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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/15,68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/16/ОП донете дана 
04.02.2016. године под бројем 83/04/ЈН и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број 84/04/ЈН од 04.02.2016. године, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку –  Набавка материјала за 
одржавање зграда и објеката, по партијама 

ЈН бр. 01/16/ОП 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 5 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара  

6 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

40 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 43 

VI Образац понуде 59 

VII Модел уговора 69 

VIII 
 

Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни 

99 

IX Образац трошкова припреме понуде 141 

X Образац изјаве о независној понуди 142 

 
XI 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона 

143 

XII Образац потврде о извршењу уговорених обавеза 144 

   
 

 

 

Укупан број страна конкурсне документације је 144 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ: 100959794 
Матични број: 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.01/16/ОП су добра – Набавка материјала за 
одржавање зграда и објеката, по партијама.  
 

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

5. Контакт  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 
дипл. правник, 024 644 425, факс 024 556 030, e-mail адреса slavica@gcsu.rs 
                              мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, 
факс 024 556 030, e-mail адреса milan@gcsu.rs 
   
6. Рок и начин подношења понуда 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Набавка 
материјала  за одржавање зграда и објеката, по партијама, ЈН бр. 01/16/ОП 
- НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 04.02.2016. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 07.03.2016. године до 09,00 
часова. Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде се неће 
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отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене Понуђачу, са 
назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
 
 
7.Време и место отварања понуда 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 07.03.2016. године  у 10,00 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 
24000 Суботица. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

 
8.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
 

Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана 
отврања понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 

1.Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 01/16/ОП су добра- Набавка материјала за 
одржавање зграда и објеката , по партијама  
 

Назив и ознака из општег речника набавки: 
 31680000- Електрични материјал и прибор 

                         44500000-Алати, браве, кључеви, шарке, сводни елементи, ланци и 
опруге 

                          
 44800000-Боје, лакови и смоле 

- грађевински материјал 
- резервни делови за 

бицикле 

 
 
 
2. Партије: 
Јавна набавка је обликована по партијама и то: 
 
 
                             НАЗИВ ПАРТИЈЕ  

 1.-Столарски материјал и прибор   

 2.- Грађевински материјал и бетонско гвожђе  

 3.-Вијчана роба, алати и остали браварски прибор  

 4.-Резервни делови за бицикле  

 5.-.Материјал за одржавање електричних уређаја и инсталација  

 6.-Материјал за молерско-фарбарске радове  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  

 
Предмет јавне набавке су добра – Набавка материјала за одржавање зграда и 
објеката , по партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 01/16/ОП. 
 

 

ПАРТИЈА  1. -  Столарски  материјал и прибор – 

 

 

Р.Б. 
АРТИКАЛ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  Адаптер за кваке комад 417   

2.  Бравa, штелујућа ("Пика") комад 83   

3.  

Брава, за гардеробни 
метални орман комад 

58 
  

4.  

Брава, за кључ, дужине 
65mm комад 

83 
  

5.  

Брава, за кључ, дужине 
80mm комад 

17 
  

6.  Брава, за стаклена врата комад 8   

7.  
Брава, за цилиндар, 
дужине 60 mm комад 

83 
  

8.  
Брава, за цилиндар, 
дужине 65 mm комад 

167 
  

9.  

Држач полице, метални, 
ø6mm комад 

500 
  

10.  

Дугме, дрвено (ручкице за 
намештај) комад 

125 
  

11.  

Дугме, метално (ручкице за 
намештај) комад 

125 
  

12.  

Заптивна самолепљива 
гума за врата и прозоре, 
„Д“ облик метар 

250 

  

13.  

Иверица, резана по датим 
димензијама дебљина 
18мм (или одговарајући 
"Falco" или "Caundel") м² 

167 

  

14.  
Кант трака, обична, 
дебљине 0,5 mm 

метар 
250 

  

15.  
Кант трака, пластична, 
„ABS“, дебљине 2 mm 

метар 
125 

  

16.  

Катанац 35 mm (или 
одговарајући "Elzet") комад 

25 
  

17.  

Квака и шилт, за дрвена 
врата комад 

125 
  

18.  

Квака и шилт, за ПВЦ 
врата комад 

42 
  

19.  Клешта, столарска комад 2   
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20.  Копча за врата,  80-120 mm комад 8   

21.  

Лајсне за ламинат, 
алуминијумска, дужине 3 m комад 

29 
  

22.  

Лајсне за ламинат, дрвена 
(пресован папир), дужине 
3 m комад 

67 

  

23.  Ламинат, дебљине 9 mm м² 125   

24.  Лепило за дрво, 0,2 kg/1 комад 25   

25.  Магнет  за врата, 3 kg комад 42   

26.  Магнет  за врата, 5 kg комад 42   

27.  

Мерна трака, са кочницом, 
3m комад 

4 
  

28.  

Мерна трака, са кочницом, 
5m комад 

4 
  

29.  

Мрежа за комарце, ПВЦ, 
мекша, ширине 1,2 m метар 

167 
  

30.  

Мрежа за комарце, ПВЦ, 
мекша, ширине 1,5 m метар 

167 
  

31.  

Мрежа за комарце, са 
чичак траком, за прозоре 
дим. 150x150 cm комад 

8 

  

32.  

Носач кухињских 
елемената комад 

42 
  

33.  
Одбојници за врата, подни, 
гумени комад 

17 
  

34.  
Одвијачи, 4 равна+2 
крстаста гарнитура 

2 
  

35.  Оков за ролетне комад 17   

36.  

Подлошка, гумена 
противклизна, разних 
димензија комад 

417 

  

37.  

Подупирач врата, велики, 
са опругом комад 

8 
  

38.  

Подупирач врата, мали, са 
опругом комад 

8 
  

39.  

Преклопни засун за врата, 
метални, дужине 200 mm комад 

17 
  

40.  

Преклопни засун за врата, 
метални, дужине 300 mm комад 

17 
  

41.  Прихватник за браву комад 42   

42.  Прстен за кваку, ПВЦ комад 83   

43.  Ручка, за ПВЦ прозоре комад 42   

44.  

Ручка, за стаклена врата-
дугме комад 

17 
  

45.  Спојница, за намештај комад 83   

46.  

Типла, дрвена, за 
састављање намештаја, 
ø10 mm комад 

17 

  



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

8 

 

47.  

Типла, дрвена, за 
састављање намештаја, 
ø8mm комад 

17 

  

48.  

Цилиндар ,за браву, 
30/45mm комад 

42 
  

49.  

Цилиндар, за браву, 
30/30mm комад 

42 
  

50.  
Цилиндар, за браву, са 
дугметом комад 

42 
  

51.  
Шмиргла, за ротациону 
шлајферицу комад 

58 
  

52.  Штит, ПВЦ комад 17   

  

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 

 

    

 ПДВ 

 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 1. 

 

    

 

 

 

Место и датум:                                                                      Понуђач: 

                                                                                                  

                                                                                             Печат  и  потпис 
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ПАРТИЈА  2. – Грађевински материјал и бетонско гвожђе 

 

 

 

 

Р.Б. 
АРТИКАЛ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  

Арматурна мрежа, 
пречника жице ø10 mm, 
димензије 6m x 2 m,  

комад 
17 

  

2.  

Арматурна мрежа, 
пречника жице ø6 mm, 
димензије 6m x 2 m, 

комад 
17 

  

3.  

Арматурна мрежа, 
пречника жице ø8 mm,  
димензије 6m x 2 m, 

комад 
17 

  

4.  

Битуменска трака за 
хироизолациону заштиту 
(кондор), дебљине 5 mm, 
ширине 1m, дужине 10m комад 

7 

  

5.  

Врата, собна, са 
довратком, дим. 70x205cm, 
одговарајући „Craft Master“  комад 

4 

  

6.  

Врата, собна, са 
довратком, дим. 85x205cm 
са довратком, одговарајући 
„Craft Master“ комад 

7 

  

7.  

Врата, собна, са 
довратком, дим. 90x205 cm 
са довратком, одговарајући 
„Craft Master“ комад 

7 

  

8.  Даска, дебљине 2,5cmx4m м³ 3   

9.  
Даска, дебљине 4,5cmx4m 
(фосна) м³ 

3 
  

10.  
ОСБ плоча, дебљине 
12mm м² 

29 
  

11.  ОСБ плоча, дебљине 9mm м² 29   

12.  Песак, жути м³ 4   

13.  

Плочице, керамичке, зидне 
димензије 15x15cm м² 

4 
  

14.  

Плочице, керамичке, зидне 
димензије 20x10cm м² 

8 
  

15.  

Плочице, керамичке, зидне 
димензије 37x25cm м² 

17 
  

16.  Плочице, керамичке, зидне м² 13   



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

10 

 

димензије 40x20cm 

17.  

Плочице, керамичке, 
подне, отпорне на мраз, 
неклизајуће, димензије 
33x33cm м² 

42 

  

18.  

Пљоснато гвожђе 
30x3x3000 mm комад 

17 
  

19.  Цемент, 50kg /1 комад 21   

20.  

Челична винкла („L“ 
профил),  30x30x3000 mm, 
дебљине 3 mm комад 

13 

  

21.  

Челична винкла („L“ 
профил),  40x40x3000 mm, 
дебљине 3 mm комад 

8 

  

22.  
Челична цев, профилна, 
20x20x3000 mm комад 

17 
  

23.  

Челична цев, профилна, 
30x30x3000 mm комад 

17 
  

24.  

Челична цев, профилна, 
80x40x3000 mm комад 

17 
  

25.  Шљунак м³ 7   

 

 

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 

   

  

 

ПДВ 

   

  

 
УКУПНО ПАРТИЈА 2. 

   

  

 

 

Место и датум:                                                                      Понуђач: 

                                                                                                  

                                                                                             Печат  и  потпис 
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ПАРТИЈА   3.   Вијчана роба, алати и остали браварски прибор 

   

 

 

Р.Б. 
АРТИКАЛ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  
Брусна плоча, за метал,  
ø230x6 mm комад 

4   

2.  

Брусни камен (тоцило), за 
видију-челик повећане 
чврстоће, ø175x20x20 mm комад 

3   

3.  

Брусни камен (тоцило), за 
стирију-челик стандардне 
чврстоће, ø175x20x20 mm комад 

3   

4.  

Бургијa за метал, HSCO 
(мин. 5% Co), DIN 338 N, 
цилиндричнa, угао врха 
бургије 130º, за челике 
чврстоће до 1200 N/mm², 
ø3,0 mm комад 

4   

5.  

Бургијa за метал, HSCO 
(мин. 5% Co), DIN 338 N, 
цилиндричнa, угао врха 
бургије 130º, за челике 
чврстоће до 1200 N/mm², 
ø4,0 mm комад 

4   

6.  

Бургијa за метал, HSCO 
(мин. 5% Co), DIN 338 N, 
цилиндричнa, угао врха 
бургије 130º, за челике 
чврстоће до 1200 N/mm², 
ø6,0 mm комад 

4   

7.  

Бургијa за метал, HSCO 
(мин. 5% Co), DIN 338 N, 
цилиндричнa, угао врха 
бургије 130º, за челике 
чврстоће до 1200 N/mm², 
ø8,0 mm комад 

2   

8.  

Бургијa за метал, HSCO 
(мин. 5% Co), DIN 338 N, 
цилиндричнa, угао врха 
бургије 130º, за челике 
чврстоће до 1200 N/mm², 
ø10,0 mm комад 

2   

9.  
Бургијa за метал, HSS, DIN 
338 N, цилиндричнa, за гарнитура 

2   
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челике чврстоће до 800 
N/mm², (ø1 - ø10) mm 

10.  

Бургијa за метал, HSS, DIN 
338 N, цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm²,  ø18,0 mm комад 

2   

11.  

Бургијa за метал, HSS, DIN 
338 N, цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², ø20,0 mm комад 

2   

12.  

Бургијa за метал, HSS, DIN 
338 N, цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², ø3,0 mm комад 

42   

13.  

Бургијa за метал, HSS, DIN 
338 N, цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², ø5,0 mm комад 

42   

14.  

Бургијa за метал, HSS, DIN 
338 N, цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², ø6,0 mm комад 

42   

15.  

Бургијa за метал, HSS, DIN 
338 N, цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm²,  ø7,0 mm комад 

42   

16.  

Бургијa за метал, HSS, DIN 
338 N, цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², ø8,0 mm комад 

42   

17.  

Венецијанери, 
алуминијски,  ширине 25 
mm м² 

83   

18.  

Вијак за лим, „PH“ прихват, 
DIN 7981 равна 
полуокругла глава, 
поцинчан, ø3,9x22 mm комад 

83   

19.  

Вијак за лим, „PH“ прихват, 
DIN 7981 равна 
полуокругла глава, 
поцинчан, ø3,9x38 mm комад 

83   

20.  

Вијак за лим, „PH“ прихват, 
DIN 7981 равна 
полуокругла глава, 
поцинчан, ø5,5x32 mm комад 

83   

21.  

Вијак за лим, DIN 7976 
равна шестоугаона глава, 
поцинчан, ø6,3x32 mm комад 

83   
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22.  

Вијак за лим, DIN 7976 
равна шестоугаона глава, 
поцинчан, ø8x50 mm комад 

83   

23.  

Вијак за лим, самобушећи, 
DIN 7504 облик „К“ равна 
шестоугаона глава, 
поцинчан, ø3,9x16 mm комад 

83   

24.  

Вијак за лим, самобушећи, 
DIN 7504 облик „К“ равна 
шестоугаона глава, 
поцинчан, ø4,2x22 mm комад 

83   

25.  

Вијак за лим, самобушећи, 
DIN 7504 облик „К“ равна 
шестоугаона глава, 
поцинчан, ø5,5x22 mm комад 

83   

26.  

Вијак за лим, самобушећи, 
DIN 7976 равна 
шестоугаона глава, 
поцинчан, ø5,5x25 комад 

83   

27.  
Вијак, за гипс картон плочу,  
3,5x25, фосфоризовани комад 

1667   

28.  
Вијак, за гипс картон плочу,  
3,5x35, фосфоризовани комад 

1667   

29.  
Вијак, за гипс картон плочу,  
3,5x45, фосфоризовани комад 

1667   

30.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан), 
ø3,5x20 комад 

833   

31.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø3,0x25 комад 

1083   

32.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø3,0x30 комад 

1083   

33.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø3,5x35 комад 

1083   

34.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø3,5x40 комад 

1083   

35.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø4,0x16 комад 

1250   

36.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø4,0x35 комад 

1250   

37.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø4,0x40 комад 

1083   
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38.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø4,0x70 комад 

1083   

39.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø4,5x50 комад 

83   

40.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø5,0x50 комад 

833   

41.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø6,0x60 комад 

250   

42.  

Вијак, за дрво, (реизер), 
„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø6,0x70 комад 

1083   

43.  
Вијак, за дрво, са куком, за 
качење лустера, 5x70 комад 

8   

44.  

Вијак, машински навој, JUS 
M.B1 051 (шест. гл, 
делимичан навој), 8x120 комад 

42   

45.  

Вијак, машински навој, JUS 
M.B1 053 (шест. гл, пуни 
навој), М10X25, Č8.8 комад 

125   

46.  

Вијак, машински навој, JUS 
M.B1 053 (шест. гл, пуни 
навој), М6X20, Č8.8 комад 

417   

47.  

Вијак, машински навој, JUS 
M.B1 053 (шест. гл, пуни 
навој), М6X25, Č8.8 комад 

417   

48.  

Вијак, машински навој, JUS 
M.B1 053 (шест. гл, пуни 
навој), М6x50, Č8.8 комад 

583   

49.  

Вијак, машински навој, JUS 
M.B1 053 (шест. гл, пуни 
навој), М8X25, Č8.8 комад 

417   

50.  

Вијак, машински навој, JUS 
M.B1 103, округла равна 
глава, шлиц прихват, 
М4x10 комад 

417   

51.  

Вијак, машински навој, JUS 
M.B1.126, мин. Č8.8, 
упуштена равна глава, 
имбус прихват,  М6x20 комад 

8   

52.  
Гарнишна, зидна, дрвена 
са карикама, 2 m комад 

13   

53.  

Гарнишна, зидна, 
месингана са карикама, са 
две шипке, 2 m комад 

4   
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54.  

Гарнишна, зидна, 
месингана са карикама, са 
једном шипком, 2 m комад 

13   

55.  

Гарнишна, пластична, 
двоканална, плафонска, 
3m комад 

13   

56.  
Ексер, крупни (дужине 70-
200 mm) кг 

17   

57.  

Ексер, ППР (пластичне 
жабице за монтажу 
каблова на зид) паковање 
100/1 комад 

8   

58.  
Ексер, ситни /разни 
(дужине 10-70 mm) кг 

21   

59.  
Електрода, рутилна за 
варење иноx-а,  ø2,5 mm кг 

2   

60.  

Електрода, рутилна за 
варење челика,  ø2,5 мм  
(или одговарајућа "Јадран 
С") кг 

25   

61.  

Жица челична, 
поцинкована дебљине 
1,2mm кг 

25   

62.  

Жица, челична, 
поцинкована дебљине 
3mm кг 

17   

63.  

Заштитне наочаре за 
брушење, пластичне, 
провидне комад 

4   

64.  Заштитне рукавице, кожне пари 17   

65.  

Клешта комбинована са 
гуменом дршком, 
браварска, 180 mm комад 

3   

66.  
Кључеви: окасто-виласти 
8-19 mm, komplet гарнитура 

2   

67.  
Ламеларни брусни диск,  
ø115 мм, гранулација А40 комад 

8   

68.  
Ламеларни брусни диск,  
ø115 мм, гранулација А60 комад 

33   

69.  
Ламеларни брусни диск,  
ø115 мм, гранулација А80 комад 

8   

70.  

Лепило за осигурање 
навоја, велике јачине, 25 
мл. комад 

1   

71.  

Лист за металну пилу 
(бонсек платна), 
биметална, број зуба од 
24" по цолу комад 

17   

72.  Лист за металну пилу комад 4   
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(бонсек платна), 
биметална, број зуба од 
32" по цолу 

73.  

Маст, литијумска, за 
подмазивање, за 
температуре до 130 ºC кг 

4   

74.  

Маст, у спреју за 
подмазивање, лепљива, за 
високопритисна места, 
500ml комад 

1   

75.  
Навојна шипка, DIN 976, 
M10, inox, 1m комад 

4   

76.  
Навојна шипка, DIN 976, 
M12, inox, 1m комад 

4   

77.  

Навојна шипка, DIN 976, 
M12, мин. Č4.6, поцинчана, 
1m комад 

13   

78.  
Навојна шипка, DIN 976, 
M8, inox, 1m комад 

6   

79.  

Навојна шипка, DIN 976, 
M8, мин. Č4.6, поцинчана, 
1m комад 

17   

80.  

Навојна шипка, DIN 976, 
М10, мин. Č4.6, поцинчана, 
1m комад 

25   

81.  
Навртка, JUS M.B1 601, 
М10, Č8.8, поцинчана комад 

167   

82.  
Навртка, JUS M.B1 601, 
М10, inox комад 

42   

83.  
Навртка, JUS M.B1 601, 
М12, Č8.8, поцинчана комад 

167   

84.  
Навртка, JUS M.B1 601, 
М12, inox, комад 

42   

85.  
Навртка, JUS M.B1 601, 
М4, Č8.8 комад 

167   

86.  
Навртка, JUS M.B1 601, 
М5, Č8.8 комад 

167   

87.  
Навртка, JUS M.B1 601, 
М6, Č8.8 комад 

500   

88.  
Навртка, JUS M.B1 601, 
М8, Č8.8 комад 

250   

89.  
Навртка, JUS M.B1 601, 
М8, inox комад 

42   

90.  
Подлошка, JUS M.B2 011,  
челична, равна, ø8 mm комад 

250   

91.  
Подлошка, JUS M.B2 011, 
челична, равна, ø10 mm комад 

167   

92.  
Подлошка, JUS M.B2 011, 
челична, равна, ø6 mm  комад 

167   



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

17 

 

93.  

Подлошка, JUS M.B2 110, 
челична, расцепљена, 
ø10mm комад 

167   

94.  

Подлошка, JUS M.B2 110, 
челична, расцепљена, 
ø6mm комад 

167   

95.  

Подлошка, JUS M.B2 110, 
челична, расцепљена, 
ø8mm комад 

250   

96.  
Резна плоча за метал,   
ø115x1 mm комад 

21   

97.  

Резна плоча, за бетон, 
сегментна, са дијамантом,  
ø115 mm комад 

4   

98.  
Резна плоча, за камен  
ø230x3 mm комад 

8   

99.  
Резна плоча, за метал,   
ø115x2,5 mm комад 

42   

100.  
Резна плоча, за метал,   
ø230x2 mm комад 

8   

101.  
Резна плоча, за метал,  
ø230x3,5 mm комад 

17   

102.  

Спреј, за подмазивање и 
одвијање вијака 
(одговарајући WD-40), 
310ml комад 

17   

103.  

Типлa, за гипс картон 
плочу, ABS пластика, 
(пречник бушења ø6.5) комад 

50   

104.  

Типлa, за гипс картон 
плочу, металнa, (лустер 
кука), ø8 mm комад 

42   

105.  

Типлa, за гипс картон 
плочу, металнa, падобран, 
навој М4 комад 

83   

106.  
Типла, брзо монтирајућа, 
са шрафом, 6x40 комад 

333   

107.  
Типла, брзо монтирајућа, 
са шрафом, 6x60 комад 

250   

108.  
Типла, брзо монтирајућа, 
са шрафом, 6x80 комад 

250   

109.  

Типла, за бетон, метална 
(фиx анкер), за тешка 
оптерећења, ø10x100 комад 

13   

110.  

Типла, за бетон, хемијска,  
(картуша, мин.150 ml.), за 
тешка оптерећења и влагу комад 

3   

111.  
Типла, ПВЦ (најлонска), 
ø10mm комад 

500   
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112.  
Типла, ПВЦ (најлонска), 
ø12mm комад 

500   

113.  
Типла, ПВЦ (најлонска), 
ø6mm комад 

833   

114.  
Типла, ПВЦ (најлонска), 
ø8mm комад 

833   

115.  

Уложак за хефтарицу,  за 
намештај, 8 mm, паковање 
1/1000 комад 

50   

116.  
Црево, гумено, за плинску 
боцу 1,5m комад 

4   

117.  Четка, жичана, 4 редна комад 17   

 

 
ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
   

  

 
ПДВ 
   

  

 
УКУПНО ПАРТИЈА 3. 
   

  

 

 

Место и датум:                                                                      Понуђач: 

                                                                                                  

                                                                                             Печат  и  потпис 
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            ПАРТИЈА   4.  -  Резервни делови за бицикле 
 

 

 

1.  

Блатобран за бицикл 
(комплет), 26“ комад 

8 
  

2.  Гепек за бицикл, 26“ комад 4   

3.  

Гумa за бицикл, 
спољашњa,  26“ комад 

17 
  

4.  

Гумa за бицикл, 
спољашња,  24“ комад 

17 
  

5.  

Гума за бицикл, 
унутрашња,  24“ комад 

25 
  

6.  
Гуме за бицикл, 
унутрашња,  26“ комад 

25 
  

7.  Задње светло за бицикл комад 8   

8.  Корпа за бицикл, 26“ комад 4   

9.  
Кочнице са пакнама за 
бицикл, 26“, комплет комад 

7 
  

10.  Лепило за гуме,  за бицикл комад 4   

11.  
Мењач, задњи за бицикл, 
26“ комад 

4 
  

12.  
Мењач, средњи за бицикл, 
26“ комад 

4 
  

13.  Педале за бицикл пар  17   

14.  Предње светло за бицикл комад 8   

15.  

Средњи погон комплет, за 
бицикл, 26“ комад 

13 
  

16.  

Фелнa за бицикл (комплет), 
24“ комад 

4 
  

17.  

Фелнa за бицикл (комплет), 
26“ комад 

4 
  

18.  
Флекице за крпљење гума 
за бицикл комад 

25 
  

 

 
ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
   

  

 
ПДВ 
   

  

 
УКУПНО ПАРТИЈА 4. 
   

  

 

Место и датум:                                                                      Понуђач: 

                                                                                                  

                                                                                             Печат  и  потпис 
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ПАРТИЈА  5. – Материјал за одржавање електричних уређаја и 

инсталација - 
 

 

 

 

Р.Б. 
АРТИКАЛ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  
Арматура светиљке, без мреже, 
округла комад 17   

2.  
Арматура светиљке, бродска 
овална, ПВЦ комад 4   

3.  
Арматура светиљке, са порцелански 
грлом, коса комад 8   

4.  
Арматура светиљке, са 
порцеланским грлом, равна комад 21   

5.  
Аутомат, за стубишну расвету, на 
шину комад 1   

6.  
Батерија тип „AG13“, пљосната-
„button cell“, litijumska комад 25   

7.  
Батерија, 6LP3146, тип „E-Block“ 9V 
тип „AA“, алкална комад 4   

8.  
Батерија, LR03 тип „AAA“, 1,5V, 
alkalna комад 50   

9.  
Батерија, LR20 тип „D“, 1,5V, 
алкална комад 21   

10.  Батерија, LR6 1,5V тип „AA“, alkalna комад 50   

11.  
Батерија, пуњива HR6, тип AA, 2300 
mAh, Ni-MH комад 8   

12.  
Батерија, пуњива тип AAA, 1,2 V, 550 
mAh, Ni-MH комад 8   

13.  
Батерија, тип „23A“, 12V, 
цилиндрична, алкална 

комад 
4   

14.  
Батерија, тип „CR2032“, пљосната-, 
литијумска 

комад 
4   

15.  Вентилатор, за ТА пећ, десни комад 3   

16.  Вентилатор, за ТА пећ, леви комад 3   

17.  Грејач, за бојлер, 2000W, 5/4" комад 10   

18.  Грејач, за веш машину, 2400 W комад 3   

19.  
Грејач, за ел. казан за припрему 
хране, 6 кW комад 5   

20.  
Грејач, за ел.кипер за припрему 
хране, 2,4 кW комад 5   

21.  
Грејач, за ел.котао за централно 
грејање 2000 W комад 5   

22.  Грејач, за ел.котао за централно комад 5   
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грејање, 1100 W   

23.  Грејач, за ТА пећ, 1300 W комад 8   

24.  
Грејач, за ТА пећ, ваљкасти, снаге 
1250 W комад 2   

25.  
Грло, Е-14, бакелитно, монтажа у 
лустер комад 17   

26.  Грло, Е-27, керамичко, без носача комад 33   

27.  Грло, Е-27, керамичко, са носачем комад 33   

28.  
Гума, за заптивање фланшне, 
овална, за бојлер „Tiki“ od 80 lit. комад 13   

29.  
Гума, за заптивање фланшне, 
округла, за бојлер „Кончар“ od 80 lit. комад 13   

30.  
Гума, за куплунг вентилатора код ТА 
пећи комад 8   

31.  Дихтунг, за грејач бојлера комад 17   

32.  
Изолир трака, ПВЦ, ширине 15-18 
mm, дужине 10 m комад 42   

33.  
Изолир трака, ПВЦ, ширине 15-18 
mm, дужине 20 m комад 42   

34.  Индикатор, купатилски, вертикални комад 4   

35.  Кабел, P/L, 2x0,75 mm² метара 42   

36.  Кабел, PGP, 3x1,5 mm² метара 42   

37.  Кабел, PGP, 3x2,5 mm² метара 83   

38.  Кабел, PGP, 5x2,5 mm² метара 42   

39.  Кабел, PGP, 5x4 mm² метара 42   

40.  Кабел, PGP, 5x6 mm² метара 42   

41.  Кабел, PP/J, 3x2,5 mm² метара 42   

42.  Кабел, PP/J, 5x2,5 mm² метара 25   

43.  Кабел, PP00, 3x1,5 mm² метара 83   

44.  Кабел, PP00, 3x2,5 mm² метара 167   

45.  Кабел, за звучник, 2x1 mm² метар 42   

46.  Кабел, за пеглу, дужине 3m комад 4   

47.  Кабел, коаksijalni 75Ω метар 83   

48.  
Кабел, лицнасти, са силиконском 
изолацијом, 1,5 mm² мет 33   

49.  
Кабел, лицнасти, са силиконском 
изолацијом, 2,5 mm² мет 33   

50.  
Кабел, лицнасти, са силиконском 
изолацијом, 4,0 mm² мет 25   

51.  
Кабел, продужни са 3 утичнице, 
дужина кабла 3 метра комад 4   

52.  
Кабел, продужни са 6 утичница, 
дужина кабла 3 метра комад 4   

53.  
Кабел, продужни са 6 утичница, 
дужина кабла 5 метара  комад 4   

54.  
Кабел, продужни са 7 утичница, 
дужина кабла 1,4 метра   комад 4   



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

22 

 

55.  

Кабловска папучица (стопица),  
компресиона, цеваста, изолована, 
окаста, DIN 46237 A, материјал 
бакар, заштита кајалисањем, 
изолација PA, 
, за проводник 1,0 mm² комад 167   

56.  

Кабловска папучица (стопица), за 
проводник 1,5 mm², дужина 16,5 mm 
и ширина 6,3 mm, женска комад 125   

57.  

Кабловска папучица (стопица), за 
проводник 2,5 mm², дужина 16,5 mm 
и ширина 6,3 mm, женска комад 125   

58.  

Кабловска папучица (стопица), 
компресиона, цеваста, без 
изолације, окаста, DIN 46235, ø10, за 
проводник 16 mm² комад 42   

59.  

Кабловска папучица (стопица), 
компресиона, цеваста, изолована, 
окаста, DIN 46237 A, материјал 
бакар, заштита кајалисањем, 
изолација PA, 
, за проводник 4 mm² комад 167   

60.  

Кабловска папучица (стопица), 
компресиона, цеваста, изолована, 
окаста, DIN 46237 A, материјал 
бакар, заштита кајалисањем, 
изолација PA, 
, за проводник 2,5 mm² комад 

167 

  

61.  
Кабловске везице, дужине 150 mm, 
ширине 3 mm, пластична комад 250   

62.  
Кабловске везице, дужине 200 mm, 
ширине 3 mm, пластична комад 167   

63.  Каналица, ПВЦ,16x16 mm комад 42   

64.  Каналица, ПВЦ,20x10 mm комад 33   

65.  Каналица, ПВЦ,60x40 mm комад 25   

66.  
Капа, за топљиви осигурач, 
керамичка, K-II, 10A-25A комад 8   

67.  
Капа, за топљиви осигурач, 
керамичка, K-II, 32A-63A комад 8   

68.  
Клемна, месингана, за нуловање,  
2/10 рупа комад 2   

69.  
Конектор, 1-фазни, шуко, (монтажа у 
зид) комад 33   

70.  
Конектор, 1-фазни, шуко, (монтажа у 
зид), дупли, комад 33   

71.  Конектор, 1-фазни, шуко, ОГ комад 13   

72.  Конектор, 1-фазни, шуко, ОГ, дупли комад 8   

73.  
Конектор, 3-фазни, шуко, (монтажа у 
зид) комад 4   
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74.  Конектор, 3-фазни, шуко, OГ комад 8   

75.  Конектор, за телефон, монтажа у зид комад 17   

76.  
Конектор, за телефон, монтажа у 
зид, комбиновани комад 13   

77.  
Контактор, или одговарајући 
10A/220V или одговарајући „Кончар“ комад 4   

78.  
Контактор, или одговарајући 
16A/220V или одговарајући „Кончар“ комад 4   

79.  
Кутија, за конектор, ПВЦ,  ø60,  за 
гипс комад 8   

80.  Кутија, за конектор, ПВЦ, ø60 комад 8   

81.  
Кутија, разводна, ПВЦ,  100x100, за 
гипс комад 4   

82.  Кутија, разводна, ПВЦ, 100x100 комад 8   
83.  Кутија, разводна, ПВЦ, ОГ варијанта комад 4   

84.  
Кућиште за рефлекторску светиљку 
„OMS“-розета-фиксна  комад 8   

85.  Лустер, висећи, са једним грлом комад 8   
86.  Навртка за сплитер FF1, метална комад 83   

87.  
Наставак за коаксијални кабел, 
метални са навојем на оба краја комад 8   

88.  

Обујмица, за причвршћивање кабла, 
са ексером, за пречник кабла ø1-5 
mm, паковање 1/100 комад 2   

89.  

Осигурач, аутоматски, 10А, тип C по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 13   

90.  

Осигурач, аутоматски, 16А, тип C по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 8   

91.  

Осигурач, аутоматски, 16А, тип D по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 8   

92.  

Осигурач, аутоматски, 20А, тип C по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 8   

93.  

Осигурач, аутоматски, 20А, тип D по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 8   

94.  

Осигурач, аутоматски, 25А, тип C по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 8   

95.  Осигурач, аутоматски, 25А, тип D по комад 8   
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IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V 

96.  

Осигурач, аутоматски, 32А, тип C по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 8   

97.  

Осигурач, аутоматски, 32А, тип D по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 8   

98.  

Осигурач, аутоматски, 32А, тип D по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V/400 V, трополни-са 
повезном ручицом комад 8   

99.  

Осигурач, аутоматски, 40А, тип C по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 8   

100.  

Осигурач, аутоматски, 50А, тип C по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 4   

101.  

Осигурач, аутоматски, 63А, тип D по 
IEC 898, прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 63А, номинални 
напон 230V комад 8   

102.  
Осигурач, ножасти, NT-00, 100А, 
500V ~, 120kA, gG комад 8   

103.  
Осигурач, ножасти, NT-00, 125А, 
500V ~, 120kA, gG комад 8   

104.  
Осигурач, ножасти, NT-00, 36А, 500V 
~, 120kA, gG комад 8   

105.  
Осигурач, ножасти, NT-00, 50А, 500V, 
120kA, gG комад 13   

106.  
Осигурач, ножасти, NT-00, 63А, 500V 
~, 120kA, gG комад 25   

107.  
Осигурач, ножасти, NT-00, 80А, 500V 
~, 120kA, gG комад 4   

108.  
Осигурач, ножасти, NT3, 630А, 500V 
~, 120kA, gG комад 3   

109.  Осигурач, топљиви, TU, 10А комад 167   

110.  Осигурач, топљиви, TU, 16А комад 167   

111.  Осигурач, топљиви, TU, 20А комад 167   

112.  Осигурач, топљиви, TU, 25А комад 167   

113.  Осигурач, топљиви, TU, 32А комад 42   

114.  Осигурач, топљиви, TU, 35А комад 17   

115.  Осигурач, топљиви, TU, 50А комад 17   
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116.  Осигурач, топљиви, TU, 63А комад 13   

117.  Осигурач, топљиви, TU, 6А комад 42   

118.  

Перфорирана трака, поцинкована, 
ширине мин.17 mm, пречник рупе 
мин. Ø6,3 mm мет 25   

119.  Подсклоп, са 3 утичнице комад 8   

120.  Подсклоп, са 4 утичнице комад 8   
121.  Подсклоп, са 7 утичница комад 8   

122.  
Поклопац за разводну кутију, ø78, са 
жабицом комад 42   

123.  
Прекидач, међугајтански, 6А, за 
собне лампе комад 33   

124.  
Прекидач, надградни-ОГ, обични, 
10А комад 8   

125.  
Прекидач, надградни-ОГ, обични, са 
тињалицом, 10А комад 4   

126.  
Прекидач, уградни, гребенасти, 
трополни, положај 0-1,  20А   комад 2   

127.  

Прекидач, уградни, гребенасти, 
трополни, положај 0-1,  25А, са 
могућношћу закључавања функције   комад 2   

128.  
Прекидач, уградни, гребенасти, 
трополни, положај 0-1, 32А   комад 2   

129.  
Прекидач, уградни, гребенасти, 
трополни, положај 0-1, 63А   комад 2   

130.  
Прекидач, уградни, гребенасти, 
трополни, положај 0-1-2,  63А   комад 2   

131.  
Прекидач, уградни, једнополни, 
обични, 10А комад 42   

132.  
Прекидач, уградни, једнополни, 
обични, са тињалицом, 10А комад 8   

133.  
Прекидач, уградни, КИП, за мали 
бојлер, 16А комад 4   

134.  
Прекидач, уградни, наизменични, 
10А комад 4   

135.  
Прекидач, уградни, наизменични, са 
тињалицом, 10А комад 4   

136.  
Прекидач, уградни, реостатни -
димер мин.800 W комад 4   

137.  Прекидач, уградни, унакрсни, 10А комад 4   

138.  

Прекидач, уградно модуларни, 
наизменични без дирке, 16А, тип 
SM60 (TEM) комад 8   

139.  
Пригушница, за неонску расвету,   
40W комад 8   

140.  
Пригушница, за неонску расвету,   
60W  8   

141.  
Пригушница, за неонску расвету, 
20W комад 8   
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142.  

Пригушница, за рефлекторске 
светиљке са живином сијалицом 
250W комад 2   

143.  

Пригушница, за рефлекторске 
светиљке са живином сијалицом, 
125W комад 2   

144.  

Разводна, табла, назидна, за 2 
аутоматска осигурача, на шину, 
самогасива ABS пластика, IP40  4   

145.  Разводник, „Т“, шуко комад 8   

146.  Релеј, фото, са сондом, на шину комад 2   

147.  
Светиљка, за купатило, стрела, 
1x15W, са утичницом комад 8   

148.  
Светиљка, за купатило, стрела, са 
прекидачем 0-1, 1x8W, комад 3   

149.  Светиљка, за паник расвету, 2x8W комад 17   

150.  
Светиљка, плафонска-плафоњера, 
ø300 комад 13   

151.  
Светиљка, плафонска-плафоњера, 
ø400 комад 13   

152.  
Светиљка, рефлектор „LED“, 30W, 
комплет са кућиштем, IP 65  8   

153.  

Светиљка, рефлектор „LED“, 50W, 
мин. 6500K, мин. 4500Lm, комплет 
са кућиштем, IP 65  8   

154.  
Светиљка, са флуо цевима, 2x18W, 
затворена, надградна -FSN комад 8   

155.  

Светиљка, са флуо цевима, 2x60W, 
надградни, OG, водонепропусна, IP 
65 комад 25   

156.  
Светиљка, са флуо цевима, 3x36W, 
надградни, сјајни растер комад 4   

157.  
Светиљка, са флуо цевима, 4x18W, 
надградна, сјајни растер комад 8   

158.  
Светиљка, са флуо цевима, 4x18W, 
уградни, сјајни растер комад 2   

159.  

Сензор покрета, за рефлекторске 
светиљке, угао 180º, са могућношћу 
подешавања временског периода 
рада и осетљивости на светлост комад 8   

160.  

Сијалица, са жарном нити, E-27, 
провидна-стандард, облик крушке, 
40 W, 230V комад 17   

161.  

Сијалица, са жарном нити, E-27, 
провидна-стандард, облик крушке, 
100 W, 230V комад 17   

162.  

Сијалица, са жарном нити, E-27, 
провидна-стандард, облик крушке, 
150 W, 230V комад 8   
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163.  

Сијалица, са жарном нити, E-27, 
провидна-стандард, облик крушке, 
60 W, 230V комад 667   

164.  

Сијалица, са жарном нити, E-27, 
провидна-стандард, облик крушке, 
75 W, 230V комад 667   

165.  
Сијалица, са жарном нити, Е-14,  
провидна, облик свеће, 60 W, 230V комад 25   

166.  

Сијалица, са жарном нити, Е14, 
провидна, 15 W, за фрижидер, 
ваљкастог облика комад 8   

167.  
Сијалица, са жарном нити, Е-14, 
провидна, облик свеће, 25 W, 230V комад 8   

168.  

Сијалица, са жарном нити, Е-14, 
провидна, облик свеће, 40 W, 
мин.1000 радних сати, мин.400 Lm, 
230V комад 25   

169.  
Сијалица, са жарном нити, Е-14, 
рефлекторка, 40W, 230V  комад 208   

170.  

Сијалица, са жарном нити, Е-27, 
рефлекторка, 40W, мин.1000 радних 
сати, мин.2700К, 230V комад 167   

171.  
Сијалица, са жарном нити, сигнална,  
B15, 15W, 230V комад 8   

172.  

Сијалица, халогена, компактна, 
G24d-3, 26W, мин.1600 Lm, 
мин.8.000 радних сати, 230V комад 25   

173.  
Сијалица, халогена, компактна, 
GU10,  50 W, 230V комад 25   

174.  

Сијалица, халогена, компактна, 
GX24d-3, 26W, мин.1800 Lm, 
мин.12.000 радних сати, 230V комад 8   

175.  
Сијалица, халогена, компактна, Е-14, 
8W, 230V комад 8   

176.  
Сијалица, халогена, компактна, Е14-
15 W, 230V комад 8   

177.  

Сијалица, халогена, компактна, Е-27, 
20 W, равна и дугачка цев, мин.6.000 
радних сати, мин.2700К, 1150 Lm, 
230V комад 25   

178.  

Сијалица, халогена, компактна, Е-27, 
20 W, са сензором, равна и дугачка 
цев, 230V комад 2   

179.  

Сијалица, халогена, компактна, Е-27, 
23 W, спирална и кратка цев, 
мин.8.000 радних сати, мин.2700К, 
1450 Lm, 230V комад 25   

180.  
Сијалица, халогена, линеарна, 100 
W  комад 25   
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181.  Склопка, заштитна („ДМ“), 16-25А комад 2   

182.  Склопка, заштитна („ДМ“), 4-6А комад 2   

183.  Склопка, заштитна („ДМ“), 6-10А комад 2   

184.  Склопка, заштитна „FID“,  40A/0,5 комад 2   

185.  Склопка, тлачна, 5 Bari, 6-10А комад 3   

186.  Сонда, за бојлер „Тики“ комад 4   
187.  Сплитер 1 улаз /2 излаза комад 25   
188.  Сплитер 1 улаз /3 излаза комад 13   

189.  
Спојка (утикач) за коаксијални кабел 
-женски комад 8   

190.  
Спојка (утикач) за коаксијални 
кабел-мушки комад 17   

191.  Стаклена бура, опал, са навојем комад 13   

192.  Стартер, за флуо цеви, 4-22W комад 167   
193.  Стартер, за флуо цеви, 4-65W комад 167   

194.  

Стезаљка, редна, пластична, 
задовољавајућа по „VDE“ стандарду,  
10 mm², са12 прикључака комад 8   

195.  

Стезаљка, редна, пластична, 
задовољавајућа по „VDE“ стандарду,  
2,5 mm², са12 прикључака комад 25   

196.  

Стезаљка, редна, пластична, 
задовољавајућа по „VDE“ стандарду,  
4,0 mm², са12 прикључака комад 17   

197.  

Стезаљка, редна, пластична, 
задовољавајућа по „VDE“ стандарду,  
6,0 mm², са12 прикључака комад 13   

198.  
Стезаљка, редна, порцуланска, са 3 
прикључка, 2,5 мм² комад 8   

199.  
Стезаљка, редна, порцуланска, са 3 
прикључка, 4,0 мм² комад 8   

200.  
Стезаљка, редна, порцуланска, са 3 
прикључка, 6,0 мм² комад 8   

201.  
Тајмер, за стубишну расвету,на 
шину, дигитални, 15А комад 2   

202.  Тастер за звоно, (монтажа у зид) комад 4   

203.  Тастер за звоно, ОГ комад 3   

204.  
Тастер за светло, за стубишну 
расвету комад 13   

205.  
Термостат, за ТА пећ, трофазни, 
300ºC комад 3   

206.  

Термостат, собни, за ТА пећ, зидни, 
230V, 50Hz, снага потрошње 3W, 
подешавање 5-30ºC,  комад 3   

207.  Термостат, штапни, за бојлер „Тики“ комад 3   

208.  Уводница, са навртком, PG-11, ПВЦ комад 2   

209.  
Уводница, са навртком, PG-13.5, 
ПВЦ комад 2   
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210.  Уводница, са навртком, PG-16, ПВЦ комад 2   
211.  Уводница, са навртком, PG-19, ПВЦ комад 2   

212.  Уводница, са навртком, PG-21, ПВЦ комад 2   

213.  Уводница, са навртком, PG-24, ПВЦ комад 2   

214.  
Уметак за топљиви осигурач, 
сигурносни (калибарски прстен), 10А комад 8   

215.  
Уметак за топљиви осигурач, 
сигурносни (калибарски прстен), 16А комад 8   

216.  
Уметак за топљиви осигурач, 
сигурносни (калибарски прстен), 20А комад 8   

217.  
Уметак за топљиви осигурач, 
сигурносни (калибарски прстен), 25А комад 8   

218.  
Уметак за топљиви осигурач, 
сигурносни (калибарски прстен), 32А комад 8   

219.  
Уметак за топљиви осигурач, 
сигурносни (калибарски прстен), 6А комад 8   

220.  Утикач, 1-фазни, гумени комад 8   

221.  Утикач, 1-фазни, шуко, PVC комад 25   

222.  Утикач, 3-фазни, шуко, бакелитни комад 8   

223.  Утикач, за телефон комад 8   

224.  
Утикач, за телефон, комбиновани, 
адаптер комад 8   

225.  Утикач, за телефон, микро 6/4 комад 50   

226.  
Фланшна, овална, за бојлер „Tiki“ od 
80 lit., прохромска комад 5   

227.  

Фланшна, округла, за бојлер 
„Končar“ od 80 lit., прохромска, са 6 
рупа комад 5   

228.  Флуо-цев, 18W комад 167   

229.  Флуо-цев, 20W комад 25   

230.  Флуо-цев, 36W комад 250   

231.  Флуо-цев, 56W комад 67   

232.  

Флуо-цев, за гермицидну 
(стерилизациона ) лампу, 
ултраљубичаста, 120 cm, 36W комад 4   

233.  
Цев, гибљива, ребраста, ПВЦ, 
ø16mm 

метар 
83   

234.  
Цев, гибљива, ребраста, ПВЦ, 
ø23mm 

метар 
167   

235.  Цев, сапа, метална ø18 mm метар 17   
236.  Цев, сапа, метална, ø37 mm метар 17   

237.  

Чешаљ, за повезивање контаката, 
проводнички део je од 
електротехничког бакра, 18 комада 
полова, називна струја 63А, напон  
230/400V, 50Hz комад 2   

238.  Шина, за аутоматске осигураче, DIN комад 2   
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ПАРТИЈА 6. - Материјал  и прибор за молерско-фарбарске радове 

 

 

 

 

Р.Б. 
АРТИКАЛ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  
Амстронг плоча (гипсанa), 
60cmx60cm м² 42   

2.  
Антирост, течност за 
скидање рђе, 1 lit. /1 комад 17   

3.  
Бавалит (акрилна жбука), 
25 kg /1 комад 29   

4.  

Боја, дисперзивна, за 
изузетно запрљане и 
умашћене зидове, (или 
одговарајућа „JUPOL  
BLOK“), 5 kg /1 комад 29   

5.  

Боја, дисперзивна, за 
изузетно запрљане и 
умашћене зидове, (или 
одговарајућа „JUPOL 
GOLD“), 25 kg /1 комад 42   

6.  
Боја, за базен, плава, 1 lit. 
/1 комад 2   

7.  

Боја, за бетон, тонер, 
дисперзивна, или 
одговарајућа „fazbet“, 1 lit. 
/1 комад 42   

8.  

Боја, за бетон, фасадни 
премаз, дисперзивна, боја 
бела, 1 lit. /1 комад 8   

9.  

Боја, за бетон, фасадни 
премаз, дисперзивна, боја 
бела, 25 lit. /1 комад 42   

10.  

Боја, за бетон, фасадни 
премаз, дисперзивна, боја 
бела, 5 lit. /1 комад 8   

11.  
Боја, за дрво, на воденој 
основи, oсновна, 0,75 lit. /1 комад 25   

12.  

Боја, за дрво, на воденој 
основи, завршна, бела, 
0,75lit. /1 комад 17   

13.  

Боја, за дрво, уљана (лак 
за чамце), безбојна, 0,75 lit. 
/1 комад 17   

14.  
Боја, за дрво, уљана, 
oсновна, 0,75 lit. /1 комад 8   
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15.  

Боја, за зидове, 
дисперзивна, компјутерски 
тонирана (или одговарајућа 
„JUPOL GOLD“) кг 208   

16.  

Боја, за зидове, 
полудисперзивна, бела 
(одговарајућа "Марк"),  у 
ПВЦ канти, 25 lit. /1 комад 63   

17.  

Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја бела, 
0,75лит. /1 комад 125   

18.  

Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја браон, 
0,75лит. /1 

комад 

17   

19.  

Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја зелена, 
0,75лит. /1 

комад 

17   

20.  

Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја лимун жута, 
0,75 лит. /1 

комад 

17   

21.  

Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја наранџаста, 
0,75 лит. /1 

комад 

17   

22.  

Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја окер, 
0,75лит. /1 

комад 

17   

23.  

Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја плава, 
0,75лит. /1 

комад 

8   

24.  

Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја трула 
вишња, 0,75 лит. /1 

комад 

17   

25.  

Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја црвена, 
0,75лит. /1 комад 17   

26.  

Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја црна, 
0,75лит. /1 комад 17   

27.  
Боја, за метал, уљана, за 
радијаторе, бели, 0,75 lit. /1 комад 25   

28.  
Боја, за метал, уљана, 
основна, сива 1 lit. /1 комад 13   

29.  
Боја, за метал, уљана, 
основна, црвена, 1 lit. /1 комад 13   

30.  
Везач, крстасти, за 
монтажу гипс картон плоча комад 42   

31.  

Везач, крстасти, за 
монтажу гипс картон плоча, 
једнострани комад 42   
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32.  

Висилицa, анкер, са 
опругом, за монтажу гипс 
картон плоча комад 42   

33.  

Висилица, „CD“, са опругом 
за монтажу гипс картон 
плоча комад 42   

34.  
Висилица, „S“, за монтажу 
гипс картон плоча комад 42   

35.  Гипс картон плоча, 12 mm м² 42   

36.  Гипс картон плоча, 9 mm м² 33   

37.  

Гипс картон плоча, 
импрегнирана 
(водоотпорна), дебљине 
12mm м² 25   

38.  Гит, акрилни, бели, 310 ml. комад 67   

39.  
Гит, за аутомобиле, 0,5 kg 
/1 комад 4   

40.  Гит, стакларски, 1 kg /1 комад 13   

41.  Гит, уљани, за дрво, 1 kg /1 комад 13   

42.  
Глет маса, спољашња, 
25kg /1 комад 61   

43.  
Глет маса, унутрашња, 
25kg /1 комад 17   

44.  
Глетерица, od нерђајућег 
челика, равна комад 2   

45.  

Готова смеса за 
малтерисање (еквивалент 
"Мултибат"), 25 kg /1 комад 13   

46.  

Дршка, за ваљак, 
телескопска, 
алуминијумска, дужине 2 m комад 2   

47.  

Дршка, ПВЦ са металном 
осовином, за ваљак 
ширине 11 cm комад 7   

48.  

Дршка, ПВЦ са металном 
осовином, за ваљак 
ширине 23 cm комад 7   

49.  

Емулзија (грунт), акрилна, 
за подлогирање, однос 
мешања 1:3, паковање 5 lit. 
/1 комад 13   

50.  

Емулзија (грунт), акрилна, 
за подлогирање, однос 
мешања 1:9, паковање 5 lit. 
/1 комад 4   

51.  

Епоксидни лак, за брзе 
поправке оштећења фарбе 
на емајлираним и 
керамичким површинама – комад 2   



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

34 

 

кадама, боја бела (или 
одговарајући „Саратога“), 
375 gr. 

52.  

Лазурни заштитни премаз, 
за дрво, са UV заштитом, 
безбојни 3 lit. /1 комад 8   

53.  

Лазурни заштитни премаз, 
за дрво, са UV заштитом, 
боја зелена, 0,75 lit. /1  4   

54.  

Лазурни заштитни премаз, 
за дрво, са UV заштитом, 
боја махагони, 3 lit. /1 комад 4   

55.  

Лазурни заштитни премаз, 
за дрво, са UV заштитом, 
боја орах, 3 lit. /1 комад 17   

56.  

Лазурни заштитни премаз, 
за дрво, са UV заштитом, 
боја тик, 3 lit. /1 комад 8   

57.  

Лазурни заштитни премаз, 
за дрво, са UV заштитом, 
боја црвена, 0,75 lit. /1  4   

58.  

Лазурни заштитни премаз, 
за дрво, са UV заштитом, 
боја црна, 0,75 lit. /1 комад 4   

59.  
Лајсна, од стиропора, 
дебљине 10 cm, 2 m комад 25   

60.  
Лајсна, од стиропора, 
дебљине 3 cm, 2 m комад 17   

61.  
Лајсна, од стиропора, 
дебљине 5 cm, 2 m комад 42   

62.  
Лајсна, од стиропора, 
дебљине 7 cm, 2 m комад 42   

63.  

Лак, за паркет, 
двокомпонентни (А и Б 
компонента) кг 25   

64.  

Лак, у спреју, за метал и 
дрво, разне боје 
(одговарајуће "Kenda color")  комад 33   

65.  
Лепак, за дрво (дрвофикс), 
1lit. /1 комад 8   

66.  
Лепак, за дрво,  
водоотпорни, 0,5 lit. /1 комад 4   

67.  

Лепак, за плочице, за 
спољашње радове, 
отпоран на мраз (или 
одговарајући „Ceresit 
CM11“), 25 kg /1 комад 13   

68.  
Лепак, за плочице, за 
спољашње радове, комад 21   
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отпоран на мраз, еластичан 
(или одговарајући „Ceresit 
CM16“), 25 kg /1 

69.  

Лепак, за плочице, за 
унутрашње радове, 
отпоран на мраз (или 
одговарајући „Ceresit 
CM9“), 25 kg /1 комад 13   

70.  

Лепак, за стиропор, (или 
одговарајући „Mark“), 25 kg 
/1 комад 13   

71.  

Лепило, универзално 
(одговарајуће: „Cendacol“), 
0,75 kg /1 комад 8   

72.  

Лепило, универзално, 
супер лепак, цијаноакрилат, 
3 gr. комад 21   

73.  

Маса за фуговање 
керамичких плочица, 
отпорна на воду (или 
одговарајући „Ceresit“), 2 kg 
/1 комад 21   

74.  

Монтажни лепак, 
брзовезујући, крута веза, 
паковање у картуши 
(одговарајући „HENKEL 
MOMENT EXPRESS FIX 
375“) комад 13   

75.  

Мрежица, стаклена, за 
армирање термо изолације 
фасаде м² 42   

76.  

Нож за скалпел за 
професионалну употребу, 
за резање тепиха –улошци, 
паковање по 10 ножева /1 комад 25   

77.  

Нож-скалпел за 
професионалну употребу, 
метални, за резање тепиха комад 3   

78.  
Нож-скалпел, ПВЦ, за 
резање тепиха комад 3   

79.  
Опруга, дупла, за монтажу 
гипс картон плоча комад 42   

80.  

Папир за шмирглање, у 
ролни ширине 60 cm 
(гранулација А100) 

 
м 

4   

81.  

Папир за шмирглање, у 
ролни ширине 60 cм 
(гранулација А60) м 4   

82.  
Папир за шмирглање, у 
ролни ширине 60 cм 

 
 4   
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(гранулација А80) м 

83.  
Пиштољ, за картуше, за 
силиконски гит комад 8   

84.  
Профил, “UW“, за монтажу 
гипс картон плоча комад 58   

85.  
Профил, „CD“, за монтажу 
гипс картон плоча комад 58   

86.  
Профил, „CW“, за монтажу 
гипс картон плоча комад 58   

87.  
Профил, „UD“, за монтажу 
гипс картон плоча комад 58   

88.  

Профил, заштитни за 
углове, ПВЦ, са стакленом 
мрежицом, дужине 2,5 м комад 17   

89.  

Профил, заштитни, 
алуминијумски, 
перфорирани, 2x2cм 
дужине 2,5 м комад 13   

90.  

Профил, пратећи, за 
амстронг плоче, облик „L“, 
дужина 3 м комад 42   

91.  

Профил, пратећи, за 
амстронг плоче, облик „Т“, 
дужина 3 м комад 83   

92.  

Пур пена, спреј, 
нискоекспандирајућа 750 
мл (велика) комад 13   

93.  

Пур пена, спреј, 
нискоекспандирајућа, 350 
мл (мала) комад 13   

94.  Разређивач, нитро, 1 lit. /1 комад 13   

95.  Разређивач, уљани, 1 lit. /1 комад 42   

96.  Ригипс, 5 kg /1 комад 25   

97.  
Рукавице, заштитне, за 
молерске радове, беле пар 8   

98.  Стиропор, дебљине 1 cм м² 17   

99.  Стиропор, дебљине 2 cм  м² 17   

100.  Стиропор, дебљине 3 cм  м² 17   

101.  Стиропор, дебљине 8 cм м² 83   

102.  

Течна битуменска маса 
(или одговарајући 
"Полифин битол"), 25 kg /1 комад 4   

103.  
Течна маса за пенетрацију 
(битулит), 10 lit. /1 комад 4   

104.  
Типла, ПВЦ, са клином, за 
учвршћење стиропора комад 42   

105.  
Тонер, дипер, разне боје, 
0,1lit. /1 комад 208   
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106.  

Трака, за бандажирање, 
самолепљива, ширине 50 
мм, дужине 25 м комад 25   

107.  Трака, креп, 19 мм комад 21   

108.  Трака, креп, 25 мм комад 21   

109.  Трака, креп, 50 мм комад 21   

110.  
Уложак, за ваљак, кончани, 
ширине 11 cм комад 17   

111.  
Уложак, за ваљак, кончани, 
ширине 23 cм комад 17   

112.  

Уложак, за ваљак, 
филцани, мали, ширине 
11cм комад 17   

113.  

Флексибилни малтер, 
једнокомпонентни, ојачан  
влакнима, на бази цемента, 
са додатком полимера 
отпорних на алкалије, 
обезбеђује 
водонепропусност  
бетонских подлога 
изложених напонима 
затезања, наношење 
глетерицом, четком или 
ваљком, боја сива (или 
одговарајући „SikaLastic-
1K“), паковање 20 kg   комад 4   

114.  
Фолија, од танког најлона, 
за покривање намештаја 

 
комад 13   

115.  
Четка, за фарбање 
радијатора, 40 мм комад 8   

116.  
Четка, за фарбање, дрвена 
дршка, ширина 20 мм комад 5   

117.  
Четка, за фарбање, дрвена 
дршка, ширина 50 мм комад 8   

118.  
Четка, за фарбање, дрвена 
дршка, ширина 60 мм комад 8   

119.  
Четка, за фарбање, дрвена 
дршка, ширина 70 мм комад 8   

120.  

Шпакла, од нерђајућег 
челика, са гуменом 
дршком, ширина 100 мм комад 3   

121.  

Шпакла, од нерђајућег 
челика, са гуменом 
дршком, ширина 40 мм комад 3   

122.  

Шпакла, од нерђајућег 
челика, са гуменом 
дршком, ширина 70 мм комад 3   
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ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 

 

    

 ПДВ 

 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 6. 

 

    

 

 

 

Место и датум:                                                                      Понуђач: 

                                                                                                  

                                                                                             Печат  и  потпис 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1) да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2013 и 2012) имао 
позитиван биланс на крају године, односно да су му приходи били 
већи од расхода 

2) да у претходних 6 месеци рачунајући до дана објављивања позива 
за подношење понуда није био у блокади, односно да му рачун није 
био блокиран 

3) да је испоручивао добра у претходне 3 године (2012, 2013, 2014) 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да 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 (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

     4)  Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
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подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из 

тог биланса стања, за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 
2014. година).Достављени биланси морају бити у форми потврде о 
регистрацији од надлежне организације (АПР). Уместо биланса стања и 
успеха у претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014. година) 
понуђач може доставити извештај о бонитету (образац БОН ЈН) који 
садржи сажете билане стања и успеха за те три године (при том треба 
водити рачуна да БОН ЈН образац садржи мишљење овлашћеног 
ревизора само за једну од три године, тако да поред тога треба 
доставити и мишљење овлашћеног ревизора за две остале 
године).Уколико понуђач у некој од три претходне године није био 
обвезник ревизије, тј. уколико је био разврстан у категорију малих 
предузећа, онда за ту годину није обавезан да достави мишљење 
овлашћеног ревизора.У противном, понуђач је обавезан да достави 
мишљење овлашћеног ревизора за сваку од претходне три 
године.Уколико је понуђач предузетник или физичко лице и нема обавезу 
сачињавања годишњих финансијских извештаја (БУ и БС), као доказ о 
испуњености неопходног финансијског капацитета може доставити 
биланс прихода и расхода, извод са рачуна или неки други одговарајући 
званични документ. 

2) Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде рачуна (и 
то 6 месеци уназад рачунајући од дана објављивања позива на порталу 
Управе за јавне набавке) 

3) Потврду о извршењу уговорних обавеза  за период од претходне 3 године 
(2014, 2013 и 2012) којом доказује да је имао испоручена добра за сваку 
од партија за коју подноси понуду у наведеном временском периоду. 
Референце (потврде о извршењу уговорених обавеза) су  услов за 
учешће у поступку  и понуђач треба да достави одговарајуће референце 
(потврде о извршењу уговорених обавеза ) које се односе на испоруку 
робе која је предмет набавке и то за сваку партију појединачно. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4).  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) -4). 
  
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

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. 
 
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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Конкурсна документација се може преузети и са сајта наручиоца као и са 

Портала Управе за јавне набавке. 

Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 
31, 24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – 
Набавка материјала за одржавање зграда и објеката, по партијама у 
отвореном поступку јавне набавке број: 01/16/ОП-НЕ ОТВАРАТИ“. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 04.02.2016. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 07.03.2016. године до 09,00 
часова. Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом.  
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Потребно је да понуђач понуду за сваку посебну партију оквиру набавке 
одвоји у посебну коверту и да на коверти означи за коју се партију у 
оквиру набавке конкретна понуда односи, а у посебној коверти да достави 
општу документацију за учешће у поступку јавне набавке. 
  
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
       
Понуда мора да садржи: 
 

- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- 
попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

44 

 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-модел уговора- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
,наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

45 

 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и 
оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке регулисаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, на начин 
како је то предвиђено конкурсном документацијом 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботуца,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка материјала за 
одржавање зграда и објеката, по партијама у отвореном поступку јавне набавке 
број: 01/16/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара Набавка материјала за 
одржавање зграда и објеката, по партијама у отвореном поступку јавне набавке 
број: 01/16/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка материјала за 
одржавање зграда и објеката, по партијама у отвореном поступку јавне набавке 
број: 01/16/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка материјала 
за одржавање зграда и објеката, по партијама у отвореном поступку јавне 
набавке број: 01/16/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Испорука добара  која су предмет набавке врши се у периоду од годину дана од 
дана почетка примене уговора. 
Испорука добара која је предмет уговора врши се на адреси наручиоца 
наведеној у оквиру конкурсне документације. 
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе рок испоруке, за сваку сукцесивну 
испоруку, рачунајући од дана извршене наруџбе од стране наручиоца. 
 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
8.4.Захтев у погледу гаранције 
Рок важења за испоручена добра (и то она добра која имају одређени рок 
важења) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног 
добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да 
наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено 
може закључити када је роба произведена и који је рок њеног трајања. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Уколико понуђач за поједину робу нуди додатни рабат на цену коштања дужан 
је да понуђени рабат обрачуна у цену робе и да је у том облику искаже у 
обрасцу  понуде (дакле то би значило да понуђач цену робе умањену за 
одређени рабат уписује у образац понуде). 
Због постојања одређених поремећаја на тржишту, продавцима роба  
дозволиће се корекција цене дате у понуди за одређену робу  и то на следећи 
начин: 
У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца 
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кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем 
произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није произвођач 
добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од продавца и 
цене добара важеће на дан подношења понуде. 
У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање 
цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену 
цене. 
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија, Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: 
www.порескауправа.гов.рс.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд,  www.сепа.гов.рс.  и у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, 
Београд.Интернет адреса: www.мерз.гов.рс.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања, Немањина 
11. Интернет адреса: www.минрзс.гов.рс 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I Изабрани понуђач је дужан да достави за сваку партију посебно:  
 
 

1) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  
у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок 
важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла 
мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 
 
12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
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4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог 
члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако јепредмет јавне набавке истоврстан.  

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем 
електронске поште на e-мail slavica@gcsu.rs или мilan@gcsu.rs или факсом на 
број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
01/16/ОП”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом 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 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 примерени 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.  
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.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољнија понуда“. 

 
 
 
 

КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

ПО СИСТЕМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 01/16/ОП 

Партија 1- Столарски материјал и прибор 

 

            
  

 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ 

1 Цена  80 

2 Рок испоруке 20 

 УКУПНО 100 
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1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 100,односно бодове ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем бодова предвиђеним за тај 
критеријум. 
 
 

2     Рок испоруке бодоваће се на следећи начин: 
 
         0-1 дан            -   оцена     20 бодова 
         2-3 дана          -   оцена    15 бодова 
         4-7 дана          -   оцена    10 бодова 
         Преко 7 дана   -   оцена     5 бодова 
 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе 
наведених критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке 
понуђене робе. 
       
 

 КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

ПО СИСТЕМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 01/16/ОП 

Партија 2- Грађевински материјал и бетонско гвожђе 

 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ 

1 Цена  80 

2 Рок испоруке 20 

 УКУПНО 100 

    
1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 100,односно бодове ако се најнижа цена подели са сваком 
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појединачном ценом и помножи бројем бодова предвиђеним за тај 
критеријум. 
 
 

2     Рок испоруке бодоваће се на следећи начин: 
 
         0-1 дан            -   оцена    20 бодова 
         2-3 дана          -   оцена    15 бодова 
         4-7 дана          -   оцена    10 бодова 
         Преко 7 дана   -   оцена     5 бодова 
 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе 
наведених критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке 
понуђене робе. 
         
 

КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

ПО СИСТЕМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 01/16/ОП 

Партија 3- Вијчана роба, алати и остали браварски прибор 

 

 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ 

1 Цена  80 

2 Рок испоруке 20 

 УКУПНО 100 

    
1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 100,односно бодове ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем бодова предвиђеним за тај 
критеријум. 
 

2     Рок испоруке бодоваће се на следећи начин: 
 
         0-1 дан            -   оцена    20 бодова 
         2-3 дана          -   оцена    15 бодова 
         4-7 дана          -   оцена    10 бодова 
         Преко 7 дана   -   оцена     5 бодова 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

54 

 

 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе 
наведених критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке 
понуђене робе. 
 
        
 

КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

ПО СИСТЕМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 01/16/ОП 

Партија 4- Резервни делови за бицикле 

 

 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ 

1 Цена  80 

2 Рок испоруке 20 

 УКУПНО 100 

    
 

1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 100,односно бодове ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем бодова предвиђеним за тај 
критеријум. 
 

2     Рок испоруке бодоваће се на следећи начин: 
 
         0-1 дан            -   оцена    20 бодова 
         2-3 дана          -   оцена    15 бодова 
         4-7 дана          -   оцена    10 бодова 
         Преко 7 дана   -   оцена     5 бодова 
 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе 
наведених критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке 
понуђене робе. 
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КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

ПО СИСТЕМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 01/16/ОП 

Партија 5- Материјал за одржавање електричних уређаја и инсталација 
 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ 

1 Цена  80 

2 Рок испоруке 20 

 УКУПНО 100 

    
 

1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 100,односно бодове ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем бодова предвиђеним за тај 
критеријум. 
 
 

2     Рок испоруке бодоваће се на следећи начин: 
 
         0-1 дан            -   оцена    20 бодова 
         2-3 дана          -   оцена    15 бодова 
         4-7 дана          -   оцена    10 бодова 
         Преко 7 дана   -   оцена     5 бодова 
 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе 
наведених критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке 
понуђене робе. 
      
 

КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

ПО СИСТЕМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 01/16/ОП 

Партија 6-  Материјал за молерско-фарбарске радове 
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Р.БР. КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ 

1 Цена  80 

2 Рок испоруке 20 

 УКУПНО 100 

    
 

1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 100,односно бодове ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем бодова предвиђеним за тај 
критеријум. 
 

2     Рок испоруке бодоваће се на следећи начин: 
 
         0-1 дан            -   оцена    20 бодова 
         2-3 дана          -   оцена    15 бодова 
         4-7 дана          -   оцена    10 бодова 
         Преко 7 дана   -   оцена     5 бодова 
 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе 
наведених критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке 
понуђене робе. 
       
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail slavica@gcsu.rs и milan@gcsu.rs, факсом на 
број 024 556 030 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 
плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 
није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 
динара.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 
динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати 
на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 
120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне 
набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку добара- Набавка 
материјала за одржавање зграда и објеката, по партијама у отвореном поступку 
јавне набавке број: 01/16/ОП.   
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-мail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

61 

 

 
3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка материјала за одржавање зграда и 
објеката , по партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 01/16/ОП .   
 
            Понуда се односи на ( заокружити ): 
                 на целокупну набавку 
                 на партију 1.                                             
                 на партију 2.  
       на партију 3.                                     
                 на партију 4.                                     
         на партију 5.                                     
                 на партију 6.                                     
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Партија 1- Столарски  материјал и прибор 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке . 
Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рок важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

Место и датум:                                                       Потпис понуђача 
    М. П.  

_____________________                                   _____________________________ 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Партија 2- Грађевински материјал и бетонско гвожђе 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рок важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

Место и датум:                                                       Потпис понуђача 
    М. П.  

_____________________                                   _____________________________ 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Партија 3- Вијчана роба, алати и остали браварски прибор 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рок важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

Место и датум:                                                       Потпис понуђача 
    М. П.  

_____________________                                   _____________________________ 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Партија 4- Резервни делови за бицикле 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рок важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Партија 5- Материјал за одржавање електричних уређаја и инсталација 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рок важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Партија 6- Материјал за молерско-фарбарске радове 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рок важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 1 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 1- Столарски материјал и прибор које су 
предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге 
извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
05.02.2016. године за набавку добара: Набавка материјала за одржавање 
зграда и објеката, по партијама, јавна набавка број: 01/16/ОП 
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 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 1- Столарски 
материјал и прибор. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 1- Столарски 
материјал и прибор,одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном 
износу од__________________динара, односно______________динара уколико 
продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2016. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог 
Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
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               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које 
садржи врсту и количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене 
наруџбе робе од стране купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења 
односно трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је 
дужан да наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се 
недвосмислено може закључити када је роба произведена и који је рок њеног 
трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве 
врсте робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних 
својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
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                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
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У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 2 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 2- Грађевински материјал и бетонско 
гвожђе које су предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче 
или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
05.02.2016. године за набавку добара: Набавка материјала за одржавање 
зграда и објеката, по партијама, јавна набавка број: 01/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
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овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 2- Грађевински 
материјал и бетонско гвожђе . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 2- Грађевински 
материјал и бетонско гвожђе , одређене у спецификацији понуде продавца са 
ценом ____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове 
понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном 
износу од__________________динара, односно______________динара уколико 
продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2016. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог 
Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
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               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које 
садржи врсту и количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене 
наруџбе робе од стране купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења 
односно трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је 
дужан да наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се 
недвосмислено може закључити када је роба произведена и који је рок њеног 
трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве 
врсте робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних 
својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
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                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

78 

 

У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 3 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 3- Вијчана роба, алати и остали 
браварски прибор које су предмет овог уговора  продавац ангажује следеће 
подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
05.02.2016. године за набавку добара: Набавка материјала за одржавање 
зграда и објеката, по партијама, јавна набавка број: 01/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
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овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 3- Вијчана роба, 
алати и остали браварски прибор . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 3- Вијчана 
роба, алати и остали браварски прибор , одређене у спецификацији понуде 
продавца са ценом ____________________динара без ПДВ-а, која је саставни 
део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном 
износу од__________________динара, односно______________динара уколико 
продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2016. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог 
Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
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               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које 
садржи врсту и количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене 
наруџбе робе од стране купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења 
односно трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је 
дужан да наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се 
недвосмислено може закључити када је роба произведена и који је рок њеног 
трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве 
врсте робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних 
својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
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                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
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У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

84 

 

 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 4 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 4- Резервни делови за бицикла које су 
предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге 
извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
05.02.2016. године за набавку добара: Набавка материјала за одржавање 
зграда и објеката, по партијама, јавна набавка број: 01/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
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овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 4- Резервни 
делови за бицикла . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 4- Резервни 
делови за бицикла, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном 
износу од__________________динара, односно______________динара уколико 
продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2016. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог 
Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које 
садржи врсту и количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене 
наруџбе робе од стране купца. 
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               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења 
односно трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је 
дужан да наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се 
недвосмислено може закључити када је роба произведена и који је рок њеног 
трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве 
врсте робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних 
својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 
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Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
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добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 5 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 5- Материјал за одржавање електричних 
уређаја и инсталација које су предмет овог уговора  продавац ангажује следеће 
подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
01.12.2015. године за набавку добара: Набавка материјала за одржавање 
зграда и објеката, по партијама, јавна набавка број: 01/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
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____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 5- Материјал за 
одржавање електричних уређаја и инсталација . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 5- Материјал за 
одржавање електричних уређаја и инсталација, одређене у спецификацији 
понуде продавца са ценом ____________________динара без ПДВ-а, која је 
саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном 
износу од__________________динара, односно______________динара уколико 
продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2016. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог 
Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
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               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које 
садржи врсту и количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене 
наруџбе робе од стране купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења 
односно трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је 
дужан да наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се 
недвосмислено може закључити када је роба произведена и који је рок њеног 
трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве 
врсте робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних 
својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
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                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
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У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 6 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 6- Материјал за молерско-фарбарске 
радове које су предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче 
или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
01.12.2015. године за набавку добара: Набавка материјала за одржавање 
зграда и објеката, по партијама, јавна набавка број: 01/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
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____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 6- Материјал за 
молерско-фарбарске радове . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 6- Материјал за 
молерско-фарбарске радове , одређене у спецификацији понуде продавца са 
ценом ____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове 
понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном 
износу од__________________динара, односно______________динара уколико 
продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2016. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог 
Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
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               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које 
садржи врсту и количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене 
наруџбе робе од стране купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења 
односно трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је 
дужан да наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се 
недвосмислено може закључити када је роба произведена и који је рок њеног 
трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве 
врсте робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних 
својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
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                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
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У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

 

 

ПАРТИЈА  1.  -  СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ  И ПРИБОР  

   

 

Ред 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (са 

ПДВ-ом) 

1. Адаптер за кваке комад    

2. Бравa, штелујућа 
("Пика") комад 

 
  

3. Брава, за гардеробни 
метални орман комад 

 
  

4. Брава, за кључ, дужине 
65mm комад 

 
  

   .5 Брава, за кључ, дужине 
80mm комад 

 
  

6. Брава, за стаклена 
врата комад 

 
  

7. Брава, за цилиндар, 
дужине 60 mm комад 

 
  

8. Брава, за цилиндар, 
дужине 65 mm комад 

 
  

9. Држач полице, 
метални, ø6mm комад 

 
  

10. Дугме, дрвено (ручкице 
за намештај) комад 

 
  

11. Дугме, метално 
(ручкице за намештај) комад 

 
  

12. Заптивна 
самолепљива гума за 
врата и прозоре, „Д“ 
облик метар 

 

  

13. Иверица, резана по 
датим димензијама 
дебљина 18мм (или 
одговарајући "Falco" м² 
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или "Caundel") 
14. 

 
Кант трака, обична, 
дебљине 0,5 mm 

метар 
 

  

15. 

 
Кант трака, пластична, 
„ABS“, дебљине 2 mm 

метар 
 

  

16. 

 
Катанац 35 mm (или 
одговарајући "Elzet") комад 

 
  

17. 

 
Квака и шилт, за 
дрвена врата комад 

 
  

18. 

 
Квака и шилт, за ПВЦ 
врата комад 

 
  

19. 

 Клешта, столарска комад 
 

  

20. 

 
Копча за врата,  80-120 
mm комад 

 
  

21. 

 
Лајсне за ламинат, 
алуминијумска, дужине 
3 m комад 

 

  

 

 

 

22 
Лајсне за ламинат, 
дрвена (пресован 
папир), дужине 3 m комад 

 

  

23 Ламинат, дебљине 9 
mm м² 

 
  

24 Лепило за дрво, 0,2 
kg/1 комад 

 
  

25 Магнет  за врата, 3 kg комад    

26 Магнет  за врата, 5 kg комад    

27 Мерна трака, са 
кочницом, 3m комад 

 
  

28 Мерна трака, са 
кочницом, 5m комад 

 
  

29 Мрежа за комарце, 
ПВЦ, мекша, ширине 
1,2 m метар 

 

  

30 Мрежа за комарце, 
ПВЦ, мекша, ширине 
1,5 m метар 

 

  

31 Мрежа за комарце, са 
чичак траком, за 
прозоре дим. 150x150 
cm комад 

 

  

32 Носач кухињских 
елемената комад 

 
  

33 Одбојници за врата, 
подни, гумени комад 

 
  

34 Одвијачи, 4 равна+2 
крстаста гарнитура 

 
  

35 Оков за ролетне комад    

36 Подлошка, гумена комад    
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

противклизна, разних 
димензија 

37 Подупирач врата, 
велики, са опругом комад 

 
  

38 Подупирач врата, 
мали, са опругом комад 

 
  

39 Преклопни засун за 
врата, метални, 
дужине 200 mm комад 

 

  

40 Преклопни засун за 
врата, метални, 
дужине 300 mm комад 

 

  

41 Прихватник за браву комад    

42 Прстен за кваку, ПВЦ комад    

43 Ручка, за ПВЦ прозоре комад    

44 Ручка, за стаклена 
врата-дугме комад 

 
  

45 Спојница, за намештај комад    

46 Типла, дрвена, за 
састављање 
намештаја, ø10 mm комад 

 

  

47 Типла, дрвена, за 
састављање 
намештаја, ø8mm комад 

 

  

48 Цилиндар ,за браву, 
30/45mm комад 

 
  

49 Цилиндар, за браву, 
30/30mm комад 

 
  

50 Цилиндар, за браву, са 
дугметом комад 

 
  

51 Шмиргла, за ротациону 
шлајферицу комад 

 
  

52 Штит, ПВЦ комад    
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ПАРТИЈА  2.  -  ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ  

   

 

Ред 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (са 

ПДВ-ом) 

1. Арматурна мрежа, 
пречника жице ø10 
mm, димензије 6m x 2 
m,  

комад 

 

  

2. Арматурна мрежа, 
пречника жице ø6 mm, 
димензије 6m x 2 m, 

комад 
 

  

3. Арматурна мрежа, 
пречника жице ø8 mm,  
димензије 6m x 2 m, 

комад 
 

  

4. Битуменска трака за 
хироизолациону 
заштиту (кондор), 
дебљине 5 mm, 
ширине 1m, дужине 
10m комад 

 

  

   .5 Врата, собна, са 
довратком, дим. 
70x205cm, 
одговарајући „Craft 
Master“  комад 

 

  

6. Врата, собна, са 
довратком, дим. 
85x205cm са 
довратком, 
одговарајући „Craft 
Master“ комад 

 

  

7. Врата, собна, са 
довратком, дим. 
90x205 cm са 
довратком, 
одговарајући „Craft 
Master“ комад 

 

  

8. Даска, дебљине 
2,5cmx4m м³ 
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9. Даска, дебљине 
4,5cmx4m (фосна) м³ 

 
  

10. ОСБ плоча, дебљине 
12mm м² 

 
  

11. ОСБ плоча, дебљине 
9mm м² 

 
  

12. Песак, жути м³    

13. Плочице, керамичке, 
зидне димензије 
15x15cm м² 

 

  

14. 

 
Плочице, керамичке, 
зидне димензије 
20x10cm м² 

 

  

15. 

 
Плочице, керамичке, 
зидне димензије 
37x25cm м² 

 

  

16. 

 
Плочице, керамичке, 
зидне димензије 
40x20cm м² 

 

  

17. 

 
Плочице, керамичке, 
подне, отпорне на 
мраз, неклизајуће, 
димензије 33x33cm м² 

 

  

18. 

 
Пљоснато гвожђе 
30x3x3000 mm комад 

 
  

19. 

 Цемент, 50kg /1 комад 
 

  

20. 

 
Челична винкла („L“ 
профил),  30x30x3000 
mm, дебљине 3 mm комад 

 

  

21. 

 
Челична винкла („L“ 
профил),  40x40x3000 
mm, дебљине 3 mm комад 

 

  

 

 

 

22 
Челична цев, 
профилна, 20x20x3000 
mm комад 

 

  

23 Челична цев, 
профилна, 30x30x3000 
mm комад 

 

  

24 Челична цев, 
профилна, 80x40x3000 
mm комад 

 

  

25 Шљунак м³    
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

105 

 

 

ПАРТИЈА  3.  -  ВИЈЧАНА РОБА, АЛАТИ И ОСТАЛИ БРАВАРСКИ 

ПРИБОР  

   

 

Ред 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА 

ПО 

ЈЕДИНИ

ЦИ 

МЕРЕ 

(са ПДВ-

ом) 

1. Брусна плоча, за 
метал,  ø230x6 mm комад 

 
  

2. Брусни камен (тоцило), 
за видију-челик 
повећане чврстоће, 
ø175x20x20 mm комад 

 

  

3. Брусни камен (тоцило), 
за стирију-челик 
стандардне чврстоће, 
ø175x20x20 mm комад 

 

  

4. Бургијa за метал, 
HSCO (мин. 5% Co), 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, угао 
врха бургије 130º, за 
челике чврстоће до 
1200 N/mm², ø3,0 mm комад 

 

  

   .5 Бургијa за метал, 
HSCO (мин. 5% Co), 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, угао 
врха бургије 130º, за 
челике чврстоће до 
1200 N/mm², ø4,0 mm комад 

 

  

6. Бургијa за метал, 
HSCO (мин. 5% Co), 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, угао 
врха бургије 130º, за 
челике чврстоће до 
1200 N/mm², ø6,0 mm комад 

 

  

7. Бургијa за метал, 
HSCO (мин. 5% Co), 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, угао комад 
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врха бургије 130º, за 
челике чврстоће до 
1200 N/mm², ø8,0 mm 

8. Бургијa за метал, 
HSCO (мин. 5% Co), 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, угао 
врха бургије 130º, за 
челике чврстоће до 
1200 N/mm², ø10,0 mm комад 

 

  

9. Бургијa за метал, HSS, 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², (ø1 - ø10) mm гарнитура 

 

  

10. Бургијa за метал, HSS, 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm²,  ø18,0 mm комад 

 

  

11. Бургијa за метал, HSS, 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², ø20,0 mm комад 

 

  

12. Бургијa за метал, HSS, 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², ø3,0 mm комад 

 

  

13. Бургијa за метал, HSS, 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², ø5,0 mm комад 

 

  

14. 

 
Бургијa за метал, HSS, 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², ø6,0 mm комад 

 

  

15. 

 
Бургијa за метал, HSS, 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm²,  ø7,0 mm комад 

 

  

16. 

 
Бургијa за метал, HSS, 
DIN 338 N, 
цилиндричнa, за 
челике чврстоће до 800 
N/mm², ø8,0 mm комад 
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17. 

 
Венецијанери, 
алуминијски,  ширине 
25 mm м² 

 

  

18. 

 
Вијак за лим, „PH“ 
прихват, DIN 7981 
равна полуокругла 
глава, поцинчан, 
ø3,9x22 mm комад 

 

  

19. 

 
Вијак за лим, „PH“ 
прихват, DIN 7981 
равна полуокругла 
глава, поцинчан, 
ø3,9x38 mm комад 

 

  

20. 

 
Вијак за лим, „PH“ 
прихват, DIN 7981 
равна полуокругла 
глава, поцинчан, 
ø5,5x32 mm комад 

 

  

21. 

 
Вијак за лим, DIN 7976 
равна шестоугаона 
глава, поцинчан, 
ø6,3x32 mm комад 

 

  

 

 

 

22 
Вијак за лим, DIN 7976 
равна шестоугаона 
глава, поцинчан, ø8x50 
mm комад 

 

  

23 Вијак за лим, 
самобушећи, DIN 7504 
облик „К“ равна 
шестоугаона глава, 
поцинчан, ø3,9x16 mm комад 

 

  

24 Вијак за лим, 
самобушећи, DIN 7504 
облик „К“ равна 
шестоугаона глава, 
поцинчан, ø4,2x22 mm комад 

 

  

25 Вијак за лим, 
самобушећи, DIN 7504 
облик „К“ равна 
шестоугаона глава, 
поцинчан, ø5,5x22 mm комад 

 

  

26 Вијак за лим, 
самобушећи, DIN 7976 
равна шестоугаона 
глава, поцинчан, 
ø5,5x25 комад 

 

  

27 Вијак, за гипс картон 
плочу,  3,5x25, 
фосфоризовани комад 

 

  

28 Вијак, за гипс картон комад    



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 01/16/ОП 

108 

 

плочу,  3,5x35, 
фосфоризовани 

29 Вијак, за гипс картон 
плочу,  3,5x45, 
фосфоризовани комад 

 

  

30 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан), ø3,5x20 комад 

 

  

31 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø3,0x25 комад 

 

  

32 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø3,0x30 комад 

 

  

33 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø3,5x35 комад 

 

  

34 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø3,5x40 комад 

 

  

35 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø4,0x16 комад 

 

  

36 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø4,0x35 комад 

 

  

37 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø4,0x40 комад 

 

  

38 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø4,0x70 комад 

 

  

39 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø4,5x50 комад 

 

  

40 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø5,0x50 комад 

 

  

41 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø6,0x60 комад 

 

  

42 Вијак, за дрво, 
(реизер), „PZ“ прихват, 
поцинчан, ø6,0x70 комад 

 

  

43 Вијак, за дрво, са 
куком, за качење 
лустера, 5x70 комад 

 

  

44 Вијак, машински навој, 
JUS M.B1 051 (шест. гл, комад 
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делимичан навој), 
8x120 

45 Вијак, машински навој, 
JUS M.B1 053 (шест. гл, 
пуни навој), М10X25, 
Č8.8 комад 

 

  

46 Вијак, машински навој, 
JUS M.B1 053 (шест. гл, 
пуни навој), М6X20, 
Č8.8 комад 

 

  

47 Вијак, машински навој, 
JUS M.B1 053 (шест. гл, 
пуни навој), М6X25, 
Č8.8 комад 

 

  

48 Вијак, машински навој, 
JUS M.B1 053 (шест. гл, 
пуни навој), М6x50, 
Č8.8 комад 

 

  

49 Вијак, машински навој, 
JUS M.B1 053 (шест. гл, 
пуни навој), М8X25, 
Č8.8 комад 

 

  

50 Вијак, машински навој, 
JUS M.B1 103, округла 
равна глава, шлиц 
прихват, М4x10 комад 

 

  

51 Вијак, машински навој, 
JUS M.B1.126, мин. 
Č8.8, упуштена равна 
глава, имбус прихват,  
М6x20 комад 

 

  

52 Гарнишна, зидна, 
дрвена са карикама, 2 
m комад 

 

  

53 Гарнишна, зидна, 
месингана са 
карикама, са две 
шипке, 2 m комад 

 

  

54 Гарнишна, зидна, 
месингана са 
карикама, са једном 
шипком, 2 m комад 

 

  

55 Гарнишна, пластична, 
двоканална, 
плафонска, 3m комад 

 

  

56 Ексер, крупни (дужине 
70-200 mm) кг 

 
  

57 Ексер, ППР (пластичне 
жабице за монтажу 
каблова на зид) комад 
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паковање 100/1 
58 Ексер, ситни /разни 

(дужине 10-70 mm) кг 
 

  

59 Електрода, рутилна за 
варење иноx-а,  ø2,5 
mm кг 

 

  

60 Електрода, рутилна за 
варење челика,  ø2,5 
мм  (или одговарајућа 
"Јадран С") кг 

 

  

61 Жица челична, 
поцинкована дебљине 
1,2mm кг 

 

  

62 Жица, челична, 
поцинкована дебљине 
3mm кг 

 

  

63 Заштитне наочаре за 
брушење, пластичне, 
провидне комад 

 

  

64 Заштитне рукавице, 
кожне пари 

 
  

65 Клешта комбинована 
са гуменом дршком, 
браварска, 180 mm комад 

 

  

66 Кључеви: окасто-
виласти 8-19 mm, 
komplet гарнитура 

 

  

67 Ламеларни брусни 
диск,  ø115 мм, 
гранулација А40 комад 

 

  

68 Ламеларни брусни 
диск,  ø115 мм, 
гранулација А60 комад 

 

  

69 Ламеларни брусни 
диск,  ø115 мм, 
гранулација А80 комад 

 

  

70 Лепило за осигурање 
навоја, велике јачине, 
25 мл. комад 

 

  

71 Лист за металну пилу 
(бонсек платна), 
биметална, број зуба 
од 24" по цолу комад 

 

  

72 Лист за металну пилу 
(бонсек платна), 
биметална, број зуба 
од 32" по цолу комад 

 

  

73 Маст, литијумска, за 
подмазивање, за кг 
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температуре до 130 ºC 
74 Маст, у спреју за 

подмазивање, 
лепљива, за 
високопритисна места, 
500ml комад 

 

  

75 Навојна шипка, DIN 
976, M10, inox, 1m комад 

 
  

76 Навојна шипка, DIN 
976, M12, inox, 1m комад 

 
  

77 Навојна шипка, DIN 
976, M12, мин. Č4.6, 
поцинчана, 1m комад 

 

  

78 Навојна шипка, DIN 
976, M8, inox, 1m комад 

 
  

79 Навојна шипка, DIN 
976, M8, мин. Č4.6, 
поцинчана, 1m комад 

 

  

80 Навојна шипка, DIN 
976, М10, мин. Č4.6, 
поцинчана, 1m комад 

 

  

81 Навртка, JUS M.B1 
601, М10, Č8.8, 
поцинчана комад 

 

  

82 Навртка, JUS M.B1 
601, М10, inox комад 

 
  

83 Навртка, JUS M.B1 
601, М12, Č8.8, 
поцинчана комад 

 

  

84 Навртка, JUS M.B1 
601, М12, inox, комад 

 
  

85 Навртка, JUS M.B1 
601, М4, Č8.8 комад 

 
  

86 Навртка, JUS M.B1 
601, М5, Č8.8 комад 

 
  

87 Навртка, JUS M.B1 
601, М6, Č8.8 комад 

 
  

88 Навртка, JUS M.B1 
601, М8, Č8.8 комад 

 
  

89 Навртка, JUS M.B1 
601, М8, inox комад 

 
  

90 Подлошка, JUS M.B2 
011,  челична, равна, 
ø8 mm комад 

 

  

91 Подлошка, JUS M.B2 
011, челична, равна, 
ø10 mm комад 

 

  

92 Подлошка, JUS M.B2 
011, челична, равна, ø6 комад 
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mm  
93 Подлошка, JUS M.B2 

110, челична, 
расцепљена, ø10mm комад 

 

  

94 Подлошка, JUS M.B2 
110, челична, 
расцепљена, ø6mm комад 

 

  

95 Подлошка, JUS M.B2 
110, челична, 
расцепљена, ø8mm комад 

 

  

96 Резна плоча за метал,   
ø115x1 mm комад 

 
  

97 Резна плоча, за бетон, 
сегментна, са 
дијамантом,  ø115 mm комад 

 

  

98 Резна плоча, за камен  
ø230x3 mm комад 

 
  

99 Резна плоча, за метал,   
ø115x2,5 mm комад 

 
  

100 Резна плоча, за метал,   
ø230x2 mm комад 

 
  

101 Резна плоча, за метал,  
ø230x3,5 mm комад 

 
  

102 Спреј, за подмазивање 
и одвијање вијака 
(одговарајући WD-40), 
310ml комад 

 

  

103 Типлa, за гипс картон 
плочу, ABS пластика, 
(пречник бушења ø6.5) комад 

 

  

104 Типлa, за гипс картон 
плочу, металнa, 
(лустер кука), ø8 mm комад 

 

  

105 Типлa, за гипс картон 
плочу, металнa, 
падобран, навој М4 комад 

 

  

106 Типла, брзо 
монтирајућа, са 
шрафом, 6x40 комад 

 

  

107 Типла, брзо 
монтирајућа, са 
шрафом, 6x60 комад 

 

  

108 Типла, брзо 
монтирајућа, са 
шрафом, 6x80 комад 

 

  

109 Типла, за бетон, 
метална (фиx анкер), 
за тешка оптерећења, 
ø10x100 комад 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 Типла, за бетон, 
хемијска,  (картуша, 
мин.150 ml.), за тешка 
оптерећења и влагу комад 

 

  

111 Типла, ПВЦ 
(најлонска), ø10mm комад 

 
  

112 Типла, ПВЦ 
(најлонска), ø12mm комад 

 
  

113 Типла, ПВЦ 
(најлонска), ø6mm комад 

 
  

114 Типла, ПВЦ 
(најлонска), ø8mm комад 

 
  

115 Уложак за хефтарицу,  
за намештај, 8 mm, 
паковање 1/1000 комад 

 

  

116 Црево, гумено, за 
плинску боцу 1,5m комад 

 
  

117 Четка, жичана, 4 редна комад    
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ПАРТИЈА  4.  -  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БИЦИКЛЕ  

   

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

 

Ред 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (са 

ПДВ-ом) 

1. Блатобран за бицикл 
(комплет), 26“ комад 

 
  

2. Гепек за бицикл, 26“ комад    

3. Гумa за бицикл, 
спољашњa,  26“ комад 

 
  

4. Гумa за бицикл, 
спољашња,  24“ комад 

 
  

   .5 Гума за бицикл, 
унутрашња,  24“ комад 

 
  

6. Гуме за бицикл, 
унутрашња,  26“ комад 

 
  

7. Задње светло за 
бицикл комад 

 
  

8. Корпа за бицикл, 26“ комад    

9. Кочнице са пакнама за 
бицикл, 26“, комплет комад 

 
  

10. Лепило за гуме,  за 
бицикл комад 

 
  

11. Мењач, задњи за 
бицикл, 26“ комад 

 
  

12. Мењач, средњи за 
бицикл, 26“ комад 

 
  

13. Педале за бицикл пар     

14. 

 
Предње светло за 
бицикл комад 

 
  

15. 

 
Средњи погон комплет, 
за бицикл, 26“ комад 

 
  

16. 

 
Фелнa за бицикл 
(комплет), 24“ комад 

 
  

17. 

 
Фелнa за бицикл 
(комплет), 26“ комад 

 
  

18. 

 
Флекице за крпљење 
гума за бицикл комад 
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 
додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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ПАРТИЈА  5.  -  МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА 

И ИНСТАЛАЦИЈА  

   

 

Ред 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА 

ПО 

ЈЕДИНИ

ЦИ 

МЕРЕ 

(са ПДВ-

ом) 

1. Арматура светиљке, 
без мреже, округла комад 

 
  

2. Арматура светиљке, 
бродска овална, ПВЦ комад 

 
  

3. Арматура светиљке, са 
порцелански грлом, 
коса комад 

 

  

4. Арматура светиљке, са 
порцеланским грлом, 
равна комад 

 
  

   .5 Аутомат, за стубишну 
расвету, на шину комад 

 
  

6. Батерија тип „AG13“, 
пљосната-„button cell“, 
litijumska комад 

 

  

7. Батерија, 6LP3146, тип 
„E-Block“ 9V тип „AA“, 
алкална комад 

 
  

8. Батерија, LR03 тип 
„AAA“, 1,5V, alkalna комад 

 
  

9. Батерија, LR20 тип „D“, 
1,5V, алкална комад 

 
  

10. Батерија, LR6 1,5V тип 
„AA“, alkalna комад 

 
  

11. Батерија, пуњива HR6, 
тип AA, 2300 mAh, Ni-
MH комад 

 
  

12. Батерија, пуњива тип 
AAA, 1,2 V, 550 mAh, 
Ni-MH комад 

 
  

13. Батерија, тип „23A“, 
12V, цилиндрична, 

комад 
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алкална 
14. 

 
Батерија, тип 
„CR2032“, пљосната-, 
литијумска 

комад 
 

  

15. 

 
Вентилатор, за ТА пећ, 
десни комад 

 
  

16. 

 
Вентилатор, за ТА пећ, 
леви комад 

 
  

17. 

 
Грејач, за бојлер, 
2000W, 5/4" комад 

 
  

18. 

 
Грејач, за веш машину, 
2400 W комад 

 
  

19. 

 
Грејач, за ел. казан за 
припрему хране, 6 кW комад 

 
  

20. 

 
Грејач, за ел.кипер за 
припрему хране, 2,4 
кW комад 

 

  

21. 

 
Грејач, за ел.котао за 
централно грејање 
2000 W комад 

 

  

 

 

 

22 
Грејач, за ел.котао за 
централно грејање, 
1100 W   комад 

 

  

23 Грејач, за ТА пећ, 1300 
W комад 

 
  

24 Грејач, за ТА пећ, 
ваљкасти, снаге 1250 
W комад 

 

  

25 Грло, Е-14, бакелитно, 
монтажа у лустер комад 

 
  

26 Грло, Е-27, керамичко, 
без носача комад 

 
  

27 Грло, Е-27, керамичко, 
са носачем комад 

 
  

28 Гума, за заптивање 
фланшне, овална, за 
бојлер „Tiki“ od 80 lit. комад 

 

  

29 Гума, за заптивање 
фланшне, округла, за 
бојлер „Кончар“ od 80 
lit. комад 

 

  

30 Гума, за куплунг 
вентилатора код ТА 
пећи комад 

 

  

31 Дихтунг, за грејач 
бојлера комад 

 
  

32 Изолир трака, ПВЦ, 
ширине 15-18 mm, 
дужине 10 m комад 
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33 Изолир трака, ПВЦ, 
ширине 15-18 mm, 
дужине 20 m комад 

 

  

34 Индикатор, купатилски, 
вертикални комад 

 
  

35 Кабел, P/L, 2x0,75 mm² метара    

36 Кабел, PGP, 3x1,5 mm² метара    

37 Кабел, PGP, 3x2,5 mm² метара    

38 Кабел, PGP, 5x2,5 mm² метара    

39 Кабел, PGP, 5x4 mm² метара    

40 Кабел, PGP, 5x6 mm² метара    

41 Кабел, PP/J, 3x2,5 mm² метара    

42 Кабел, PP/J, 5x2,5 mm² метара    

43 Кабел, PP00, 3x1,5 
mm² 

метара 
 

  

44 Кабел, PP00, 3x2,5 
mm² 

метара 
 

  

45 Кабел, за звучник, 2x1 
mm² метар 

 
  

46 Кабел, за пеглу, 
дужине 3m комад 

 
  

47 Кабел, коаksijalni 75Ω метар    

48 Кабел, лицнасти, са 
силиконском 
изолацијом, 1,5 mm² мет 

 

  

49 Кабел, лицнасти, са 
силиконском 
изолацијом, 2,5 mm² мет 

 

  

50 Кабел, лицнасти, са 
силиконском 
изолацијом, 4,0 mm² мет 

 

  

51 Кабел, продужни са 3 
утичнице, дужина 
кабла 3 метра комад 

 

  

52 Кабел, продужни са 6 
утичница, дужина 
кабла 3 метра комад 

 

  

53 Кабел, продужни са 6 
утичница, дужина 
кабла 5 метара  комад 

 

  

54 Кабел, продужни са 7 
утичница, дужина 
кабла 1,4 метра   комад 

 

  

55 Кабловска папучица 
(стопица),  
компресиона, цеваста, 
изолована, окаста, DIN 
46237 A, материјал 
бакар, заштита комад 
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кајалисањем, 
изолација PA, 
, за проводник 1,0 mm² 

56 Кабловска папучица 
(стопица), за 
проводник 1,5 mm², 
дужина 16,5 mm и 
ширина 6,3 mm, женска комад 

 

  

57 Кабловска папучица 
(стопица), за 
проводник 2,5 mm², 
дужина 16,5 mm и 
ширина 6,3 mm, женска комад 

 

  

58 Кабловска папучица 
(стопица), 
компресиона, цеваста, 
без изолације, окаста, 
DIN 46235, ø10, за 
проводник 16 mm² комад 

 

  

59 Кабловска папучица 
(стопица), 
компресиона, цеваста, 
изолована, окаста, DIN 
46237 A, материјал 
бакар, заштита 
кајалисањем, 
изолација PA, 
, за проводник 4 mm² комад 

 

  

60 Кабловска папучица 
(стопица), 
компресиона, цеваста, 
изолована, окаста, DIN 
46237 A, материјал 
бакар, заштита 
кајалисањем, 
изолација PA, 
, за проводник 2,5 mm² комад 

 

  

61 Кабловске везице, 
дужине 150 mm, 
ширине 3 mm, 
пластична комад 

 

  

62 Кабловске везице, 
дужине 200 mm, 
ширине 3 mm, 
пластична комад 

 

  

63 Каналица, ПВЦ,16x16 
mm комад 

 
  

64 Каналица, ПВЦ,20x10 
mm комад 

 
  

65 Каналица, ПВЦ,60x40 комад    
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mm 
66 Капа, за топљиви 

осигурач, керамичка, 
K-II, 10A-25A комад 

 

  

67 Капа, за топљиви 
осигурач, керамичка, 
K-II, 32A-63A комад 

 

  

68 Клемна, месингана, за 
нуловање,  2/10 рупа комад 

 
  

69 Конектор, 1-фазни, 
шуко, (монтажа у зид) комад 

 
  

70 Конектор, 1-фазни, 
шуко, (монтажа у зид), 
дупли, комад 

 

  

71 Конектор, 1-фазни, 
шуко, ОГ комад 

 
  

72 Конектор, 1-фазни, 
шуко, ОГ, дупли комад 

 
  

73 Конектор, 3-фазни, 
шуко, (монтажа у зид) комад 

 
  

74 Конектор, 3-фазни, 
шуко, OГ комад 

 
  

75 Конектор, за телефон, 
монтажа у зид комад 

 
  

76 Конектор, за телефон, 
монтажа у зид, 
комбиновани комад 

 

  

77 Контактор, или 
одговарајући 10A/220V 
или одговарајући 
„Кончар“ комад 

 

  

78 Контактор, или 
одговарајући 16A/220V 
или одговарајући 
„Кончар“ комад 

 

  

79 Кутија, за конектор, 
ПВЦ,  ø60,  за гипс комад 

 
  

80 Кутија, за конектор, 
ПВЦ, ø60 комад 

 
  

81 Кутија, разводна, ПВЦ,  
100x100, за гипс комад 

 
  

82 Кутија, разводна, ПВЦ, 
100x100 комад 

 
  

83 Кутија, разводна, ПВЦ, 
ОГ варијанта комад 

 
  

84 Кућиште за 
рефлекторску 
светиљку „OMS“-
розета-фиксна  комад 
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85 Лустер, висећи, са 
једним грлом комад 

 
  

86 Навртка за сплитер 
FF1, метална комад 

 
  

87 Наставак за 
коаксијални кабел, 
метални са навојем на 
оба краја комад 

 

  

88 Обујмица, за 
причвршћивање кабла, 
са ексером, за пречник 
кабла ø1-5 mm, 
паковање 1/100 комад 

 

  

89 Осигурач, аутоматски, 
10А, тип C по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

90 Осигурач, аутоматски, 
16А, тип C по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

91 Осигурач, аутоматски, 
16А, тип D по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

92 Осигурач, аутоматски, 
20А, тип C по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

93 Осигурач, аутоматски, 
20А, тип D по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

94 Осигурач, аутоматски, 
25А, тип C по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

95 Осигурач, аутоматски, комад    
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25А, тип D по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V 

96 Осигурач, аутоматски, 
32А, тип C по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

97 Осигурач, аутоматски, 
32А, тип D по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

98 Осигурач, аутоматски, 
32А, тип D по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V/400 V, трополни-
са повезном ручицом комад 

 

  

99 Осигурач, аутоматски, 
40А, тип C по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

100 Осигурач, аутоматски, 
50А, тип C по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

101 Осигурач, аутоматски, 
63А, тип D по IEC 898, 
прекидна моћ 6kA, 
номинална струја до 
63А, номинални напон 
230V комад 

 

  

102 Осигурач, ножасти, NT-
00, 100А, 500V ~, 
120kA, gG комад 

 

  

103 Осигурач, ножасти, NT-
00, 125А, 500V ~, 
120kA, gG комад 

 

  

104 Осигурач, ножасти, NT-
00, 36А, 500V ~, 120kA, комад 
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gG 
105 Осигурач, ножасти, NT-

00, 50А, 500V, 120kA, 
gG комад 

 

  

106 Осигурач, ножасти, NT-
00, 63А, 500V ~, 120kA, 
gG комад 

 

  

107 Осигурач, ножасти, NT-
00, 80А, 500V ~, 120kA, 
gG комад 

 

  

108 Осигурач, ножасти, 
NT3, 630А, 500V ~, 
120kA, gG комад 

 

  

109 Осигурач, топљиви, 
TU, 10А комад 

 
  

110 Осигурач, топљиви, 
TU, 16А комад 

 
  

111 Осигурач, топљиви, 
TU, 20А комад 

 
  

112 Осигурач, топљиви, 
TU, 25А комад 

 
  

113 Осигурач, топљиви, 
TU, 32А комад 

 
  

114 Осигурач, топљиви, 
TU, 35А комад 

 
  

115 Осигурач, топљиви, 
TU, 50А комад 

 
  

116 Осигурач, топљиви, 
TU, 63А комад 

 
  

117 Осигурач, топљиви, 
TU, 6А комад 

 
  

118 Перфорирана трака, 
поцинкована, ширине 
мин.17 mm, пречник 
рупе мин. Ø6,3 mm мет 

 

  

119 Подсклоп, са 3 
утичнице комад 

 
  

120 Подсклоп, са 4 
утичнице комад 

 
  

121 Подсклоп, са 7 
утичница комад 

 
  

122 Поклопац за разводну 
кутију, ø78, са жабицом комад 

 
  

123 Прекидач, 
међугајтански, 6А, за 
собне лампе комад 

 

  

124 Прекидач, надградни-
ОГ, обични, 10А комад 

 
  

125 Прекидач, надградни- комад    
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ОГ, обични, са 
тињалицом, 10А 

126 Прекидач, уградни, 
гребенасти, трополни, 
положај 0-1,  20А   комад 

 

  

127 Прекидач, уградни, 
гребенасти, трополни, 
положај 0-1,  25А, са 
могућношћу 
закључавања функције   комад 

 

  

128 Прекидач, уградни, 
гребенасти, трополни, 
положај 0-1, 32А   комад 

 

  

129 Прекидач, уградни, 
гребенасти, трополни, 
положај 0-1, 63А   комад 

 

  

130 Прекидач, уградни, 
гребенасти, трополни, 
положај 0-1-2,  63А   комад 

 

  

131 Прекидач, уградни, 
једнополни, обични, 
10А комад 

 

  

132 Прекидач, уградни, 
једнополни, обични, са 
тињалицом, 10А комад 

 

  

133 Прекидач, уградни, 
КИП, за мали бојлер, 
16А комад 

 

  

134 Прекидач, уградни, 
наизменични, 10А комад 

 
  

135 Прекидач, уградни, 
наизменични, са 
тињалицом, 10А комад 

 

  

136 Прекидач, уградни, 
реостатни -димер 
мин.800 W комад 

 

  

137 Прекидач, уградни, 
унакрсни, 10А комад 

 
  

138 Прекидач, уградно 
модуларни, 
наизменични без 
дирке, 16А, тип SM60 
(TEM) комад 

 

  

139 Пригушница, за 
неонску расвету,   40W комад 

 
  

140 Пригушница, за 
неонску расвету,   60W  

 
  

141 Пригушница, за 
неонску расвету, 20W комад 
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142 Пригушница, за 
рефлекторске 
светиљке са живином 
сијалицом 250W комад 

 

  

143 Пригушница, за 
рефлекторске 
светиљке са живином 
сијалицом, 125W комад 

 

  

144 Разводна, табла, 
назидна, за 2 
аутоматска осигурача, 
на шину, самогасива 
ABS пластика, IP40  

 

  

145 Разводник, „Т“, шуко комад    

146 Релеј, фото, са сондом, 
на шину комад 

 
  

147 Светиљка, за купатило, 
стрела, 1x15W, са 
утичницом комад 

 

  

148 Светиљка, за купатило, 
стрела, са прекидачем 
0-1, 1x8W, комад 

 

  

149 Светиљка, за паник 
расвету, 2x8W комад 

 
  

150 Светиљка, плафонска-
плафоњера, ø300 комад 

 
  

151 Светиљка, плафонска-
плафоњера, ø400 комад 

 
  

152 Светиљка, рефлектор 
„LED“, 30W, комплет са 
кућиштем, IP 65  

 

  

153 Светиљка, рефлектор 
„LED“, 50W, мин. 
6500K, мин. 4500Lm, 
комплет са кућиштем, 
IP 65  

 

  

154 Светиљка, са флуо 
цевима, 2x18W, 
затворена, надградна -
FSN комад 

 

  

155 Светиљка, са флуо 
цевима, 2x60W, 
надградни, OG, 
водонепропусна, IP 65 комад 

 

  

156 Светиљка, са флуо 
цевима, 3x36W, 
надградни, сјајни 
растер комад 

 

  

157 Светиљка, са флуо комад    
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цевима, 4x18W, 
надградна, сјајни 
растер 

158 Светиљка, са флуо 
цевима, 4x18W, 
уградни, сјајни растер комад 

 

  

159 Сензор покрета, за 
рефлекторске 
светиљке, угао 180º, са 
могућношћу 
подешавања 
временског периода 
рада и осетљивости на 
светлост комад 

 

  

160 Сијалица, са жарном 
нити, E-27, провидна-
стандард, облик 
крушке, 40 W, 230V комад 

 

  

161 Сијалица, са жарном 
нити, E-27, провидна-
стандард, облик 
крушке, 100 W, 230V комад 

 

  

162 Сијалица, са жарном 
нити, E-27, провидна-
стандард, облик 
крушке, 150 W, 230V комад 

 

  

163 Сијалица, са жарном 
нити, E-27, провидна-
стандард, облик 
крушке, 60 W, 230V комад 

 

  

164 Сијалица, са жарном 
нити, E-27, провидна-
стандард, облик 
крушке, 75 W, 230V комад 

 

  

165 Сијалица, са жарном 
нити, Е-14,  провидна, 
облик свеће, 60 W, 
230V комад 

 

  

166 Сијалица, са жарном 
нити, Е14, провидна, 
15 W, за фрижидер, 
ваљкастог облика комад 

 

  

167 Сијалица, са жарном 
нити, Е-14, провидна, 
облик свеће, 25 W, 
230V комад 

 

  

168 Сијалица, са жарном 
нити, Е-14, провидна, 
облик свеће, 40 W, 
мин.1000 радних сати, комад 
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мин.400 Lm, 230V 
169 Сијалица, са жарном 

нити, Е-14, 
рефлекторка, 40W, 
230V  комад 

 

  

170 Сијалица, са жарном 
нити, Е-27, 
рефлекторка, 40W, 
мин.1000 радних сати, 
мин.2700К, 230V комад 

 

  

171 Сијалица, са жарном 
нити, сигнална,  B15, 
15W, 230V комад 

 

  

172 Сијалица, халогена, 
компактна, G24d-3, 
26W, мин.1600 Lm, 
мин.8.000 радних сати, 
230V комад 

 

  

173 Сијалица, халогена, 
компактна, GU10,  50 
W, 230V комад 

 

  

174 Сијалица, халогена, 
компактна, GX24d-3, 
26W, мин.1800 Lm, 
мин.12.000 радних 
сати, 230V комад 

 

  

175 Сијалица, халогена, 
компактна, Е-14, 8W, 
230V комад 

 

  

176 Сијалица, халогена, 
компактна, Е14-15 W, 
230V комад 

 

  

177 Сијалица, халогена, 
компактна, Е-27, 20 W, 
равна и дугачка цев, 
мин.6.000 радних сати, 
мин.2700К, 1150 Lm, 
230V комад 

 

  

178 Сијалица, халогена, 
компактна, Е-27, 20 W, 
са сензором, равна и 
дугачка цев, 230V комад 

 

  

179 Сијалица, халогена, 
компактна, Е-27, 23 W, 
спирална и кратка цев, 
мин.8.000 радних сати, 
мин.2700К, 1450 Lm, 
230V комад 

 

  

180 Сијалица, халогена, 
линеарна, 100 W  комад 
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181 Склопка, заштитна 
(„ДМ“), 16-25А комад 

 
  

182 Склопка, заштитна 
(„ДМ“), 4-6А комад 

 
  

183 Склопка, заштитна 
(„ДМ“), 6-10А комад 

 
  

184 Склопка, заштитна 
„FID“,  40A/0,5 комад 

 
  

185 Склопка, тлачна, 5 
Bari, 6-10А комад 

 
  

186 Сонда, за бојлер „Тики“ комад    

187 Сплитер 1 улаз /2 
излаза комад 

 
  

188 Сплитер 1 улаз /3 
излаза комад 

 
  

189 Спојка (утикач) за 
коаксијални кабел -
женски комад 

 

  

190 Спојка (утикач) за 
коаксијални кабел-
мушки комад 

 

  

191 Стаклена бура, опал, 
са навојем комад 

 
  

192 Стартер, за флуо цеви, 
4-22W комад 

 
  

193 Стартер, за флуо цеви, 
4-65W комад 

 
  

194 Стезаљка, редна, 
пластична, 
задовољавајућа по 
„VDE“ стандарду,  10 
mm², са12 прикључака комад 

 

  

195 Стезаљка, редна, 
пластична, 
задовољавајућа по 
„VDE“ стандарду,  2,5 
mm², са12 прикључака комад 

 

  

196 Стезаљка, редна, 
пластична, 
задовољавајућа по 
„VDE“ стандарду,  4,0 
mm², са12 прикључака комад 

 

  

197 Стезаљка, редна, 
пластична, 
задовољавајућа по 
„VDE“ стандарду,  6,0 
mm², са12 прикључака комад 

 

  

198 Стезаљка, редна, 
порцуланска, са 3 комад 
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прикључка, 2,5 мм² 
199 Стезаљка, редна, 

порцуланска, са 3 
прикључка, 4,0 мм² комад 

 

  

200 Стезаљка, редна, 
порцуланска, са 3 
прикључка, 6,0 мм² комад 

 

  

201 Тајмер, за стубишну 
расвету,на шину, 
дигитални, 15А комад 

 

  

202 Тастер за звоно, 
(монтажа у зид) комад 

 
  

203 Тастер за звоно, ОГ комад    

204 Тастер за светло, за 
стубишну расвету комад 

 
  

205 Термостат, за ТА пећ, 
трофазни, 300ºC комад 

 
  

206 Термостат, собни, за 
ТА пећ, зидни, 230V, 
50Hz, снага потрошње 
3W, подешавање 5-
30ºC,  комад 

 

  

207 Термостат, штапни, за 
бојлер „Тики“ комад 

 
  

208 Уводница, са навртком, 
PG-11, ПВЦ комад 

 
  

209 Уводница, са навртком, 
PG-13.5, ПВЦ комад 

 
  

210 Уводница, са навртком, 
PG-16, ПВЦ комад 

 
  

211 Уводница, са навртком, 
PG-19, ПВЦ комад 

 
  

212 Уводница, са навртком, 
PG-21, ПВЦ комад 

 
  

213 Уводница, са навртком, 
PG-24, ПВЦ комад 

 
  

214 Уметак за топљиви 
осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 
10А комад 

 

  

215 Уметак за топљиви 
осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 
16А комад 

 

  

216 Уметак за топљиви 
осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 
20А комад 

 

  

217 Уметак за топљиви комад    
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осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 
25А 

218 Уметак за топљиви 
осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 
32А комад 

 

  

219 Уметак за топљиви 
осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 
6А комад 

 

  

220 Утикач, 1-фазни, 
гумени комад 

 
  

221 Утикач, 1-фазни, шуко, 
PVC комад 

 
  

222 Утикач, 3-фазни, шуко, 
бакелитни комад 

 
  

223 Утикач, за телефон комад    

224 Утикач, за телефон, 
комбиновани, адаптер комад 

 
  

225 Утикач, за телефон, 
микро 6/4 комад 

 
  

226 Фланшна, овална, за 
бојлер „Tiki“ od 80 lit., 
прохромска комад 

 

  

227 Фланшна, округла, за 
бојлер „Končar“ od 80 
lit., прохромска, са 6 
рупа комад 

 

  

228 Флуо-цев, 18W комад    

229 Флуо-цев, 20W комад    

230 Флуо-цев, 36W комад    

231 Флуо-цев, 56W комад    

232 Флуо-цев, за 
гермицидну 
(стерилизациона ) 
лампу, 
ултраљубичаста, 120 
cm, 36W комад 

 

  

233 Цев, гибљива, 
ребраста, ПВЦ, ø16mm 

метар 
 

  

234 Цев, гибљива, 
ребраста, ПВЦ, ø23mm 

метар 
 

  

235 Цев, сапа, метална ø18 
mm 

метар 
 

  

236 Цев, сапа, метална, 
ø37 mm 

метар 
 

  

237 Чешаљ, за повезивање 
контаката, проводнички комад 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

део je од 
електротехничког 
бакра, 18 комада 
полова, називна струја 
63А, напон  230/400V, 
50Hz 

238 Шина, за аутоматске 
осигураче, DIN комад 
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ПАРТИЈА  6.  -  МАТЕРИЈАЛ ЗА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ  

   

 

Ред 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА 

ПО 

ЈЕДИНИ

ЦИ 

МЕРЕ 

(са ПДВ-

ом) 

1. Амстронг плоча 
(гипсанa), 60cmx60cm м² 

 
  

2. Антирост, течност за 
скидање рђе, 1 lit. /1 комад 

 
  

3. Бавалит (акрилна 
жбука), 25 kg /1 комад 

 
  

4. Боја, дисперзивна, за 
изузетно запрљане и 
умашћене зидове, (или 
одговарајућа „JUPOL  
BLOK“), 5 kg /1 комад 

 

  

   .5 Боја, дисперзивна, за 
изузетно запрљане и 
умашћене зидове, (или 
одговарајућа „JUPOL 
GOLD“), 25 kg /1 комад 

 

  

6. Боја, за базен, плава, 1 
lit. /1 комад 

 
  

7. Боја, за бетон, тонер, 
дисперзивна, или 
одговарајућа „fazbet“, 1 
lit. /1 комад 

 

  

8. Боја, за бетон, 
фасадни премаз, 
дисперзивна, боја 
бела, 1 lit. /1 комад 

 

  

9. Боја, за бетон, 
фасадни премаз, 
дисперзивна, боја 
бела, 25 lit. /1 комад 

 

  

10. Боја, за бетон, 
фасадни премаз, комад 
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дисперзивна, боја 
бела, 5 lit. /1 

11. Боја, за дрво, на 
воденој основи, 
oсновна, 0,75 lit. /1 комад 

 
  

12. Боја, за дрво, на 
воденој основи, 
завршна, бела, 0,75lit. 
/1 комад 

 

  

13. Боја, за дрво, уљана 
(лак за чамце), 
безбојна, 0,75 lit. /1 комад 

 
  

14. 

 
Боја, за дрво, уљана, 
oсновна, 0,75 lit. /1 комад 

 
  

15. 

 
Боја, за зидове, 
дисперзивна, 
компјутерски тонирана 
(или одговарајућа 
„JUPOL GOLD“) кг 

 

  

16. 

 
Боја, за зидове, 
полудисперзивна, бела 
(одговарајућа "Марк"),  
у ПВЦ канти, 25 lit. /1 комад 

 

  

17. 

 
Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја бела, 
0,75лит. /1 комад 

 

  

18. 

 
Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја браон, 
0,75лит. /1 

комад 
 

  

19. 

 
Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја зелена, 
0,75лит. /1 

комад 
 

  

20. 

 
Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја лимун 
жута, 0,75 лит. /1 

комад 
 

  

21. 

 
Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја 
наранџаста, 0,75 лит. /1 

комад 
 

  

 

 

 

22 
Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја окер, 
0,75лит. /1 

комад 
 

  

23 Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја плава, 
0,75лит. /1 

комад 
 

  

24 Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја трула 
вишња, 0,75 лит. /1 

комад 
 

  

25 Боја, за метал, уљана, 
емајл лак, боја црвена, комад 
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0,75лит. /1 
26 Боја, за метал, уљана, 

емајл лак, боја црна, 
0,75лит. /1 комад 

 

  

27 Боја, за метал, уљана, 
за радијаторе, бели, 
0,75 lit. /1 комад 

 

  

28 Боја, за метал, уљана, 
основна, сива 1 lit. /1 комад 

 
  

29 Боја, за метал, уљана, 
основна, црвена, 1 lit. 
/1 комад 

 

  

30 Везач, крстасти, за 
монтажу гипс картон 
плоча комад 

 

  

31 Везач, крстасти, за 
монтажу гипс картон 
плоча, једнострани комад 

 

  

32 Висилицa, анкер, са 
опругом, за монтажу 
гипс картон плоча комад 

 

  

33 Висилица, „CD“, са 
опругом за монтажу 
гипс картон плоча комад 

 

  

34 Висилица, „S“, за 
монтажу гипс картон 
плоча комад 

 

  

35 Гипс картон плоча, 12 
mm м² 

 
  

36 Гипс картон плоча, 9 
mm м² 

 
  

37 Гипс картон плоча, 
импрегнирана 
(водоотпорна), 
дебљине 12mm м² 

 

  

38 Гит, акрилни, бели, 310 
ml. комад 

 
  

39 Гит, за аутомобиле, 0,5 
kg /1 комад 

 
  

40 Гит, стакларски, 1 kg /1 комад    

41 Гит, уљани, за дрво, 1 
kg /1 комад 

 
  

42 Глет маса, спољашња, 
25kg /1 комад 

 
  

43 Глет маса, унутрашња, 
25kg /1 комад 

 
  

44 Глетерица, od 
нерђајућег челика, 
равна комад 
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45 Готова смеса за 
малтерисање 
(еквивалент 
"Мултибат"), 25 kg /1 комад 

 

  

46 Дршка, за ваљак, 
телескопска, 
алуминијумска, дужине 
2 m комад 

 

  

47 Дршка, ПВЦ са 
металном осовином, за 
ваљак ширине 11 cm комад 

 

  

48 Дршка, ПВЦ са 
металном осовином, за 
ваљак ширине 23 cm комад 

 

  

49 Емулзија (грунт), 
акрилна, за 
подлогирање, однос 
мешања 1:3, паковање 
5 lit. /1 комад 

 

  

50 Емулзија (грунт), 
акрилна, за 
подлогирање, однос 
мешања 1:9, паковање 
5 lit. /1 комад 

 

  

51 Епоксидни лак, за брзе 
поправке оштећења 
фарбе на емајлираним 
и керамичким 
површинама –кадама, 
боја бела (или 
одговарајући 
„Саратога“), 375 gr. комад 

 

  

52 Лазурни заштитни 
премаз, за дрво, са UV 
заштитом, безбојни 3 
lit. /1 комад 

 

  

53 Лазурни заштитни 
премаз, за дрво, са UV 
заштитом, боја зелена, 
0,75 lit. /1  

 

  

54 Лазурни заштитни 
премаз, за дрво, са UV 
заштитом, боја 
махагони, 3 lit. /1 комад 

 

  

55 Лазурни заштитни 
премаз, за дрво, са UV 
заштитом, боја орах, 3 
lit. /1 комад 

 

  

56 Лазурни заштитни 
премаз, за дрво, са UV комад 
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заштитом, боја тик, 3 
lit. /1 

57 Лазурни заштитни 
премаз, за дрво, са UV 
заштитом, боја црвена, 
0,75 lit. /1  

 

  

58 Лазурни заштитни 
премаз, за дрво, са UV 
заштитом, боја црна, 
0,75 lit. /1 комад 

 

  

59 Лајсна, од стиропора, 
дебљине 10 cm, 2 m комад 

 
  

60 Лајсна, од стиропора, 
дебљине 3 cm, 2 m комад 

 
  

61 Лајсна, од стиропора, 
дебљине 5 cm, 2 m комад 

 
  

62 Лајсна, од стиропора, 
дебљине 7 cm, 2 m комад 

 
  

63 Лак, за паркет, 
двокомпонентни (А и Б 
компонента) кг 

 

  

64 Лак, у спреју, за метал 
и дрво, разне боје 
(одговарајуће "Kenda 
color")  комад 

 

  

65 Лепак, за дрво 
(дрвофикс), 1lit. /1 комад 

 
  

66 Лепак, за дрво,  
водоотпорни, 0,5 lit. /1 комад 

 
  

67 Лепак, за плочице, за 
спољашње радове, 
отпоран на мраз (или 
одговарајући „Ceresit 
CM11“), 25 kg /1 комад 

 

  

68 Лепак, за плочице, за 
спољашње радове, 
отпоран на мраз, 
еластичан (или 
одговарајући „Ceresit 
CM16“), 25 kg /1 комад 

 

  

69 Лепак, за плочице, за 
унутрашње радове, 
отпоран на мраз (или 
одговарајући „Ceresit 
CM9“), 25 kg /1 комад 

 

  

70 Лепак, за стиропор, 
(или одговарајући 
„Mark“), 25 kg /1 комад 

 

  

71 Лепило, универзално комад    
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(одговарајуће: 
„Cendacol“), 0,75 kg /1 

72 Лепило, универзално, 
супер лепак, 
цијаноакрилат, 3 gr. комад 

 

  

73 Маса за фуговање 
керамичких плочица, 
отпорна на воду (или 
одговарајући „Ceresit“), 
2 kg /1 комад 

 

  

74 Монтажни лепак, 
брзовезујући, крута 
веза, паковање у 
картуши (одговарајући 
„HENKEL MOMENT 
EXPRESS FIX 375“) комад 

 

  

75 Мрежица, стаклена, за 
армирање термо 
изолације фасаде м² 

 

  

76 Нож за скалпел за 
професионалну 
употребу, за резање 
тепиха –улошци, 
паковање по 10 ножева 
/1 комад 

 

  

77 Нож-скалпел за 
професионалну 
употребу, метални, за 
резање тепиха комад 

 

  

78 Нож-скалпел, ПВЦ, за 
резање тепиха комад 

 
  

79 Опруга, дупла, за 
монтажу гипс картон 
плоча комад 

 

  

80 Папир за шмирглање, у 
ролни ширине 60 cm 
(гранулација А100) 

 
м  

  

81 Папир за шмирглање, у 
ролни ширине 60 cм 
(гранулација А60) м 

 

  

82 Папир за шмирглање, у 
ролни ширине 60 cм 
(гранулација А80) 

 
 
м 

 

  

83 Пиштољ, за картуше, 
за силиконски гит комад 

 
  

84 Профил, “UW“, за 
монтажу гипс картон 
плоча комад 

 

  

85 Профил, „CD“, за комад    
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монтажу гипс картон 
плоча 

86 Профил, „CW“, за 
монтажу гипс картон 
плоча комад 

 

  

87 Профил, „UD“, за 
монтажу гипс картон 
плоча комад 

 

  

88 Профил, заштитни за 
углове, ПВЦ, са 
стакленом мрежицом, 
дужине 2,5 м комад 

 

  

89 Профил, заштитни, 
алуминијумски, 
перфорирани, 2x2cм 
дужине 2,5 м комад 

 

  

90 Профил, пратећи, за 
амстронг плоче, облик 
„L“, дужина 3 м комад 

 

  

91 Профил, пратећи, за 
амстронг плоче, облик 
„Т“, дужина 3 м комад 

 

  

92 Пур пена, спреј, 
нискоекспандирајућа 
750 мл (велика) комад 

 

  

93 Пур пена, спреј, 
нискоекспандирајућа, 
350 мл (мала) комад 

 

  

94 Разређивач, нитро, 1 
lit. /1 комад 

 
  

95 Разређивач, уљани, 1 
lit. /1 комад 

 
  

96 Ригипс, 5 kg /1 комад    

97 Рукавице, заштитне, за 
молерске радове, беле пар 

 
  

98 Стиропор, дебљине 1 
cм м² 

 
  

99 Стиропор, дебљине 2 
cм  м² 

 
  

100 Стиропор, дебљине 3 
cм  м² 

 
  

101 Стиропор, дебљине 8 
cм м² 

 
  

102 Течна битуменска маса 
(или одговарајући 
"Полифин битол"), 25 
kg /1 комад 

 

  

103 Течна маса за 
пенетрацију (битулит), комад 
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10 lit. /1 
104 Типла, ПВЦ, са клином, 

за учвршћење 
стиропора комад 

 

  

105 Тонер, дипер, разне 
боје, 0,1lit. /1 комад 

 
  

106 Трака, за 
бандажирање, 
самолепљива, ширине 
50 мм, дужине 25 м комад 

 

  

107 Трака, креп, 19 мм комад    

108 Трака, креп, 25 мм комад    

109 Трака, креп, 50 мм комад    

110 Уложак, за ваљак, 
кончани, ширине 11 cм комад 

 
  

111 Уложак, за ваљак, 
кончани, ширине 23 cм комад 

 
  

112 Уложак, за ваљак, 
филцани, мали, 
ширине 11cм комад 

 

  

113 Флексибилни малтер, 
једнокомпонентни, 
ојачан  влакнима, на 
бази цемента, са 
додатком полимера 
отпорних на алкалије, 
обезбеђује 
водонепропусност  
бетонских подлога 
изложених напонима 
затезања, наношење 
глетерицом, четком 
или ваљком, боја сива 
(или одговарајући 
„SikaLastic-1K“), 
паковање 20 kg   комад 

 

  

114 Фолија, од танког 
најлона, за покривање 
намештаја 

 
комад  

  

115 Четка, за фарбање 
радијатора, 40 мм комад 

 
  

116 Четка, за фарбање, 
дрвена дршка, ширина 
20 мм комад 

 

  

117 Четка, за фарбање, 
дрвена дршка, ширина 
50 мм комад 

 

  

118 Четка, за фарбање, 
дрвена дршка, ширина комад 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 мм 
119 Четка, за фарбање, 

дрвена дршка, ширина 
70 мм комад 

 

  

120 Шпакла, од нерђајућег 
челика, са гуменом 
дршком, ширина 100 
мм комад 

 

  

121 Шпакла, од нерђајућег 
челика, са гуменом 
дршком, ширина 40 мм комад 

 

  

122 Шпакла, од нерђајућег 
челика, са гуменом 
дршком, ширина 70 мм комад 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у отвореном поступку јавне набавке добара- Набавка материјала за одржавање 
зграда и објеката, по партијама, јавна набавка број: 01/16/ОП поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ________________________ у поступку јавне набавке добара- Набавка 
материјала за одржавање зграда и објеката ,по партијама, јавна набавка број : 
01/16/ОП поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

 
 
 

      Место и датум:                                      Потпис понуђача 

 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРНИХ 
ОБАВЕЗА 

 
01/16/ОП - Набавка  материјала за одржавање зграда и објеката, по партијама                                                                                           
 
                          ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 
  (Попуњава и оверава Купац, односно Наручилац) 
 
  КУПАЦ (назив и адреса) 
  ____________________ 
  ____________________ 
 
  У складу са чланом 45. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, 
достављамо вам 
 
                                                                ПОТВРДУ 
                                        О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 
 
  којом се потврђује да је ______________________ из _________________ са 
                                                         НАЗИВ                                МЕСТО 
   нама закључио уговор о испоруци ______________________________, у 
износу 
                                                                            НАЗИВ ДОБАРА (партија) 
 
    од_______________________у 2012. години 
    од_______________________у 2013. години 
    од_______________________у 2014. години 
  
  након поступка јавних набавки и своје уговорене обавезе извршио у 
потпуности као што је уговорено и предвиђено у условима јавне набавке, те га 
препоручујемо као поузданог пословног партнера. 
 
  Ова потврда се издаје на захтев  _____________________________  ради 
учешћа у    
                                                              НАЗИВ ВАШЕ ФИРМЕ 
  поступку јавне набавке Набавка материјала за одржавање зграда и 
објеката,по партијама, јавна набавка број : 01/16/ОП , и у друге сврхе се не може 
користити. 
 
 
    У _______________________ дана ___________ 
                           МЕСТО                              ДАТУМ 
  
                                                                                                              Купац 
 
                                                                                           _____________________ 
(ову потврду копирати у потребном броју примерака.За сваку од партија доставља се 

посебна потврда) 


