције и надоградње склоништа најкасније 15 дана од дана 

правоснажности грађевинске дозволе и да их заврши у року од  360 дана од почетка 

радова, а што мора бити у складу са пријавом радова. Рокови за извршење уговорних 
обавеза могу бити продужени из објективних разлога за које наручилац закључи да су 

оправдани. 

1.5. Уколико Суинвеститор (из разлога за које се утврди да Суинвеститор сноси кривицу, да 
нису виша сила и сл.) не може да настави започету изградњу и дође до раскида уговора, 

Инвеститор покреће Банкарску гаранцију за добро извршење посла и преузима објекат 

у фази изградње у којој се тренутно налази (са свом техничком документацијом, 

грађевинском дозволом, свим изведеним радовима који су до тренутка раскида уговора 
извршени и сл.) с тим да Суинвеститор нема право на било какву надокнаду и на 

повраћај уложених средстава. 
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 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ  
 

2.1.За надзиђивање предметног склоништа Јавно предузеће за склоништа је прибавило 

локацијске услове издате од стране Градске управе града Београд, Секретаријата за 
урбанизам И грађевинске послове ROP-BGDU-38852-LOC-1/2019, IX-15 број 350-9/2020 од 

11.03.2020.године. Саставни део локацијских услова чини Идејно решење ИДР-931/19, 

урађено децембра 2019. године од стране „Andzor Engineering“ д.о.о. из Новог Сада 

 
2.2.За надзиђивање склоништа у ул. Народних хероја бр.43 Јавно предузеће за склоништа је 

са Градском Дирекцијом за грађевинско земљиште закључило Уговор о давању у закуп 

осталог неизграђеног грађевинског земљишта бр. 35490/16496-II-3 од 05.07.2007.г., за 
катастарску парцелу бр. 1173/4 КО Нови Београд, која са постојећом кат. парц. к.п. бр. 1193 

КО Нови Београд формира нову КП 6770, и  чини јединствену грађевинску парцелу. 

Земљиште је додељено у закуп на 99 година, а до сада учињенe трошковe по овом уговору 
(за закуп земљишта и за накнаду за уређење за наведену парцелу) , сносиo je Инвеститор. 

На додељеном земљишту је утврђена обавеза изградње паркинг простора (20 места) које ће 

по завршеној изградњи преузети Суинвеститор на коришћење.  

2.3.Влада Републике Србије је дала сагласност за реализацију надзиђивања увођењем 
суинвеститора за склониште у ул. Народних хероја бр. 43 Закључком 05 бр. 351-4557/2019 

од 09.05.2019. године. Влада је наведеним Закључком одлучила да се право извођења 

радова уступа трећем лицу под условом да у име и за рачун Републике Србије - Јавног 

предузећа за склоништа, Београд, као инвеститора изградње, а сопственим средствима, 

изведе радове на изградњи наведеног објекта, на начин и под условима прописаним 

Законом о планирању и изградњи, и под условом да након завршетка изградње објекта и 

прибављања употребне дозволе, најмање 25,62% нето корисне површине новосаграђеног 

простора у ул. Народних хероја бр.43, односно одговарајући број m2 простора који ће се 

изградити на наведени начин, припадне у својину Републике Србије – Јавног предузећа за 

склоништа, а преостали део површине одабраном понуђачу радова, као Суинвеститору. 

Закључком 05 Владе Републике Србије број:351-10238/2020 од 17.12.2020.године,измењен 

је претходни Закључак у тачки 2., тај начин што су речи“ROP-BGDU-40479-LOCH-

2/2018,заводни IX број 350-572/2018 од 14.маја 2018.године ,замењене речима 

“ ROP-BGDU -38852- LOCH -1/2019,заводни IX-15 број 350-9/2020 од 11.марта 

2020.године. 

У преосталом делу Закључак Владе 05 бр. 351-4557/2019 од 09.05.2019. године остао  је 
неизмењен. 

 

Републичка дирекција за имовину Републике Србије у име Републике Србије и Јавно 

предузеће за склоништа, као Инвеститор изградње, закључиће са одабраним Понуђачем, 
као Суинвеститором, Уговор о заједничкој изградњи, којим ће се регулисати међусобна 

права и обавезе као и утврдити сувласнички удели. Закључењем наведеног уговора, 

Суинвеститор стиче право да након завршене изградње постане етажни власник 
припадајућег дела новосаграђене површине према условима из ове конкурсне 

документације и Уговора о заједничкој изградњи. Република Србија остаје власник, а Јавно 

предузеће за склоништа корисник земљишта на коме се врши изградња, на коме је 
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лоцирано јавно склониште, а припашће им у етажно власништво и део новосаграђеног 

пословног простора одговарајуће површине. 

 Република Србија – Јавно предузеће за склоништа задржава право одабира нето корисне 
површине према уговореном уделу, a oбавеза Суинвеститора-пројектанта је да према 

уговореном проценту испројектује независне целине. 

 
Суинвеститор стиче право да користи део земљишта, без права на упис корисништва у 

земљишне књиге, на катастарској парцели бр.1173/4 односно дела КП 6770, површине 1332 

m2, додељеног у закуп на 99 година, на коме ће изградити паркинг за 20 места и који ће 

моћи да користи за своје потребе. 
2.4.Обавеза Суинвеститора је да о сопственом трошку одабере пројектанта, извођача 

радова, вршиоца техничке контроле и техничког прегледа, вршиоца стручног надзора, 

пројектантског надзора и све остале извршиоце. 
2.5.Инвеститор ће писмено овластити Суинвеститора да пред надлежним државним 

органима у његово име  предузима све неопходне радње за реализацију читавог посла до 

укњижбе власништва, на начин и под условима прописаним Законом о планирању и 
изградњи (Сл.гласник РС,бр.72/2009,81/09-испр,64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 

31/2019 и 37/2019-др.закон), техничким прописима, грађевинским стандардима и 

нормативима за изградњу. 
2.6.Сви трошкови реализације реконструкције и надоградње склоништа падају на терет 

Суинвеститора, а нарочито: израда техничке документације, геомеханичког елабората, 

припремни радови, набавка свог потребног материјала, извођење радова на реконструкцији 
склоништа (измештање резервног излаза, израда улаза за новопројектоване етаже, отварање 

нових мирнодопских отвора-уградња ППП преграда, израда прилазних рампи и сл.), 

извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова на надзиђивању 

склоништа, прикључак објеката на инсталације водовода и канализације, струје, топловода, 
ПТТ и др., трошкови техничке контроле пројектне документације, стручног надзора, 

техничког прегледа и употребне дозволе, геодетског снимања објекта, укњижбе 

власништва, трошкови пореза на пренос апсолутних права. 
 

2.7.Над склоништем на којем ће припасти део новосазиданог простора Инвеститору, 

Суинвеститор ће омогућити Инвеститору да уредно прати ток надзиђивања од момента 
закључења Уговора о заједничкој изградњи до подношења захтева за укњижбу власништва 

по  следећим фазама : 

 

 
  2.8.  Израда пројекта за грађевинску дозволу. Суинвеститор ће обезбедити израду 

наведеног пројекта у року од 90 дана од дана утврђивања заједничког Пројектног задатка. 

Израда пројекта подразумева и израду геомеханичког елабората.  Суинвеститор је у обавези 
да обезбеди вршење техничке контроле. Један оверен и печатиран Извештај о извршеној 

техничкој контроли ће доставити Инвеститору  

 
 2.9.  Подношење захтева за грађевинску дозволу. Инвеститор ће обезбедити доказ о праву 

својине за постојећа склоништа. Одмах по прибављању грађевинске дозволе један оригинал 

примерак са овереним Пројектом за грађевинску дозволу  Суинвеститор је обавезан да 

достави Инвеститору. 
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2.10.    Израда пројекта за извођење. Суинвеститор је у обавези да исти достави Инвеститору на   

сагласност.   

2.11.   По добијању грађевинске дозволе, Суинвеститор подноси Пријаву радова надлежном органу 
са роком почетка и завршетка радова. Суинвеститор се обавезује да отпочне са радовима 

најкасније 15 дана од дана правоснажности грађевинске дозволе. Уговор закључен са 

Дирекцијом за грађевинско земљиште Суинвеститор доставља Инвеститору одмах по 

закључењу, заједно са копијом пријаве радова. 
2.12.Суинвеститор је обавезан да у складу са законом уведе извођача, са којим је претходно 

закључио уговор о извођењу радова реконструкције и доградње склоништа, у посао. 

Суинвеститор, један примерак уговора мора доставити Инвеститору. 
2.13.Суинвеститор је у обавези да изради детаљну динамику извођења радова и да јеадн примерак 

достави Инвеститору 

2.14.У току извођења радова Суинвеститор ће у складу са законом обезбедити вршење стручног 
надзора ради праћења квалитета изградње, а уговор са вршиоцем надзора одмах доставити 

Инвеститору. Такође, Суинвесатитор ће обезбедити и пројектантски надзор о свом трошку. 

2.15.Обавезно је уредно вођење грађевинског дневника и грађевинcке књиге. За пословни простор 

који припадне Инвеститору, као и за реконструкцију склоништа, поред вршиоца стручног 
надзора од стране Суинвеститора, Инвеститор задржава право да ангажује свој надзор за 

праћење уговорних обавеза и квалитета изградње.  

2.16.Суинвеститор ће омогућити овлашћеним представницима Инвеститора, у току извођења 
реконструкције и доградње, стални увид у стање изведних радова, квалитет уграђеног 

материјала, атесте и др., као и праћење уговора са извођачем радова. 

2.17.Суинвеститор преузима обавезу да радове надзиђивања склоништа заврши најкасније у року 

од 360 дана од почетка извођења радова а што ће бити дефинисано пријавом радова и 
грађевинским дневником.  

2.18.Радови на надзиђивању простора који припада Суинвеститору не могу бити завршени пре 

радова на простору који припада Инвеститору.  
2.19.Рок почетка и завршетка радова се уписује у грађевински дневник. О датуму завршетка 

надзиђивања Суинвеститор писмено обавештава Инвеститора. Суинвеститор не може без 

сагласности Инвеститора одступати од површина утврђених уговором.  
2.20.Израда Пројекта изведеног објекта и прибављање употребне дозволе. Одмах по окончању 

радова и обављеном техничком прегледу Суинвеститор подноси захтев за издавање употребне 

дозволе. Записник комисије за технички преглед се одмах доставља Инвеститору. 

Суинвеститор ће предати Инвеститору изграђени пословни простор на трајно коришћење по 
прибављању употребне дозволе. Инвеститор и Суинвеститор  радова могу по потреби након 

обављеног техничког прегледа, а пре издавања употребне дозволе и укњижбе власништва, 

извршити привремену примопредају припадајућих простора Записнички, односно извршити 
увођење у посед.  

 

2.21.Приликом примопредаје изграђених површина извршиће се премер, којим ће се утврдити 
тачно стварно припадајуће корисне нето површине, које морају бити у сразмерном односу 

према уговореном проценту . Суинвеститор се обавезује да Инвеститору преда сву потребну 

документацију која се односи на припадајући део објекта у смислу упутства за противпожарне 

системе, гарантне листове за уграђену опрему и сл. 
Суинвеститор се обавезује да прибави Уверење о посебним деловима објекта. 
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2.22.Уколико дође до промене локацијских услова за надзиђивање, којима би се створили законски 

услови за изградњу веће површине (мања није прихватљива) од оне која је дефинисана 

локацијским условима важећим у моменту закључења уговора о заједничкој изградњи, 
Инвеститору припада право на већу изграђену нето корисну површину, сразмерно понуђеном 

проценту из обрасца понуде,  која ће припасти Инвеститору. Прибављање нових локацијских 

услова је обавеза Суинвеститора. 
2.23.Одмах по прибављању употребне дозволе Инвеститор ће дати писмену сагласност 

Суинвеститору да поднесе Захтев и изврши укњижбу власништва надзиданог простора за 

склоништа, у свему према Уговору о заједничкој изградњи. Копију Захтева за укњижбу 

власништва Суинвеститор одмах по подношењу  доставља Инвеститору. 
 

 

Са подношењем захтева за укњижбу власништва у складу са законом , сматра се да је 

Суинвеститор испунио своје уговорне обавезе. 

 

Суинвеститор је обавезан да се придржава рокова за извршење појединих фаза 
надзиђивања, као и уредног обавештавања Инвеститора о појединим фазама, као што је 

наведено у тачкама 7.1-7.10. Непридржавање утврђених рокова и недостављање наведене 

документације по фазама , представља кршење уговора и може бити основ за раскид 

уговора.  
 

У случају појаве разлога за померања утврђеног динамичког плана реализације 

надзиђивања, који се у моменту закључења уговора није могао предвидети, Суинвеститор 
може поднети писмени захтев Инвеститору за уважавање новонасталих околности, који ће 

о наведеном одлучити у најкраћем могућем року.   

 

Уколико дође до промене Локацијских услова у односу на тренутно важеће локацијске 
услове, тако да се омогући изградња веће БРГП, Суинвеститор је обавезан да сразмено 

утврђеном проценту припадајуће нето корисне површине објекта из ове конкурсне 

документације, изгради пословни простор веће површине за Инвеститора. 
 

Критеријум за оцењивање понуда је:  

-Највиши понуђени проценат нето корисне површине изграђеног простора који би 

припао Републици Србији.  

-У случају да два или више учесника понуде исте услове, Комисија ће одмах након 

отварања понуда а после спроведеног поступка оцене достављених понуда,спровести 

поступак лицитације ради избора најповољнијег понуђача. 

 

II  -ПРАВО УЧЕШЋА И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

II-1) Право учешћа имају сва правна и физичка лица,која , у складу са законским 

одредбама, испуњавају услове,предвиђене у овом поступку. 

II-2) Преузимање Конкурсне документације , могуће је у просторијама JП за склоништа 

Булевар Михајла Пупина 117а,Нови Београд,  
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сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова, од 1. (првог) наредног дана до 14 

(четрнаестог) дана од дана објављивања јавног огласа на званичној Интернет-страници 

Јавног предузећа за склоништа из Београда, ул. Бул. Михајла Пупина бр. 117а. и у дневном 

листу НИД Компанија "НОВОСТИ" ад Београд  . 

 

Приликом преузимања конкурсне документације oвлашћено лице понуђача је дужно да 

достави доказ о уплати 50.000,00 динара (неповратних), на рачун бр. 200-

2278160101045-09 Јавног предузећа за склоништа из Београда, ул. Бул. Михајла Пупина бр. 

117а. са позивом на „Конкурсна документација –  извођење радова-реконструкција  и  

надоградња постојећег склоништа у Новом Београду, Блок 33, ул. Народних хероја бр.43, 

на катастарској парцели кп 6770 КО Нови Београд“, по моделу суинвестирања. “. 

1. Понуђач је у обавези да као саставни део понуде достави : 

-оригинал Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – банкарска гаранција мора бити 
неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на 

износ од 40.000.000,00 динара; 

Банкарска гаранција не може садржати додатне услове у погледу исплате,краће рокове у 
односу на оне ,које је инвеститор уговорио,мањи износ,односно садржину,која се односи 

на политику банке у вези са условљавањем. 

 

Понуда за учествовање у поступку по овом јавном позиву доставља се  у року од  15 дана 

од дана објављивања огласа.  

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком : 

 „ Понуда  за учествовање у поступку извођења радова-реконструкција  и  надоградња 

постојећег склоништа у Новом Београду, Блок 33, ул. Народних хероја бр.43, на 

катастарској парцели кп 6770 КО Нови Београд“, по моделу суинвестирања 

 -НЕ ОТВАРАТИ “. 

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон подносиоца понуде.  
 

Понуда се доставља препорученом пошиљком или се лично предаје на писарници ЈП 

за склоништа, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117а.  
Ако је понуда послата поштом, дан предаје пошти искључиво препорученом пошиљком 

сматра се као дан предаје  ЈП за склоништа, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117а , 

под условом да је пошиљка стигла у ЈП за склоништа, Нови Београд, Bулевар Михајла 

Пупина 117а. , до дана отварања понуда.  
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе 

како је предвиђено јавним позивом или су подаци дати супротно објављеним условима.  

 
Потенцијални понуђач је у обавези да обиђе локацију и упозна се са стањем на терену о 

чему ће бити сачињена Потврда о обиласку локације , коју ће доставити уз понуду. 

Недостављање тражене Потврде сматраће се као да је поднета непотпуна понуда.  
 

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање. 

 

Непотпуне и неблаговремене понуде, неће бити узете у разматрање. 
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ЈП за склоништа, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117а. задржава право да поништи 

поступак по овом Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних 

понуда не изврши избор најповољнијег понуђача. 

ЈП за склоништа, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117а. неће сносити никакву 

одговорност , нити бити дужно да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално 

могао имати поводом учешћа у овом поступку. 

 

III  СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

Поступак прикупљања понуда по овом Јавном позиву спроводи Комисија,сачињена од 

представника  ЈП за склоништа из Београда,  Бул. Михајла Пупина бр. 117а. заједно са 

представницима Републичке Дирекције за имовину Републике Србије (у даљем тексту: 

Комисија). 

 Комисија ће  благовремено обавестити понуђаче о дану отварања понуда.  

Представник понуђача, пре почетка отварања понуда Комисији ће предати писано 

овлашћење за присуство и за лицитирање, оверено од стране законског заступника 

понуђача. 

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски. 

У случају да два или више учесника понуде исте услове, Комисија ће одмах након 

отварања понуда а после спроведеног поступка оцене достављених понуда , спровести 

поступак лицитације ради избора најповољнијег понуђача. 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси надлежни орган Јавног предузећа за 

склоништа  а на предлог   Комисије . 

Одлука се доставља свим учесницима у поступку прикупљања понуда.  

Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана доношења одлуке о избору 

најповољнијег понуђача закључи Уговор о заједничкој изградњи (у даљем тексту: Уговор) , 

којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе суинвеститора, као и сувласнички 

удели. 

Уговор  закључују  у име Републике Србије директор Републичке дирекције за имовину 

Републике Србије, као и директор Јавног предузећа за склоништа , у својству инвеститора 

изградње. 

Најповољнијем понуђачу задржава се банкарска гаранција за озбиљност понуде до 

потписивања Уговора.  

Осталим учесницима по овом јавном позиву банкарска гаранција за озбиљност понуде се 

враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.  
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 Банкарска гаранција за озбиљност понуде се задржава и биће реализована:  

- уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 7 дана од дана 

пријема позиваза закључење уговора, не потпише уговор. 
 

 

 Најбољи понуђач, односно суинвеститор сноси све трошкове овере Уговора, као и 

трошкове проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима.  

 

 

IV  ОБЈАВЉИВАЊЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

-Јавни позив објавити : 

1-На званичној Интернет-страници Јавног предузећа за склоништа из Београда, ул. Бул. 

Михајла Пупина бр. 117а. 

2- НИД Компанија "НОВОСТИ" ад Београд, (по спроведеној јавној набавци 12/20). 

         

               -Контакт:  

              Овлашћено лице за контакт је Гордана Ивић ; 

Све потребне информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа из Београда, 

Бул. Михајла Пупина бр. 117а,  

на телефон:  + 381 11 30 73 608 ; 

мобилни:  + 381 66  860 39 00 
 или  

е-mail:   gordana.ivic@sklonista.co.rs 


