
 

 
Број: ЈН 02/16/ППБОПЗПП 

Датум: 05.02.2016.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012,1415/,68/15 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  

Набавка материјала за одржавање зграда и објеката, по партијама  

02/16/ППБОПЗПП 

 

Дана 04.02.2016. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 

позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у  преговарачком  

поступку без објављивања позива, јавне набавке  број 02/16/ППБОПЗПП, у којој 

Наручилац врши измену на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 02/16/ППБОПЗПП мењају се 

следећа поглавља: 
II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

III – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
VI – Образац понуде 
VIII-Образац структуре цене 

   

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 

1.Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 02/16/ППБОПЗПП 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.-.Материјал за одржавање електричних уређаја и инсталација  

 5.-Материјал за молерско-фарбарске радове  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



III  ВРСТА, ЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  

 
Предмет јавне набавке су добра – Набавка материјала за одржавање зграда и објеката , по 
партијама у преговарачком  поступку без објављивања позива, јавне набавке број: 
02/16/ППБОПЗПП 
 

 

ПАРТИЈА  1. -  Столарски  материјал и прибор – 

 

 

Р.Б. 
АРТИКАЛ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  Адаптер за кваке комад 83   

2.  Бравa, штелујућа ("Пика") комад 17   

3.  

Брава, за гардеробни метални 
орман комад 

12 
  

4.  Брава, за кључ, дужине 65mm комад 17   

5.  Брава, за кључ, дужине 80mm комад 3   

6.  Брава, за стаклена врата комад 2   

7.  
Брава, за цилиндар, дужине 60 
mm комад 

17   

8.  
Брава, за цилиндар, дужине 65 
mm комад 

33   

9.  Држач полице, метални, ø6mm комад 100   

10.  
Дугме, дрвено (ручкице за 
намештај) комад 

25   

11.  

Дугме, метално (ручкице за 
намештај) комад 

25   

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

50 
  

13.  

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

33 

  

14.  

Кант трака, обична, дебљине 0,5 
mm 

метар 
50   

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

метар 
25   

16.  
Катанац 35 mm (или 
одговарајући "Elzet") комад 

5 
  

17.  Квака и шилт, за дрвена врата комад 25   

18.  Квака и шилт, за ПВЦ врата комад 8   

19.  Клешта, столарска комад 1   

20.  Копча за врата,  80-120 mm комад 2   

21.  

Лајсне за ламинат, 
алуминијумска, дужине 3 m комад 

6   

22.  

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

13   

23.  Ламинат, дебљине 9 mm м² 25   

24.  Лепило за дрво, 0,2 kg/1 комад 5   



25.  Магнет  за врата, 3 kg комад 8   

26.  Магнет  за врата, 5 kg комад 8   

27.  Мерна трака, са кочницом, 3m комад 1   

28.  Мерна трака, са кочницом, 5m комад 1   

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

33 
  

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

33 
  

31.  

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

2 
  

32.  Носач кухињских елемената комад 8   

33.  

Одбојници за врата, подни, 
гумени комад 

3   

34.  Одвијачи, 4 равна+2 крстаста гарнитура 1   

35.  Оков за ролетне комад 3   

36.  
Подлошка, гумена 
противклизна, разних димензија комад 

83 
  

37.  

Подупирач врата, велики, са 
опругом комад 

2   

38.  

Подупирач врата, мали, са 
опругом комад 

2   

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

3 
  

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

3 
  

41.  Прихватник за браву комад 8   

42.  Прстен за кваку, ПВЦ комад 17   

43.  Ручка, за ПВЦ прозоре комад 8   

44.  Ручка, за стаклена врата-дугме комад 3   

45.  Спојница, за намештај комад 17   

46.  

Типла, дрвена, за састављање 
намештаја, ø10 mm комад 

3 
  

47.  

Типла, дрвена, за састављање 
намештаја, ø8mm комад 

3   

48.  Цилиндар ,за браву, 30/45mm комад 8   

49.  Цилиндар, за браву, 30/30mm комад 8   

50.  

Цилиндар, за браву, са 
дугметом комад 

8 
  

51.  

Шмиргла, за ротациону 
шлајферицу комад 

12   

52.  Штит, ПВЦ комад 3   

  

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 

 

    

 ПДВ 

 

    



 УКУПНО ПАРТИЈА 1. 

 

    

 

 

 

Место и датум:                                                                      Понуђач:  

                                                                                                  

                                                                                             Печат  и  потпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

3 
  

2.  

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

комад 

3 
  

3.  

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

комад 

3 
  

4.  

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

1 

  

5.  

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

1 
  

6.  

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

1 
  

7.  

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

1 
  

8.  Даска, дебљине 2,5cmx4m м³ 1   

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

1   

10.  ОСБ плоча, дебљине 12mm м² 6   

11.  ОСБ плоча, дебљине 9mm м² 6   

12.  Песак, жути м³ 1   

13.  

Плочице, керамичке, зидне 
димензије 15x15cm м² 

1 
  

14.  

Плочице, керамичке, зидне 
димензије 20x10cm м² 

2 
  

15.  

Плочице, керамичке, зидне 
димензије 37x25cm м² 

3 
  

16.  

Плочице, керамичке, зидне 
димензије 40x20cm м² 

2 
  

17.  

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

8 

  



18.  Пљоснато гвожђе 30x3x3000 mm комад 3   

19.  Цемент, 50kg /1 комад 4   

20.  
Челична винкла („L“ профил),  
30x30x3000 mm, дебљине 3 mm комад 

2   

21.  
Челична винкла („L“ профил),  
40x40x3000 mm, дебљине 3 mm комад 

2   

22.  
Челична цев, профилна, 
20x20x3000 mm комад 

3   

23.  
Челична цев, профилна, 
30x30x3000 mm комад 

3   

24.  
Челична цев, профилна, 
80x40x3000 mm комад 

3   

25.  Шљунак м³ 1   

 

 

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 

   

  

 

ПДВ 

   
  

 
УКУПНО ПАРТИЈА 2. 

   
  

 

 

Место и датум:                                                                      Понуђач:  

                                                                                                  

                                                                                             Печат  и  потпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

1 
  

2.  

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

1 
  

3.  

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

1 
  

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 

1 

  

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 

1 

  

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 

1 

  

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 

1 

  

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 

1 

  

9.  

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

1 

  

10.  

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

1 

  

11.  

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

1 

  

12.  
Бургијa за метал, HSS, DIN 338 
N, цилиндричнa, за челике комад 

8 
  



чврстоће до 800 N/mm², ø3,0 mm 

13.  

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

8 
  

14.  

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

8 
  

15.  

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

8 

  

16.  

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

8 
  

17.  
Венецијанери, алуминијски,  
ширине 25 mm м² 

17 
  

18.  

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

17 

  

19.  

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

17 
  

20.  

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

17 
  

21.  

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

17 
  

22.  

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

17 
  

23.  

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

17 

  

24.  

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

17 

  

25.  

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

17 

  

26.  

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

17 
  

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

333 
  

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

333 
  

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

333 
  

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

167 
  



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

217 
  

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

217 
  

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

217 
  

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

217 
  

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

250 
  

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

250 
  

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

217 
  

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

217 
  

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

17 
  

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

167 
  

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

50 
  

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

217 
  

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

2 
  

44.  

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

8 
  

45.  

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

25 
  

46.  

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

83 
  

47.  

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

83 
  

48.  

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

117 
  

49.  

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

83 
  

50.  

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

83 
  

51.  

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

2 

  

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

2 
  



53.  
Гарнишна, зидна, месингана са 
карикама, са две шипке, 2 m комад 

1 
  

54.  
Гарнишна, зидна, месингана са 
карикама, са једном шипком, 2 m комад 

2 
  

55.  
Гарнишна, пластична, 
двоканална, плафонска, 3m комад 

2 
  

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

3 
  

57.  

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

2 
  

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

4 
  

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

1 
  

60.  

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

5 
  

61.  
Жица челична, поцинкована 
дебљине 1,2mm кг 

5 
  

62.  
Жица, челична, поцинкована 
дебљине 3mm кг 

3 
  

63.  
Заштитне наочаре за брушење, 
пластичне, провидне комад 

1 
  

64.  Заштитне рукавице, кожне пари 3   

65.  
Клешта комбинована са гуменом 
дршком, браварска, 180 mm комад 

1 
  

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

1 
  

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

2 
  

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

7 
  

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

2 
  

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 

3 
  

72.  

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

1 
  

73.  

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

1 
  

74.  

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

1 
  

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

1 
  

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

1 
  



77.  
Навојна шипка, DIN 976, M12, 
мин. Č4.6, поцинчана, 1m комад 

2 
  

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

1 
  

79.  
Навојна шипка, DIN 976, M8, 
мин. Č4.6, поцинчана, 1m комад 

3 
  

80.  
Навојна шипка, DIN 976, М10, 
мин. Č4.6, поцинчана, 1m комад 

5 
  

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

33 
  

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

8 
  

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

33 
  

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

8 
  

85.  Навртка, JUS M.B1 601, М4, Č8.8 комад 33   

86.  Навртка, JUS M.B1 601, М5, Č8.8 комад 33   

87.  Навртка, JUS M.B1 601, М6, Č8.8 комад 100   

88.  Навртка, JUS M.B1 601, М8, Č8.8 комад 50   

89.  Навртка, JUS M.B1 601, М8, inox комад 8   

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

50 
  

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

33 
  

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

33 
  

93.  
Подлошка, JUS M.B2 110, 
челична, расцепљена, ø10mm комад 

33 
  

94.  
Подлошка, JUS M.B2 110, 
челична, расцепљена, ø6mm комад 

33 
  

95.  
Подлошка, JUS M.B2 110, 
челична, расцепљена, ø8mm комад 

50 
  

96.  
Резна плоча за метал,   ø115x1 
mm комад 

4 
  

97.  

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

1 
  

98.  
Резна плоча, за камен  ø230x3 
mm комад 

2 
  

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

8 
  

100.  
Резна плоча, за метал,   ø230x2 
mm комад 

2 
  

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

3 
  

102.  

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

3 
  

103.  

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

10 
  



104.  
Типлa, за гипс картон плочу, 
металнa, (лустер кука), ø8 mm комад 

8 
  

105.  
Типлa, за гипс картон плочу, 
металнa, падобран, навој М4 комад 

17 
  

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

67 
  

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

50 
  

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

50 
  

109.  

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

2 
  

110.  

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

1 
  

111.  Типла, ПВЦ (најлонска), ø10mm комад 100   

112.  Типла, ПВЦ (најлонска), ø12mm комад 100   

113.  Типла, ПВЦ (најлонска), ø6mm комад 167   

114.  Типла, ПВЦ (најлонска), ø8mm комад 
167 

  

115.  

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

10 
  

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

1 
  

117.  Четка, жичана, 4 редна комад 3   

 

 
ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
   

  

 
ПДВ 
   

  

 
УКУПНО ПАРТИЈА 3. 
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ПАРТИЈА 4. – Материјал за одржавање електричних уређаја и инсталација - 

 

 

 

 

Р.Б. 
АРТИКАЛ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  Арматура светиљке, без мреже, округла комад 3   

2.  Арматура светиљке, бродска овална, ПВЦ комад 1   

3.  

Арматура светиљке, са порцелански грлом, 
коса комад 2   

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

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

6.  

Батерија тип „AG13“, пљосната-„button cell“, 
litijumska комад 5   

7.  

Батерија, 6LP3146, тип „E-Block“ 9V тип 
„AA“, алкална комад 1   

8.  Батерија, LR03 тип „AAA“, 1,5V, alkalna комад 10   

9.  Батерија, LR20 тип „D“, 1,5V, алкална комад 4   

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

11.  
Батерија, пуњива HR6, тип AA, 2300 mAh, 
Ni-MH комад 2   

12.  

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

13.  

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

комад 
1   

14.  

Батерија, тип „CR2032“, пљосната-, 
литијумска 

комад 
1   

15.  Вентилатор, за ТА пећ, десни комад 1   

16.  Вентилатор, за ТА пећ, леви комад 1   

17.  Грејач, за бојлер, 2000W, 5/4" комад 2   

18.  Грејач, за веш машину, 2400 W комад 1   

19.  Грејач, за ел. казан за припрему хране, 6 кW комад 1   

20.  
Грејач, за ел.кипер за припрему хране, 2,4 
кW комад 1   

21.  

Грејач, за ел.котао за централно грејање 
2000 W комад 1   

22.  

Грејач, за ел.котао за централно грејање, 
1100 W   комад 1   

23.  Грејач, за ТА пећ, 1300 W комад 2   

24.  Грејач, за ТА пећ, ваљкасти, снаге 1250 W комад 1   

25.  Грло, Е-14, бакелитно, монтажа у лустер комад 3   

26.  Грло, Е-27, керамичко, без носача комад 7   

27.  Грло, Е-27, керамичко, са носачем комад 7   

28.  

Гума, за заптивање фланшне, овална, за 
бојлер „Tiki“ od 80 lit. комад 2   

29.  Гума, за заптивање фланшне, округла, за комад 2   



бојлер „Кончар“ od 80 lit. 

30.  Гума, за куплунг вентилатора код ТА пећи комад 2   

31.  Дихтунг, за грејач бојлера комад 3   

32.  
Изолир трака, ПВЦ, ширине 15-18 mm, 
дужине 10 m комад 8   

33.  

Изолир трака, ПВЦ, ширине 15-18 mm, 
дужине 20 m комад 8   

34.  Индикатор, купатилски, вертикални комад 1   

35.  Кабел, P/L, 2x0,75 mm² метара 8   

36.  Кабел, PGP, 3x1,5 mm² метара 8   

37.  Кабел, PGP, 3x2,5 mm² метара 17   

38.  Кабел, PGP, 5x2,5 mm² метара 8   

39.  Кабел, PGP, 5x4 mm² метара 8   

40.  Кабел, PGP, 5x6 mm² метара 8   

41.  Кабел, PP/J, 3x2,5 mm² метара 8   

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

43.  Кабел, PP00, 3x1,5 mm² метара 17   

44.  Кабел, PP00, 3x2,5 mm² метара 33   

45.  Кабел, за звучник, 2x1 mm² метар 8   

46.  Кабел, за пеглу, дужине 3m комад 1   

47.  Кабел, коаksijalni 75Ω метар 17   

48.  

Кабел, лицнасти, са силиконском 
изолацијом, 1,5 mm² мет 7   

49.  

Кабел, лицнасти, са силиконском 
изолацијом, 2,5 mm² мет 7   

50.  

Кабел, лицнасти, са силиконском 
изолацијом, 4,0 mm² мет 5   

51.  

Кабел, продужни са 3 утичнице, дужина 
кабла 3 метра комад 1   

52.  
Кабел, продужни са 6 утичница, дужина 
кабла 3 метра комад 1   

53.  
Кабел, продужни са 6 утичница, дужина 
кабла 5 метара  комад 1   

54.  

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

55.  

Кабловска папучица (стопица),  
компресиона, цеваста, изолована, окаста, 
DIN 46237 A, материјал бакар, заштита 
кајалисањем, изолација PA, 
, за проводник 1,0 mm² комад 33   

56.  

Кабловска папучица (стопица), за 
проводник 1,5 mm², дужина 16,5 mm и 
ширина 6,3 mm, женска комад 25   

57.  

Кабловска папучица (стопица), за 
проводник 2,5 mm², дужина 16,5 mm и 
ширина 6,3 mm, женска комад 25   

58.  

Кабловска папучица (стопица), 
компресиона, цеваста, без изолације, 
окаста, DIN 46235, ø10, за проводник 16 комад 8   



mm² 

59.  

Кабловска папучица (стопица), 
компресиона, цеваста, изолована, окаста, 
DIN 46237 A, материјал бакар, заштита 
кајалисањем, изолација PA, 
, за проводник 4 mm² комад 33   

60.  

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

8 

  

61.  
Кабловске везице, дужине 150 mm, ширине 
3 mm, пластична комад 50   

62.  

Кабловске везице, дужине 200 mm, ширине 
3 mm, пластична комад 33   

63.  Каналица, ПВЦ,16x16 mm комад 8   

64.  Каналица, ПВЦ,20x10 mm комад 7   

65.  Каналица, ПВЦ,60x40 mm комад 5   

66.  
Капа, за топљиви осигурач, керамичка, K-II, 
10A-25A комад 2   

67.  

Капа, за топљиви осигурач, керамичка, K-II, 
32A-63A комад 2   

68.  Клемна, месингана, за нуловање,  2/10 рупа комад 1   

69.  Конектор, 1-фазни, шуко, (монтажа у зид) комад 7   

70.  
Конектор, 1-фазни, шуко, (монтажа у зид), 
дупли, комад 7   

71.  Конектор, 1-фазни, шуко, ОГ комад 2   

72.  Конектор, 1-фазни, шуко, ОГ, дупли комад 2   

73.  Конектор, 3-фазни, шуко, (монтажа у зид) комад 1   

74.  Конектор, 3-фазни, шуко, OГ комад 2   

75.  Конектор, за телефон, монтажа у зид комад 3   

76.  

Конектор, за телефон, монтажа у зид, 
комбиновани комад 2   

77.  

Контактор, или одговарајући 10A/220V или 
одговарајући „Кончар“ комад 1   

78.  

Контактор, или одговарајући 16A/220V или 
одговарајући „Кончар“ комад 1   

79.  Кутија, за конектор, ПВЦ,  ø60,  за гипс комад 2   

80.  Кутија, за конектор, ПВЦ, ø60 комад 2   

81.  Кутија, разводна, ПВЦ,  100x100, за гипс комад 1   

82.  Кутија, разводна, ПВЦ, 100x100 комад 2   

83.  Кутија, разводна, ПВЦ, ОГ варијанта комад 1   

84.  

Кућиште за рефлекторску светиљку „OMS“-
розета-фиксна  комад 2   

85.  Лустер, висећи, са једним грлом комад 2   

86.  Навртка за сплитер FF1, метална комад 17   



87.  

Наставак за коаксијални кабел, метални са 
навојем на оба краја комад 2   

88.  

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

89.  

Осигурач, аутоматски, 10А, тип C по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

90.  

Осигурач, аутоматски, 16А, тип C по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

91.  

Осигурач, аутоматски, 16А, тип D по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

92.  

Осигурач, аутоматски, 20А, тип C по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

93.  

Осигурач, аутоматски, 20А, тип D по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

94.  

Осигурач, аутоматски, 25А, тип C по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

95.  

Осигурач, аутоматски, 25А, тип D по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

96.  

Осигурач, аутоматски, 32А, тип C по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

97.  

Осигурач, аутоматски, 32А, тип D по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

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 2   

99.  

Осигурач, аутоматски, 40А, тип C по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

100.  

Осигурач, аутоматски, 50А, тип C по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 1   

101.  

Осигурач, аутоматски, 63А, тип D по IEC 
898, прекидна моћ 6kA, номинална струја до 
63А, номинални напон 230V комад 2   

102.  
Осигурач, ножасти, NT-00, 100А, 500V ~, 
120kA, gG комад 2   

103.  
Осигурач, ножасти, NT-00, 125А, 500V ~, 
120kA, gG комад 2   

104.  

Осигурач, ножасти, NT-00, 36А, 500V ~, 
120kA, gG комад 2   

105.  

Осигурач, ножасти, NT-00, 50А, 500V, 
120kA, gG комад 2   

106.  

Осигурач, ножасти, NT-00, 63А, 500V ~, 
120kA, gG комад 5   



107.  

Осигурач, ножасти, NT-00, 80А, 500V ~, 
120kA, gG комад 1   

108.  
Осигурач, ножасти, NT3, 630А, 500V ~, 
120kA, gG комад 1   

109.  Осигурач, топљиви, TU, 10А комад 33   

110.  Осигурач, топљиви, TU, 16А комад 33   

111.  Осигурач, топљиви, TU, 20А комад 33   

112.  Осигурач, топљиви, TU, 25А комад 33   

113.  Осигурач, топљиви, TU, 32А комад 8   

114.  Осигурач, топљиви, TU, 35А комад 3   

115.  Осигурач, топљиви, TU, 50А комад 3   

116.  Осигурач, топљиви, TU, 63А комад 2   

117.  Осигурач, топљиви, TU, 6А комад 8   

118.  

Перфорирана трака, поцинкована, ширине 
мин.17 mm, пречник рупе мин. Ø6,3 mm мет 5   

119.  Подсклоп, са 3 утичнице комад 2   

120.  Подсклоп, са 4 утичнице комад 2   

121.  Подсклоп, са 7 утичница комад 2   

122.  

Поклопац за разводну кутију, ø78, са 
жабицом комад 8   

123.  

Прекидач, међугајтански, 6А, за собне 
лампе комад 7   

124.  Прекидач, надградни-ОГ, обични, 10А комад 2   

125.  

Прекидач, надградни-ОГ, обични, са 
тињалицом, 10А комад 1   

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

127.  

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

128.  

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

129.  

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

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

131.  Прекидач, уградни, једнополни, обични, 10А комад 8   

132.  
Прекидач, уградни, једнополни, обични, са 
тињалицом, 10А комад 2   

133.  
Прекидач, уградни, КИП, за мали бојлер, 
16А комад 1   

134.  Прекидач, уградни, наизменични, 10А комад 1   

135.  
Прекидач, уградни, наизменични, са 
тињалицом, 10А комад 1   

136.  

Прекидач, уградни, реостатни -димер 
мин.800 W комад 1   

137.  Прекидач, уградни, унакрсни, 10А комад 1   

138.  

Прекидач, уградно модуларни, наизменични 
без дирке, 16А, тип SM60 (TEM) комад 2   



139.  Пригушница, за неонску расвету,   40W комад 2   

140.  Пригушница, за неонску расвету,   60W  2   

141.  Пригушница, за неонску расвету, 20W комад 2   

142.  
Пригушница, за рефлекторске светиљке са 
живином сијалицом 250W комад 1   

143.  

Пригушница, за рефлекторске светиљке са 
живином сијалицом, 125W комад 1   

144.  

Разводна, табла, назидна, за 2 аутоматска 
осигурача, на шину, самогасива ABS 
пластика, IP40  1   

145.  Разводник, „Т“, шуко комад 2   

146.  Релеј, фото, са сондом, на шину комад 1   

147.  

Светиљка, за купатило, стрела, 1x15W, са 
утичницом комад 2   

148.  

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

149.  Светиљка, за паник расвету, 2x8W комад 3   

150.  Светиљка, плафонска-плафоњера, ø300 комад 2   

151.  Светиљка, плафонска-плафоњера, ø400 комад 2   

152.  
Светиљка, рефлектор „LED“, 30W, комплет 
са кућиштем, IP 65  2   

153.  

Светиљка, рефлектор „LED“, 50W, мин. 
6500K, мин. 4500Lm, комплет са кућиштем, 
IP 65  2   

154.  

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

155.  

Светиљка, са флуо цевима, 2x60W, 
надградни, OG, водонепропусна, IP 65 комад 5   

156.  
Светиљка, са флуо цевима, 3x36W, 
надградни, сјајни растер комад 1   

157.  
Светиљка, са флуо цевима, 4x18W, 
надградна, сјајни растер комад 2   

158.  

Светиљка, са флуо цевима, 4x18W, 
уградни, сјајни растер комад 1   

159.  

Сензор покрета, за рефлекторске светиљке, 
угао 180º, са могућношћу подешавања 
временског периода рада и осетљивости на 
светлост комад 2   

160.  
Сијалица, са жарном нити, E-27, провидна-
стандард, облик крушке, 40 W, 230V комад 3   

161.  
Сијалица, са жарном нити, E-27, провидна-
стандард, облик крушке, 100 W, 230V комад 3   

162.  

Сијалица, са жарном нити, E-27, провидна-
стандард, облик крушке, 150 W, 230V комад 2   

163.  

Сијалица, са жарном нити, E-27, провидна-
стандард, облик крушке, 60 W, 230V комад 133   

164.  

Сијалица, са жарном нити, E-27, провидна-
стандард, облик крушке, 75 W, 230V комад 133   

165.  
Сијалица, са жарном нити, Е-14,  провидна, 
облик свеће, 60 W, 230V комад 5   



166.  

Сијалица, са жарном нити, Е14, провидна, 
15 W, за фрижидер, ваљкастог облика комад 2   

167.  
Сијалица, са жарном нити, Е-14, провидна, 
облик свеће, 25 W, 230V комад 2   

168.  

Сијалица, са жарном нити, Е-14, провидна, 
облик свеће, 40 W, мин.1000 радних сати, 
мин.400 Lm, 230V комад 5   

169.  

Сијалица, са жарном нити, Е-14, 
рефлекторка, 40W, 230V  комад 42   

170.  

Сијалица, са жарном нити, Е-27, 
рефлекторка, 40W, мин.1000 радних сати, 
мин.2700К, 230V комад 33   

171.  
Сијалица, са жарном нити, сигнална,  B15, 
15W, 230V комад 2   

172.  

Сијалица, халогена, компактна, G24d-3, 
26W, мин.1600 Lm, мин.8.000 радних сати, 
230V комад 5   

173.  

Сијалица, халогена, компактна, GU10,  50 
W, 230V комад 5   

174.  

Сијалица, халогена, компактна, GX24d-3, 
26W, мин.1800 Lm, мин.12.000 радних сати, 
230V комад 2   

175.  
Сијалица, халогена, компактна, Е-14, 8W, 
230V комад 2   

176.  

Сијалица, халогена, компактна, Е14-15 W, 
230V комад 2   

177.  

Сијалица, халогена, компактна, Е-27, 20 W, 
равна и дугачка цев, мин.6.000 радних сати, 
мин.2700К, 1150 Lm, 230V комад 5   

178.  

Сијалица, халогена, компактна, Е-27, 20 W, 
са сензором, равна и дугачка цев, 230V комад 1   

179.  

Сијалица, халогена, компактна, Е-27, 23 W, 
спирална и кратка цев, мин.8.000 радних 
сати, мин.2700К, 1450 Lm, 230V комад 5   

180.  Сијалица, халогена, линеарна, 100 W  комад 5   

181.  Склопка, заштитна („ДМ“), 16-25А комад 1   

182.  Склопка, заштитна („ДМ“), 4-6А комад 1   

183.  Склопка, заштитна („ДМ“), 6-10А комад 1   

184.  Склопка, заштитна „FID“,  40A/0,5 комад 1   

185.  Склопка, тлачна, 5 Bari, 6-10А комад 1   

186.  Сонда, за бојлер „Тики“ комад 1   

187.  Сплитер 1 улаз /2 излаза комад 5   

188.  Сплитер 1 улаз /3 излаза комад 2   

189.  

Спојка (утикач) за коаксијални кабел -
женски комад 2   

190.  Спојка (утикач) за коаксијални кабел-мушки комад 3   

191.  Стаклена бура, опал, са навојем комад 2   

192.  Стартер, за флуо цеви, 4-22W комад 33   

193.  Стартер, за флуо цеви, 4-65W комад 33   

194.  

Стезаљка, редна, пластична, 
задовољавајућа по „VDE“ стандарду,  10 комад 2   



mm², са12 прикључака 

195.  

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

196.  

Стезаљка, редна, пластична, 
задовољавајућа по „VDE“ стандарду,  4,0 
mm², са12 прикључака комад 3   

197.  

Стезаљка, редна, пластична, 
задовољавајућа по „VDE“ стандарду,  6,0 
mm², са12 прикључака комад 2   

198.  

Стезаљка, редна, порцуланска, са 3 
прикључка, 2,5 мм² комад 2   

199.  

Стезаљка, редна, порцуланска, са 3 
прикључка, 4,0 мм² комад 2   

200.  
Стезаљка, редна, порцуланска, са 3 
прикључка, 6,0 мм² комад 2   

201.  
Тајмер, за стубишну расвету,на шину, 
дигитални, 15А комад 1   

202.  Тастер за звоно, (монтажа у зид) комад 1   

203.  Тастер за звоно, ОГ комад 1   

204.  Тастер за светло, за стубишну расвету комад 2   

205.  Термостат, за ТА пећ, трофазни, 300ºC комад 1   

206.  

Термостат, собни, за ТА пећ, зидни, 230V, 
50Hz, снага потрошње 3W, подешавање 5-
30ºC,  комад 1   

207.  Термостат, штапни, за бојлер „Тики“ комад 1   

208.  Уводница, са навртком, PG-11, ПВЦ комад 1   

209.  Уводница, са навртком, PG-13.5, ПВЦ комад 1   

210.  Уводница, са навртком, PG-16, ПВЦ комад 1   

211.  Уводница, са навртком, PG-19, ПВЦ комад 1   

212.  Уводница, са навртком, PG-21, ПВЦ комад 1   

213.  Уводница, са навртком, PG-24, ПВЦ комад 1   

214.  
Уметак за топљиви осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 10А комад 2   

215.  

Уметак за топљиви осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 16А комад 2   

216.  

Уметак за топљиви осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 20А комад 2   

217.  

Уметак за топљиви осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 25А комад 2   

218.  

Уметак за топљиви осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 32А комад 2   

219.  
Уметак за топљиви осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 6А комад 2   

220.  Утикач, 1-фазни, гумени комад 2   

221.  Утикач, 1-фазни, шуко, PVC комад 5   

222.  Утикач, 3-фазни, шуко, бакелитни комад 2   

223.  Утикач, за телефон комад 2   

224.  Утикач, за телефон, комбиновани, адаптер комад 2   



225.  Утикач, за телефон, микро 6/4 комад 10   

226.  

Фланшна, овална, за бојлер „Tiki“ od 80 lit., 
прохромска комад 1   

227.  

Фланшна, округла, за бојлер „Končar“ od 80 
lit., прохромска, са 6 рупа комад 1   

228.  Флуо-цев, 18W комад 33   

229.  Флуо-цев, 20W комад 5   

230.  Флуо-цев, 36W комад 50   

231.  Флуо-цев, 56W комад 13   

232.  
Флуо-цев, за гермицидну (стерилизациона ) 
лампу, ултраљубичаста, 120 cm, 36W комад 1   

233.  Цев, гибљива, ребраста, ПВЦ, ø16mm метар 17   

234.  Цев, гибљива, ребраста, ПВЦ, ø23mm метар 33   

235.  Цев, сапа, метална ø18 mm метар 3   

236.  Цев, сапа, метална, ø37 mm метар 3   

237.  

Чешаљ, за повезивање контаката, 
проводнички део je од електротехничког 
бакра, 18 комада полова, називна струја 
63А, напон  230/400V, 50Hz комад 1   

238.  Шина, за аутоматске осигураче, DIN комад 1   
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ПАРТИЈА 5. - Материјал  и прибор за молерско-фарбарске радове 

 

 

 

 

Р.Б. 
АРТИКАЛ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  

Амстронг плоча (гипсанa), 
60cmx60cm м² 8   

2.  
Антирост, течност за скидање 
рђе, 1 lit. /1 комад 3   

3.  
Бавалит (акрилна жбука), 25 kg 
/1 комад 6   

4.  

Боја, дисперзивна, за изузетно 
запрљане и умашћене зидове, 
(или одговарајућа „JUPOL  
BLOK“), 5 kg /1 комад 6   

5.  

Боја, дисперзивна, за изузетно 
запрљане и умашћене зидове, 
(или одговарајућа „JUPOL 
GOLD“), 25 kg /1 комад 8   

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

7.  

Боја, за бетон, тонер, 
дисперзивна, или одговарајућа 
„fazbet“, 1 lit. /1 комад 8   

8.  

Боја, за бетон, фасадни премаз, 
дисперзивна, боја бела, 1 lit. /1 комад 2   

9.  

Боја, за бетон, фасадни премаз, 
дисперзивна, боја бела, 25 lit. /1 комад 8   

10.  
Боја, за бетон, фасадни премаз, 
дисперзивна, боја бела, 5 lit. /1 комад 2   

11.  
Боја, за дрво, на воденој основи, 
oсновна, 0,75 lit. /1 комад 5   

12.  

Боја, за дрво, на воденој основи, 
завршна, бела, 0,75lit. /1 комад 3   

13.  

Боја, за дрво, уљана (лак за 
чамце), безбојна, 0,75 lit. /1 комад 3   

14.  

Боја, за дрво, уљана, oсновна, 
0,75 lit. /1 комад 2   

15.  

Боја, за зидове, дисперзивна, 
компјутерски тонирана (или 
одговарајућа „JUPOL GOLD“) кг 42   

16.  

Боја, за зидове, 
полудисперзивна, бела 
(одговарајућа "Марк"),  у ПВЦ 
канти, 25 lit. /1 комад 12   

17.  

Боја, за метал, уљана, емајл лак, 
боја бела, 0,75лит. /1 комад 25   

18.  

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

комад 
3   

19.  Боја, за метал, уљана, емајл лак, комад 3   



боја зелена, 0,75лит. /1 

20.  

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

комад 
3   

21.  

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

комад 
3   

22.  
Боја, за метал, уљана, емајл лак, 
боја окер, 0,75лит. /1 

комад 
3   

23.  
Боја, за метал, уљана, емајл лак, 
боја плава, 0,75лит. /1 

комад 
2   

24.  
Боја, за метал, уљана, емајл лак, 
боја трула вишња, 0,75 лит. /1 

комад 

3   

25.  

Боја, за метал, уљана, емајл лак, 
боја црвена, 0,75лит. /1 комад 3   

26.  

Боја, за метал, уљана, емајл лак, 
боја црна, 0,75лит. /1 комад 3   

27.  

Боја, за метал, уљана, за 
радијаторе, бели, 0,75 lit. /1 комад 5   

28.  
Боја, за метал, уљана, основна, 
сива 1 lit. /1 комад 2   

29.  
Боја, за метал, уљана, основна, 
црвена, 1 lit. /1 комад 2   

30.  
Везач, крстасти, за монтажу гипс 
картон плоча комад 8   

31.  
Везач, крстасти, за монтажу гипс 
картон плоча, једнострани комад 8   

32.  

Висилицa, анкер, са опругом, за 
монтажу гипс картон плоча комад 8   

33.  

Висилица, „CD“, са опругом за 
монтажу гипс картон плоча комад 8   

34.  

Висилица, „S“, за монтажу гипс 
картон плоча комад 8   

35.  Гипс картон плоча, 12 mm м² 8   

36.  Гипс картон плоча, 9 mm м² 7   

37.  

Гипс картон плоча, 
импрегнирана (водоотпорна), 
дебљине 12mm м² 5   

38.  Гит, акрилни, бели, 310 ml. комад 13   

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

40.  Гит, стакларски, 1 kg /1 комад 2   

41.  Гит, уљани, за дрво, 1 kg /1 комад 2   

42.  Глет маса, спољашња, 25kg /1 комад 12   

43.  Глет маса, унутрашња, 25kg /1 комад 3   

44.  
Глетерица, od нерђајућег челика, 
равна комад 1   

45.  

Готова смеса за малтерисање 
(еквивалент "Мултибат"), 25 kg /1 комад 2   

46.  

Дршка, за ваљак, телескопска, 
алуминијумска, дужине 2 m комад 1   

47.  

Дршка, ПВЦ са металном 
осовином, за ваљак ширине 11 комад 1   



cm 

48.  

Дршка, ПВЦ са металном 
осовином, за ваљак ширине 23 
cm комад 1   

49.  

Емулзија (грунт), акрилна, за 
подлогирање, однос мешања 
1:3, паковање 5 lit. /1 комад 2   

50.  

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

51.  

Епоксидни лак, за брзе поправке 
оштећења фарбе на 
емајлираним и керамичким 
површинама –кадама, боја бела 
(или одговарајући „Саратога“), 
375 gr. комад 1   

52.  

Лазурни заштитни премаз, за 
дрво, са UV заштитом, безбојни 
3 lit. /1 комад 2   

53.  

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

54.  

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

55.  

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

56.  

Лазурни заштитни премаз, за 
дрво, са UV заштитом, боја тик, 3 
lit. /1 комад 2   

57.  

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

58.  

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

59.  
Лајсна, од стиропора, дебљине 
10 cm, 2 m комад 5   

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

61.  

Лајсна, од стиропора, дебљине 5 
cm, 2 m комад 8   

62.  

Лајсна, од стиропора, дебљине 7 
cm, 2 m комад 8   

63.  

Лак, за паркет, двокомпонентни 
(А и Б компонента) кг 5   

64.  

Лак, у спреју, за метал и дрво, 
разне боје (одговарајуће "Kenda 
color")  комад 7   

65.  Лепак, за дрво (дрвофикс), 1lit. /1 комад 2   

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

67.  Лепак, за плочице, за спољашње комад 2   



радове, отпоран на мраз (или 
одговарајући „Ceresit CM11“), 25 
kg /1 

68.  

Лепак, за плочице, за спољашње 
радове, отпоран на мраз, 
еластичан (или одговарајући 
„Ceresit CM16“), 25 kg /1 комад 4   

69.  

Лепак, за плочице, за унутрашње 
радове, отпоран на мраз (или 
одговарајући „Ceresit CM9“), 25 
kg /1 комад 2   

70.  
Лепак, за стиропор, (или 
одговарајући „Mark“), 25 kg /1 комад 2   

71.  

Лепило, универзално 
(одговарајуће: „Cendacol“), 0,75 
kg /1 комад 2   

72.  

Лепило, универзално, супер 
лепак, цијаноакрилат, 3 gr. комад 4   

73.  

Маса за фуговање керамичких 
плочица, отпорна на воду (или 
одговарајући „Ceresit“), 2 kg /1 комад 4   

74.  

Монтажни лепак, 
брзовезујући, крута веза, 
паковање у картуши 
(одговарајући „HENKEL 
MOMENT EXPRESS FIX 
375“) комад 2   

75.  

Мрежица, стаклена, за 
армирање термо изолације 
фасаде м² 8   

76.  

Нож за скалпел за 
професионалну употребу, за 
резање тепиха –улошци, 
паковање по 10 ножева /1 комад 5   

77.  

Нож-скалпел за професионалну 
употребу, метални, за резање 
тепиха комад 1   

78.  

Нож-скалпел, ПВЦ, за резање 
тепиха комад 1   

79.  

Опруга, дупла, за монтажу гипс 
картон плоча комад 8   

80.  

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

 
м 

1   

81.  

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

1 
  

82.  

Папир за шмирглање, у ролни 
ширине 60 cм (гранулација А80) 

 
 
м 1   

83.  
Пиштољ, за картуше, за 
силиконски гит комад 2   

84.  
Профил, “UW“, за монтажу гипс 
картон плоча комад 12   



85.  

Профил, „CD“, за монтажу гипс 
картон плоча комад 12   

86.  

Профил, „CW“, за монтажу гипс 
картон плоча комад 12   

87.  

Профил, „UD“, за монтажу гипс 
картон плоча комад 12   

88.  

Профил, заштитни за углове, 
ПВЦ, са стакленом мрежицом, 
дужине 2,5 м комад 3   

89.  

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

90.  

Профил, пратећи, за амстронг 
плоче, облик „L“, дужина 3 м комад 8   

91.  
Профил, пратећи, за амстронг 
плоче, облик „Т“, дужина 3 м комад 17   

92.  

Пур пена, спреј, 
нискоекспандирајућа 750 мл 
(велика) комад 2   

93.  

Пур пена, спреј, 
нискоекспандирајућа, 350 мл 
(мала) комад 2   

94.  Разређивач, нитро, 1 lit. /1 комад 2   

95.  Разређивач, уљани, 1 lit. /1 комад 8   

96.  Ригипс, 5 kg /1 комад 5   

97.  
Рукавице, заштитне, за молерске 
радове, беле пар 2   

98.  Стиропор, дебљине 1 cм м² 3   

99.  Стиропор, дебљине 2 cм  м² 3   

100.  Стиропор, дебљине 3 cм  м² 3   

101.  Стиропор, дебљине 8 cм м² 17   

102.  

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

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

104.  
Типла, ПВЦ, са клином, за 
учвршћење стиропора комад 8   

105.  
Тонер, дипер, разне боје, 0,1lit. 
/1 комад 42   

106.  

Трака, за бандажирање, 
самолепљива, ширине 50 мм, 
дужине 25 м комад 5   

107.  Трака, креп, 19 мм комад 4   

108.  Трака, креп, 25 мм комад 4   

109.  Трака, креп, 50 мм комад 4   

110.  
Уложак, за ваљак, кончани, 
ширине 11 cм комад 3   

111.  

Уложак, за ваљак, кончани, 
ширине 23 cм комад 3   



112.  
Уложак, за ваљак, филцани, 
мали, ширине 11cм комад 3   

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 1   

114.  

Фолија, од танког најлона, за 
покривање намештаја 

 
комад 2   

115.  

Четка, за фарбање радијатора, 
40 мм комад 

 
  

116.  

Четка, за фарбање, дрвена 
дршка, ширина 20 мм комад 2   

117.  

Четка, за фарбање, дрвена 
дршка, ширина 50 мм комад 1   

118.  
Четка, за фарбање, дрвена 
дршка, ширина 60 мм комад 2   

119.  
Четка, за фарбање, дрвена 
дршка, ширина 70 мм комад 2   

120.  

Шпакла, од нерђајућег челика, 
са гуменом дршком, ширина 100 
мм комад 1   

121.  

Шпакла, од нерђајућег челика, 
са гуменом дршком, ширина 40 
мм комад 1   

122.  

Шпакла, од нерђајућег челика, 
са гуменом дршком, ширина 70 
мм комад 1   

  

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 

 

    

 ПДВ 

 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 5. 

 

    

 

 

 

Место и датум:                                                                      Понуђач: 

                                                                                                  

                                                                                             Печат  и  потпис 

 



 

 

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: 
02/16/ППБОПЗПП.   
 
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 
 

 
 
 
 



 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка материјала за одржавање зграда и објеката , по 
партијама у преговарачком поступку без објављивања позива, јавне набавке број: 
02/16/ППБОПЗПП .   
 
            Понуда се односи на ( заокружити ): 
                 на целокупну набавку 
                 на партију 1.                                             
                 на партију 2.  
     на партију 3.                                     
                 на партију 4.                                     
       на партију 5.                                     
                  
 

 
 
   
       
                 
                                                                  
                                                              
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 30 
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 су предмет 
набавке врши се у периоду од два 
месеца од дана почетка примене 
уговора. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 30 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 су предмет 
набавке врши се у периоду од два 
месеца од почетка примене уговора. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 30 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 су предмет 
набавке врши се у периоду од два 
месеца од дана почетка примене 
уговора. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Партија 4: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 30 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 су предмет 
набавке врши се у периоду од два 
месеца од дана почетка примене 
уговора. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Партија 5- 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 30 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 су предмет 
набавке врши се у периоду од два 
месеца од дана почетка примене 
уговора. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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" или "Caundel") м² 

 

  

14. 

 
Кант трака, обична, 
дебљине 0,5 mm 

метар 
 

  

15. 

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

метар 
 

  

16. Катанац 35 mm (или комад    



 одговарајући "Elzet") 

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 
противклизна, разних 
димензија комад 

 

  

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    



 
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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    



 

 

 

 

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    

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 м² 

 
  



 
 
 
 
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 

   

 

20x10cm 

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    



 
 

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 

ЈЕДИНИЦ

И 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 врха 
бургије 130º, за челике 
чврстоће до 1200 N/mm², 
ø8,0 mm комад 

 

  

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 гарнитура    



338 N, цилиндричнa, за 
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 

 

  

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 

 

  

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 плочу,  
3,5x35, фосфоризовани комад 

 
  

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), комад    



„PZ“ прихват, поцинчан, 
ø6,0x70 

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

 
  

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

 

  

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) паковање 100/1 комад 

 

  

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, кг    



поцинкована дебљине 3mm 

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 
температуре до 130 ºC кг 

 

  

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 mm  комад 

 
  

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 

 
  



 
 
 

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 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

  

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    



ПАРТИЈА  4.  -  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 

ЈЕДИНИЦ

И 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, алкална 

комад 
 

  

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 

 
  

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 комад    



утичнице, дужина кабла 3 
метра 

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 
кајалисањем, изолација PA, 
, за проводник 1,0 mm² комад 

 

  

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 mm комад    

66 Капа, за топљиви осигурач, комад    



керамичка, K-II, 10A-25A 

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 

 

  

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 комад 

 

  



до 63А, номинални напон 
230V 

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

 

  

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 комад 

 
  



моћ 6kA, номинална струја 
до 63А, номинални напон 
230V 

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, gG комад 

 
  

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-ОГ, 
обични, са тињалицом, 10А комад 

 
  

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, комад    



гребенасти, трополни, 
положај 0-1, 32А   

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 

 
  

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 комад    



расвету, 2x8W 

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 цевима, 
4x18W, надградна, сјајни 
растер комад 

 

  

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, мин.400 Lm, 
230V комад 

 

  

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 

 
  

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“,  комад    



40A/0,5 

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 
прикључка, 2,5 мм² комад 

 

  

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 
осигурач, сигурносни 
(калибарски прстен), 25А комад 

 

  

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, метар    



 
 
 

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 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПВЦ, ø16mm 

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 део 
je од електротехничког 
бакра, 18 комада полова, 
називна струја 63А, напон  
230/400V, 50Hz комад 

 

  

238 Шина, за аутоматске 
осигураче, DIN комад 

 
  



 

ПАРТИЈА  5.  -  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 

ЈЕДИНИЦ

И 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, дисперзивна, боја 
бела, 5 lit. /1 комад 

 
  

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, кг    



 дисперзивна, компјутерски 
тонирана (или одговарајућа 
„JUPOL GOLD“) 

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, 
0,75лит. /1 комад 

 

  

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 комад    



гипс картон плоча 

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 

 
  

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, комад    



за дрво, са UV заштитом, 
боја орах, 3 lit. /1 

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

 

  

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

 

  

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 монтажу 
гипс картон плоча комад 

 
  

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 комад 

 
  



мл (велика) 

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), 10 lit. /1 комад 

 
  

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,     



 
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 

   

 

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 60 мм комад 

 
  

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 

 

  


