
Прилог бр. 4 

уз позив за учешће 

на тендеру 

 
Образложење почетне (максималне) цене за извођење радова на техничком опремању, реализацији и декорисању комплексне 

манифестације у оквиру  презентације мозаика главне куполе Храма Светог Саве у Београду, Србија (свечана церемонија, 

празнични концерт).  

                                                                             

Назив предмета: 

Образложење почетне (максималне) цене за извођење радова на техничком опремању, реализацији и декорисању комплексне 

манифестације у оквиру  презентације мозаика главне куполе Храма Светог Саве у Београду, Србија (свечана церемонија, празнични 

концерт). 

На основу техничког задатка за извођење радова на техничком опремању, реализацији и декорисању комплексне манифестације у 

оквиру  презентације мозаика главне куполе Храма Светог Саве у Београду, Србија (свечана церемонија, празнични концерт) добијене су 

комерцијалне понуде од следећих компанија: Stagemaker doo Beograd, Music Studio doo, Beograd, ALEKSANDAR STANKOV PR 

IZNAJMLJIVANJE AUDIO OPREME SENZAL AUDIO, ZRENJANIN 

 

Цене, које предлажу компаније дате су у табели: 

:назив радова (услуга)  

 

 

Понуда бр. ,  

наш. бр. Комерцијалне понуде, датум 

регистрације  

Укупна вредност услуга 

(евро, без ПДВ-а) 

Извођење радова на техничком 

опремању, реализацији и декорисању 

комплексне манифестације у оквиру  

презентације мозаика главне куполе Храма 

Светог Саве у Београду, Србија (свечана 

церемонија, празнични концерт) 

Понуда бр. 1 

Наш бр. 2-2 от 09.01.2018 
22 900,00 

Понуда бр. 2 

Наш бр. 2-5 от 10.01.2018 
23 300,00 

Понуда бр. 3 

Наш бр. 2-8 от 15.01.2018 
23 750,00 

 

Почетна (максимална) цена за извођење радова на техничком опремању, реализацији и декорисању комплексне манифестације у 

оквиру  презентације мозаика главне куполе Храма Светог Саве у Београду, Србија (свечана церемонија, празнични концерт), добијена на 

основу (евро) 22 900,00+23 300,0+23750,00)/3=23 316,67  (Двадесеттрихиљадатристашеснаест 67/100) евро. 

Из разлога, што је наведена почетна (максимална) цена већа од издвојених средстава за Представништво за извођење радова на техничком 

опремању, реализацији и декорисању комплексне манифестације у оквиру  презентације мозаика главне куполе Храма Светог Саве у 

Београду, Србија (свечана церемонија, празнични концерт), предлажемо да почетна (максимална) цена одговара дозвољеном износу, што 

износи: 28 000,00 (двадесетосамхиљада и 00/100) САД долара, што износи  22 938,53 (двадесетдвехиљададеветстотредесетосам и 53/100) 

евра по курсу Националне банке Србије на дан 18.01.2018. (на дан објављивања тендера). 


