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На основу члана 61. и 40. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 
124/12 и 14/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, бр.29/13 и 104/13) а у вези са Одлуком о покретању поступка број 404-
94/2015-2 од 18.03.2015.године ( ЈН ОП ОС 7/2015) 

 
Комисија за јавну набавку образована Решњем директора Управе за заједничке 

послове покрајинских органа број 404-94/2015-2 од 18.03.2015.године 
  
припремила је  

 
 

 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 
АЛАТ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
ЈН ОП ОС 7/2015 

 

 
 
 Садржина конкурсне документације: 
 

1) општи подаци о јавној набавци 
(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца 
(2) напомена да се спроводи отворени поступак 
(3) предмет јавне набавке (добра, услуге, радови) 
(4) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци или оквирног споразума 
(5) напомена уколико мје у питању резервисана набавка 
(6) напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
(7) контакт (лице или служба) 
 
2) подаци о предмету јавне нбавке 
(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
(2) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, 

назив и ознака из општег речника нбавки 
(3) врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног 

или више понуђача), трајање оквирног споразуа, начин  доделе уговора у 
случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, 
адреса и интернет страна наручилаца који могу да користе оквирни 
споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за 
централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради 
закључења оквирног споразума 

 
3) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина 

и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
4) техничка докумнетација и планов 
5) услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 

о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

 
6) упутство понуђачима какао да сачине понуду 
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7) образац понуде 
 
8) модел оквирног споразума   

 
9) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни   
 

10) образац трошкова припреме понуде 
 
11) образац изјаве о независној понуди 
 
12) образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

 
13) остали обрасци  

 

 
 
 

Комисија: 
1.Јелена Шкорић, члан 
2.Жељко Чанак, члан 

3.Љиљана Бањац, члан 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4/165  

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
(1)назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
  Назив: Управа за заједничке послове покрајинских органа 
  Адреса: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. 
  Интернет страница наручиоца: www.uprava.vojvodina.gov.rs  
 
(2)напомена да се спроводи отворени поступак: 
  За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак, у складу са Законом 
о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 На ову јавну набавку ће се примењивати, поред прописа и става 1. ове тачке, и: 
 -Закон о општем управном поступку 
 -Закон о облигационим односима 
 -Закон о буџетском сиситему 
 -Покрајинска скупштинска одлука о буџету АПВ за 2015.годину 
 -подзаконска акта донета на основу Закона о јавним набавкама и Закона о 
буџетском сиситему.  
 
(3)предмет јавне набавке (добра, услуге, радови): 

Предмет јавне набавке бр.ЈН ОП ОС 7/2015 је набавка добара – потрошни 
материјал , резервни делови и алат за рад мајсторских радионица. 

 
(4)назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
или оквирног споразума: 
 Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем.
 Трајање оквирног споразума је две године.   
 
(5)напомена уколико је у питању резервисана набавка: 
 У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.  
 
(6)напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 
 У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација. 
 
(7)контакт (лице или служба): 
 Контакт лице  у предметном поступку   је: 
 -Јелена Шкорић, телефон 021 487 4094 e-mail: jelena.skoric@vojvodina.gov.rs   
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НAБАВКЕ 

 
(1)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Опис предмета набавке: јавна набавка добара – потрошни материјал , резервни 
делови и алат за рад мајсторских радионица 

Назив и ознака из ОРН:  
31200000–апарати за контролу и дистрибуцију електричне енергије 
31500000-расветна опрема и електричне светиљке 
44110000-грађевински материјали 
44170000-плоче,лимови,траке и фолије у вези са грађевинским материјалом 
44190000-разни грађевински материјали 
44300000-каблови,жице и сродни производи 
44411000-санитарни производи 
44500000-алати,браве,кључеви,шарке,спојни елементи,ланци и опруге 
44621110-радијатори за централно грејање 
44810000-боје 
44820000-лакови 
44830000-смоле,пунила,гит и растварачи. 
 

(2)опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив 
и ознака из општег речника набавки:/. 
   
(3)врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног 
или више понуђача), трајање оквирног споразума, начин  доделе уговора у 
случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и 
интернет страна наручилаца који могу да користе оквирни споразум за доделу 
уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, 
ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума: 
 Врста оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује између једног 
наручиоца и једног понуђача. 
 Трајање оквирног споразума:Оквирни споразум траје 2 (две) године. 

Наручилац ће, на основу закљученог оквирног споразума а сходно ставу 5. 
члана 40. ЗЈН, добављачу издати наруџбеницу која садржи битне елементе уговора 
применом критеријума или услова утврђених оквирним споразумом,на начин предвиђен 
оквирним споразумом. 

Начин и услови издавања наруџбеница: након закључења оквирног споразума,   
када настане потреба наручиоца за предметном набавком, издаће се наруџбеница. 
Наручилац може да изда више наруџбеница у оквиру рока важења Оквирног 
споразума. При издавању наруџбеница не могу се мењати битни услови из оквирног 
споразума.  

Оквирни споразума  ће садржати спецификацију добара која су предмет јавне 
набавке и понуду изабраног понуђача ( изабраног добављача) са јединичном ценом за 
сваку ставку и  представљаће основ за издавања наруџбеница. Добављач је дужан да 
одмах по пријему писмене наруџбенице, потписане од стане овлашћеног лица 
Наручиоца , која се упућује мејлом, потврди мејлом пријем Наруџбенице.  

Рокови испоруке добара почињу да теку од дана пријема наруџбенице. 
Дан издавања и дан пријема наруџбенице сматрају се радни дани у недељи – 

понедељак – петак од 8 до 16 часова.Уколико се наруџбеница изда односно прими 
након истека наведеног радног времена као дан издавања односно пријема узеће се 
следећи радни дан. 

Наруџбенице се издају сукцесивно, испоруке по издатим наруџбеницама су 
једнократне, у оквиру рока из Оквирног споразума.     

Наруџбеница се издаје под условима  из Оквирног споразума у погледу 
спецификација предмета набавке, цене, начина и рока плаћања, места, начина и рока 
испоруке, а што ће се детаљно регулисати Оквирним споразумом.  
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Начин  доделе уговора у случају да се оквирни споразум закључује са више 
понуђача: /. 

Назив, адреса и интернет страна наручилаца који могу да користе оквирни 
споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване 
набавке, ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума: /. 
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3) ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

3)1)врста техничке карактеристике (спецификације): 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 
АЛАТ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

ЈН ОП ОС 7/2015 
 

А) ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

1.МОЛЕРИ МАТЕРИЈАЛ 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 

POLUDISPERZIONA BOJA namenjana za bojenje unutrašnjih površina 
zidova. Izrađena od kvalitetnih sintetičkih disperzivnih veziva, 
pigmenata, punila i aditiva. Da se razređuje u 10 - 15% vode i 
nanosi na zid valjkom ili četkom, u dva sloja. Potrošnja od 150 do 
200 g/m2 u jednom premazu. Pakovanje u plastične kante i pvc foliju 
unutar kante. Pakovanje od 25 kg . 

kg 4.500 

2 

DISPERZIONA BOJA namenjena za bojenje unutrašnjih površina 
zidova. Da se razređuje sa 5- 10% vode i nanosi na zid valjkom ili 
četkom, u dva sloja. Gotovi pun kolor. Potrošnja od 150 do 200 g/m2 
u jednom premazu. Pakovanje od 25 kg. 

kg 50 

3 
UNUTRAŠNJA GLET MASA u prahu izrađena od mineralnih veziva, 
punila i aditiva. Glet je namenjen za gletovanje unutrašnjih površina 
zidova. Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2, pakovanje od 25 ili 30 kg. 

kg 1.400 

4 
SPOLJAŠNJA GLET MASA BELA u prahu izrađena od mineralnih 
veziva, punila i aditiva. Namenjen za gletovanje spoljašnjih 
malterisanih zidova, betonskih površina i sl. 

kg 50 

5 Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2. Pakovanje od 25 kg. rolna 14 

6 
FOLIJA PVC 015 zelena, koja ne klizi. Širina rolne od 350 do 380cm. 
Težina rolne 50 kg. 

kom 160 

7 TANKA FOLIJA za pokrivanje nameštaja dimenzija 12,5x4 m. kom 160 

8 

PAPIRNA TRAKA . Da omogućava tačno nanošenje, oštre ivice na 
glatkim i grubim površinama, bez disperzije boja. Uklanjanje bez 
ostataka od 6 do 7 dana u zatvorenom prostoru a 3 do 4 dana na 
otvorenom. Širina 5cm a dužine 50m po komadu. 

kom 50 

9 

EMAJL LAK boja po izboru Naručioca (beli, zeleni, oker, crni, braon, 
crveni, žuti ...) koji se koristi kao završni premaz za zaštitu i 
dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih, metalnih i drvenih površina. 
Postojan na povišene temperature do 120°C. Da se nanosi se u dva 
sloja preko osnovne boje za metal ili uljane boje za drvo. Da se 
nanositi četkom, valjkom ili špricem.  
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po 
nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 m2/l 
za jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l. 

kom 150 

10 

ULJANA BOJA BELA na bazi sintetičkih veziva, lanenog ulja i belih 
punila. Da se koristi se za zaštitu drvenih i metalnih površina u 
enterijeru i eksterijeru. Nanošenje četkom, valjkom ili špricem u 
jedan do dva sloja. Razređivanje od 10% do 15%. Da je suv na dodir 
za 1-3 sata po nanošenju, ponovno nanošenje moguće posle 12-24 
sata. Potrošnje 10-11 m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75l . 

kom 70 

11 
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira  finoće 
220, dimenzija 230x280mm , kao što je šmirgl marke SMIRDEX-
GRČKA ili odgovarajuće. 

kom 100 

12 
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira  finoće 
240, dimenzija 230x280mm . kom 50 
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13 
FUGEN FILER sporovezujući gips za popunu pukotina i lepljenje 
bandaž traka. kg 100 

14 
TONER ZA POLUDISPERZIJU, boja po izboru Naručioca (crni, žuti, 
oker, zeleni, crveni, braon, plavi...). Pigment za nijansiranje 
unutrašnjih boja. Pakovanje od 100 ml. 

kom 150 

15 
PODLOGA EMULZIJA bezbojni do mlečno beli premaz na bazi 
silikonskih smola i aditiva rastvorenih u vodi za impregnacije 
mineralnih podloga. 

l 50 

16 

GIT ZA DRVO BELI. Pripremljen git za površinsku popravku i 
oštećenja na drvetu, koristi se pre bojanja s lazurnim i pokrivnim 
bojama. 
Potrošnja po m2. 1 kg za sloj debljine 1 mm. Pakovanje 0.75 kg. 

kom 50 

17 

ULJANI RAZREĐIVAČ . Smesa organskih rastvarača namenjena za 
razređivanje emajla, radijator laka, osnovnih boja za metal, uljanih 
boja za drvo, boje za beton, kao i za pranje alata. Pakovanje od 1 
litar. 

kom 30 

18 
NITRO RAZREĐIVAČ . Smesa organskih rastvarača namenjena za 
razređenje nitro laka kao i za pranje alata. Pakovanje od 1 litar. kom 3 

19 SILIKON BELI akrilni na bazi akrilne vodene disperzije 280ml kom 90 

20 
SILIKON SANITAR BELI neutralni silikonski zaptivač otporan na 
vlagu, pogodan za spojeve i pukotine u kupatilu. Pakovanje od 400 
ml tuba. 

kom 20 

21 

LAZURNI PREMAZ  za zaštitu drveta od uticaja vlage, kiše, mraza, 
sunca, truleži i štetočina. Izrađen je od smola i pigmenata koji su 
postojani na svetlost uz dodatak sredstava sa fungicidnim i 
baktericidnim dejstvom.  Ne razređuje se. Za pranje alata koristi se 
uljani razređivač. Suv na prašini za 8-10 sati po nanošenju, ponovno 
nanošenje posle 24 sata. Potrošnja 10-12 m2/l za jedan sloj. 
Pakovanje 0,75l . 

kom 6 

22 

LAK LAZURA . Otporan je na UV zrake. Koristi se za zaštitu drvenih 
površina koje su izložene visokoj vlažnosti. Štiti drvo od uticaja 
vlage, kiše, mraza i sunca. Ton boje po izboru Naručioca. Ne 
razređuje se. Za pranje alata koristi se uljani razređivač. Suv na 
prašinu za 8-10 sati po nanošenju, ponovno nanošenje posle 24 sata. 
Potrošnja 14-16 m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75l. 

kom 6 

23 

LAK ZA ČAMCE bezbojni završni premaz izrađen na bazi sintetičkih 
smola i sredstava protiv drvenih moljaca, insekata i drugih 
mikroorganizama. Lak visokog sjaja, otporan na kišu i kondenzaciju. 
Koristi se za zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih drvenih površina 
čamaca, lamperije, brodskog poda, baštenskih garnitura i slično. 
Razređivanje od 12% do15%. 
Suv na dodir za 4-6 sati po nanošenju, ponovno nanošenje za 24 
sata. Potrošnja 10-11 m2/kg za jedan sloj. Pakovanje 0,75l. 

kom 2 

24 AUTO LAK SPREJ. Boja po izboru Naručioca. Pakovanje od 400ml. kom 3 

2. СТОЛАРИ МАТЕРИЈАЛ 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 KEKS TIPLA MALI presovana bukovina, 1 pak 1000kom  pak 1 
2 KEKS TIPLA SREDNJI 10 presovana bukovina , 1 pak. 1000kom pak 1 
3 KEKS TIPLA VELIKI 20 presovana bukovina , 1 pak. 1000kom pak 3 

4 

LEPAK ZA DRVO  za industrijski nameštaj i građevinsku stolariju. 
Mogućnost nanošenja ručno ili mašinski. Spajanje elemenata 5 do 10 
minuta po nanošenju. Obrada zalepljenih delova 24 časa posle 
lepljenja. Potrošnja 150 do 250 g/m2 . Pakovanje od 1 kg 

kg 35 

5 
DISPERZIONI LEPAK ZA DRVO  za lepljenje hladnim i toplim 
postupkom. Vreme stvrnjavanja maksimalno 10-12minuta po 
nanošenju. Pakovanje od 750g po komadu. 

kom 30 

6 

SILIKONSKA ZAPTIVNA MASA . Trajno elastična, neutralna, 
silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za ugradnju stakla u 
drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih 
fuga. Otporan na različite vremenske uslove, kišu, sneg, ekstremne 
temperature, hemijski otporan, UV postojan i da ne izaziva koroziju. 
Beli ili providan po izboru Naručioca. Pakovanje od 300 ml po 
komadu. 

kom 40 

7 
AKRILNA ZAPTIVNA MASA . Jednokomponentna zapivna masa na 
osnovi akrilne disperzije koja se upotrebljava za zaptivanje poroznih 
materijala - beton, gasbeton, drvo, keramičke pločice, gipsane ploče. 

kom 30 
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Za spojeve kod prozorskih okvira, vrata, za popravku manjih 
pukotina na zidovima, spojeve među gipsanim pločama i betonskih 
delova, spojevi između raznih poroznih materijala. Po sušenju 
postaje neosetljiv na vodu, da se može farbati, odporan na 
atmosferske uticaje, sunčevu svetlost. Pakovanje od 300 ml po 
komadu. 

8 EKSERI 20mm čelični kg 1 
9 EKSERI 30mm čelični kg 2 

10 EKSERI 40mm čelični  kg 1 
11 EKSERI 50mm čelični kg 1 
12 EKSERI 60mm čelični kg 1 
13 EKSERI 70mm čelični kg 1 
14 EKSERI 80mm čelični kg 1 
15 EKSERI 90mm čelični kg 1 
16 EKSERI 100mm čelični kg 1 

17 
ŠMIRGL PAPIR 80 od aluminijum oksida rasprskan po kvalitetnom 
papiru veličina rolne 60cm x 25m rolna 1 

18 
ŠMIRGL PAPIR 100 od aluminijum oksida rasprskan po kvalitetnom 
papiru veličina rolne 60cm x 25m rolna 1 

19 
ŠMIRGL PAPIR 120 od aluminijum oksida rasprskan po 
 kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m 

rolna 1 

20 KUKE ZA SLIKE SA TIPLOM . Dužina 6cm, tipla 8 plastična kom 100 

21 
Trougaona zakačaljka za slike, veće.Pakovanje treba da sadrži 25 
zakački dimenzija 20 mm sa tri rupe i 75 eksera dimenzije 12 mm.   

pak 4 

22 
Trougaona zakačaljka za slike, manje. Pakovanje treba da ssdrži 25 
zakački dimenzija 10 mm sa dve rupe i 50 eksera dimenzija 12 mm pak 4 

23 ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 6mm kom 100 
24 ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 8mm kom 200 
25 ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 10mm kom 200 
26 ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 12mm kom 50 
27 DRVENE TIPLE U KOMADU 6mm bukovina m 4 
28 DRVENE TIPLE U KOMADU 8mm bukovina m 4 
29 DRVENE TIPLE U KOMADU 10mm bukovina m 4 
30 DRVENE TIPLE U KOMADU 12mm bukovina m 4 
31 DRVENE TIPLE U KOMADU 14mm bukovina m 4 
32 ANUBE ZA VRATA  kom 20 
33 ANUBE ZA PROZORE kom 20 
34 ŠARKE RAVNE SA ŠRAFOVIMA   kom 60 
35 ŠARKE KRIVE SA ŠRAFOVIMA     kom 20 
36 ŠARKE POLUKRIVE SA ŠRAFOVIMA    kom 40 
37 ŠARKE ZA STAKLO, ravne    kom 20 
38 ŠARKE ZA STAKLO, krive    kom 20 
39 ŠARKE ZA GARAŽNA VRATA   kom 14 
40 HOLŠRAFOVI 3X18 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
41 HOLŠRAFOVI 3X25 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
42 HOLŠRAFOVI 3X30 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
43 HOLŠRAFOVI 3X40 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
44 HOLŠRAFOVI 3X50 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
45 HOLŠRAFOVI 3X60 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
46 HOLŠRAFOVI 4X18 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 900 
47 HOLŠRAFOVI 4X30 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 500 
48 HOLŠRAFOVI 4X40 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 500 
49 HOLŠRAFOVI 4X50 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 500 
50 HOLŠRAFOVI 4X60 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 900 
51 HOLŠRAFOVI 5X30 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
52 HOLŠRAFOVI 5X40 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
53 HOLŠRAFOVI 5X50 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
54 HOLŠRAFOVI 5X60 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
55 HOLŠRAFOVI 5X70 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
56 HOLŠRAFOVI 5X80 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
57 HOLŠRAFOVI 6X30 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
58 HOLŠRAFOVI 6X40 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
59 HOLŠRAFOVI 6X50 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300 
60 HOLŠRAFOVI 6X60 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 500 
61 HOLŠRAFOVI 6X70 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 500 
62 HOLŠRAFOVI 6X80 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kom 500 
63 METALNA VINKLA 30x30 mm kom 60 
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64 METALNA VINKLA 40x40 mm kom 60 
65 METALNA VINKLA 50x50 mm kom 40 
66 DIHTUNG TRAKA ZA SP0LJAŠNJU STOLARIJU m 500 

67 
UNIVER PLOČE d=18mm, boja, vrsta i dezen po izboru Naručioca, u 
cenu uračunati i sečenje na dimenzije koje određuje Naručilac. 

m2 120 

68 
UNIVER PLOČE d=28mm, boja, vrsta i dezen po izboru Naručioca, u 
cenu uračunati i sečenje na dimenzije koje određuje Naručilac. 

m2 40 

69 
Kant traka širina 22mm , boja, vrsta i dezen po izboru Naručioca, 
dužina kotura 50m kotur 6 

70 
Kant traka širina 32mm , boja, vrsta i dezen po izboru Naručioca, 
dužina kotura 50m kotur 6 

71 Lesonit ploče , boja, vrsta i dezen po izboru Naručioca m2 70 
72 Šper ploče d=6mm m2 30 
73 Šper ploče d=12mm m2 20 
74 Šraf za metal samouvrčući 4x20 kom 300 
75 Šraf za metal samouvrčući 4x30 kom 400 
76 Šraf za metal samouvrčući 4x40 kom 400 
77 Šraf za metal samouvrčući 4x50 kom 400 
78 Metalne nogice za nameštaj visina 10cm   kom 40 
79 Šrafovi za spajanje nameštaja dvokrajak kom 50 
80 Odbojnik za vrata gumeni kom 10 
81 Magneti za nameštaj jačina za 5kg kom 6 
82 Ručke drvene - dugme  kom 20 
83 Ručke metalne raspon šrafa 97mm   kom 10 
84 Ručke metalne raspon šrafa 127mm   kom 10 
85 Ručke za prozore  kom 20 
86 Nosači polica metalni valjkastog oblika bez prstena kom 100 
87 Stirodur zeleni 120x50x3 cm table 10 
88 Prozorsko staklo d=4mm sa sečenjem m2 10 
89 Prozorsko staklo d=6mm sa sečenjem m2 10 

90 
Staklarski git, namenjen je za fiksiranje stakla u drvenim prozorima. 
Pakovanje od 1 kg. kg 10 

91 Kamen za oštrenje alata kom 1 
92 Lepezasti brus sa osovinom 30x15x6mm kom 6 
93 Lepezasti brus sa osovinom 40x20x6mm kom 3 

94 
Mreža 1,2x25m pocinkovana za komarce. Pocinkovana mreža za 
komarce da pruža zaštitu od komaraca,muva i drugih insekata. 
Dimenzije rolne 1,2m x 25m. 

rolna 4 

95 
KRILO DRVENIH VRATA, DUPLO ŠPEROVANIH sa  
potrebnim okovom cilindričnom bravom, kvakom i šiltom. Tri 
primerka ključa. Krilo vrata do 3m2. Šilt i kvaka po izvoru Naručioca. 

kom 6 

3. ЗИДАРИ – КЕРАМИЧАРИ МАТЕРИЈАЛ 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 ŠLJUNAK DUNAVSKI opran bez organskih primesa i mulja m3 2 
2 FRAKCIJA  bez organskih primesa i mulja m3 3 
3 PESAK veličine zrna do 4mm bez organskih primesa m3 3 
4 GIPS alabaster kg 10 
5 CEMENT MC 32,5 kg 2.000 

6 

MALTER unapred pripremljen koji sadrži cement, krečnjak, pesak i 
hemijske dodatke. Voda se dodaje pri upotrebi. Koristi se za 
malterisanje, zidanje i popravke. Pakovanje u plastičnim kantama od 
20 kg. 

kom 15 

7 KREČ GAŠENI U VREĆAMA  kg 300 

8 
Armaturna mreža Q131, razmaci 150x150mm, dimenzije 
6000x2150mm. kom 2 

9 GRIFOVANO PLETIVO, okca 20x20-50x50mm, tabla 1,0x2,00m tabl 4 

10 

Nabavka podnih keramičkih pločica, debljine 8mm, dimenzija 
33x33cm, vrsta, dezen i boja po izboru Naručioca, lake za čišćenje, 
otporne na kiseline,  mat površine, otporne na ambroziju; 
jednobojne, melirane. 

m2 100 

11 
LEPAK ZA PLOČICE 16 od hidrauličkih veziva, mineralnih punila i 
aditiva 

kg 2.000 

12 FUG MASA od hidrauličkih veziva, mineralnih punila i aditiva kg 10 
13 EKSERI 31 čelični zidarski kg 1 
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14 EKSERI 40 čelični zidarski kg 1 
15 EKSERI 60 čelični zidarski kg 1 
16 EKSERI 70 čelični zidarski kg 1 
17 EKSERI 100 čelični zidarski kg 1 
18 EKSERI 150 čelični zidarski kg 1 
19 EKSERI U čelični zidarski kg 1 
20 VIJAK ZA GIPS 3,5х35мм kom 1.600 
21 PUR PENA na bazi poliuretana pakovanje od 750 ml.  kom 30 

22 
FOLIJA PVC 015 zelena. Širina rolne od 350 do 380cm. Težina rolne 
50 kg 

rolna 3 

23 Konopac d=3cm m 20 
24 Štafle 5x8x400 cm m 50 
25 SAMORAZLIVAJUĆA MASA za izravnjavanje podova kg 300 

26 
VODOOTPORNA GIPS PLOČA debljine 12,5mm , namenjena za 
oblaganje plafona i zidova na mestima gde postoji vlaga.  m2 20 

27 LEPAK za lepljenje Rigips gips-kartonskih ploča na zidove. kg 50 

28 
ISPUNA za spojeve gips-kartonskih ploča. Upotreba sa  bandaž 
trakom i gletovanjem spoja. 

kg 5 

29 
BANDAŽ TRAKA u rolni, širina 5cm dužina minimalno 80m u jednom 
koturu rolna 2 

30 
CW PROFILI - vertikalni zidni profil širine 75mm služi za montiranje 
gips karton ploča.  m 40 

31 
UW PROFILI - horizontalni zidni profil širine 75mm služi za 
montiranje gips karton ploča.  

m 40 

32 
CD PROFILI , za montiranje gips karton ploča.  (dimenzije po zahtevu 
naručioca) 

m 20 

33 
UD PROFILI , za montiranje gips karton ploča. (dimenzije po zahtevu 
naručioca) 

m 20 

34 MONTAŽNI KIT , pakovanje 310ml. kom 5 

35 
Ravan širi aluminijumski prelaz sa skrivenim šrafovima. 
Ovaj profil pokriva razliku u nivou između dva poda do 14mm. Može 
se fiksirati ili šrafovima ili lepljenjem . Boja po izboru Naručioca. 

m 4 

36 

Preforirani prelaz za razliku u nivou od aluminijuma.Dizajn u obliku 
rampe koji pokriva razliku u nivou između dve površine poda do 
15mm. Ima protivkliznu ulogu. Montira se šrafovima koji su vidljivi. 
Boja po izboru Naručioca. 

m 4 

37 
Profil "T"  aluminijumski 
Upotrebljava se kao prelaz između podova koji su istog nivoa. 
Montira se lepljenjem. Boja po izboru Naručioca. 

m 4 

38 

Jednokomponentna masa za zaptivanje spojeva na bazi bitumena. 
Potrebno je da se vezuje za podloge kao što su beton, kamen, drvo, 
metal, bitumenski premazi. Pakovanje od 300 ml po komadu. Kao 
što je masa za zaptivanje Sika BlackSeal ili odgovarajuće. 

kom 10 

39 

Samolepljiva, gumizirana , bitumenska zaptivna traka laminirana 
aluminijumskom folijom. Upotreba za zaštite od prodora vode kod  
krovnih obloga i pukotina. širina rolne 5cm a dužina 10m kao što je 
traka Sika® MultiSeal ili odgovarajuće 

rolna 10 

40 Stiropor EPS 50, debljine 5cm. m2 60 
41 Stiropor EPS 150, debljine 5cm. m2 30 

42 

Višenamenski jednokomponentni elastični lepak i zaptivna masa, 
koristi se kao izuzetno jak lepak za građevinske konstrukcije. 
Pogodan za unutrašnje i spoljašnje lepljenje. Pakovanje od 300 ml po 
komadu.  

kom 5 

43 
Sredstvo za impregnaciju granita, mermera, kamenih prirodnih 
ploča, peskovitog kamena, betonskog kamena ... Za unutrašnju i 
spoljnu upotrebu. Pakovanje od 5 litara. 

kom 3 

44 Rezne ploče 180x3x22mm kom 6 
45 Brusne Ploče 180x6x22mm kom 10 
46 Rezne ploče za kamen 180x3x22mm kom 10 

47 
Odstranjivač voska, katrana i ulja. Za unutrašnju i spoljnu primenu. 
Pakovanje od 1 litar. 

lit 10 

48 

Nabavka i dostava laminata, upotrebne klase 32, debljine 8mm, 
otpornog na habanje, mrlje, žar od cigarete; antistatičan, zaštićen od 
prodora vlage; postojane boje, sa efektom četkanja površinskog 
sloja. Boja: tamni hrast; sirovinski sastav: HDF.Isporučiti u kompletu 
sa PVC folijom i sunđerastim filcom. 

m2 134 

4. БРАВАРИ МАТЕРИЈАЛ 
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R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 ŠARKE ZA KLATNA VRATA NOSIVOSTI 35KG 125mm   pari 1 
2 ŠARKE ZA KLATNA VRATA NOSIVOSTI 35KG 150mm   pari 1 
3 ŠARKE ZA DRVENA VRATA  kom 10 

4 
CILINDAR ULOŽAK 30,5+30,5mm u pakovanju sa 3 ključa i vijkom 
M5x50. kom 2 

5 
CILINDAR ULOŽAK 35+30,5mm u pakovanju sa 3 ključa i vijkom 
M5x50 kom 20 

6 
CILINDAR ULOŽAK ZA METALNA VRATA 27,5+27,5mm u pakovanju 
sa 3 ključa i vijkom M5x50 

kom 2 

7 
CILINDAR ULOŽAK SA LEPTIROM ZA METALNA VRATA 27,5+27,5mm 
u pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x50 

kom 2 

8 
BRAVA ZA DRVENA VRATA brava 6-ica, uz bravu se isporučuje i 
prihvatnik. kom 1 

9 
BRAVA ZA DRVENA VRATA brava 8-ica, uz bravu se isporučuje i 
prihvatnik. kom 1 

10 
BRAVA ZA METALNA VRATA SA VALJKOM uz bravu isporučiti i 
prihvatnik. kom 6 

11 
BRAVA ZA METALNA VRATA SA VALJKOM uz bravu isporučiti i 
prihvatnik. 

kom 2 

12 
BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM uz bravu isporučiti i 
prihvatnik. 

kom 2 

13 
BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM uz bravu isporučiti i 
prihvatnik. kom 8 

14 

SIGURNOSNA POKRIVAJUĆA BRAVA. Sigurnosna prikivajuća brava za 
vrata sadrži cilindrični uložak, prihvatnik sa distantnim pločicama i 
zadržač. Sa spoljne strane vrata brava se zaključava ključem dok se 
sa unutrašnje strane vrata zaključavanje vrši sa dugmetom. 
Isporučuje se sa 5 ključeva. 

kom 1 

15 
BRAVA 100mm univerzalna  (Titan brava D31 ili odgovarajuće). 
Univerzalna brava sa jezičkom u dve pozicije levo-desno.  

kom 50 

16 
Rozetna za cilindar hromirani, kružnog oblika prečnika 50mm, 
debljina rozetne 5mm. Rozetna se učvršćuje sa dva šrafa i bez 
plastičnih delova. (po uzorku) 

pari 50 

17 
BRAVICA . Primena kod raznih vrsta ormarića, fioka, kabinetskih 
vrata itd. 

kom 2 

18 
UNIVERZALNA ŠTELUJUĆA BRAVICA SA POMIČNIM JEZIČKOM. 
Cilindrična bravica izradjena od mesinga, isporuka sa 2 ključa. kom 2 

19 ZASUN  kom 5 
20 KLJUČEVI ZA CILINDAR BRAVE SIROVI   kom 30 
21 KLJUČEVI  ŠUPLJI RAZNI                 kom 10 
22 ŠTIT ZA KVAKU. kom 15 

23 
TOVAT MAST litijumova višenamenska maziva mast za podmazivanje 
kotrljajućih i kliznih ležajeva. pakovanje od 1 kg kg 1 

24 CRNE CEVI KUTIJE 40/40 m 18 
25 CRNE CEVI KUTIJE 30/30 m 18 
26 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/20 m 18 
27 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/40 m 18 
28 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 30/30 m 12 
29 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 40/40 m 12 
30 "L" PROFIL 25/25mm gvozdeni m 12 
31 PLJOŠTI PROFIL 25/2,5mm gvozdeni m 12 
32 VIJAK ZA DRVO 3,5x18mm KRSTATA GLAVA čelični, galvanizovan kom 500 
33 VIJAK ZA DRVO 3,5x25mm KRSTATA GLAVA čelični, galvanizovan kom 200 
34 VIJAK ZA DRVO 3,5x30mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kom 200 
35 VIJAK ZA DRVO 4x18mm KRSTATA GLAVA čelični, galvanizovan kom 500 
36 VIJAK ZA DRVO 4x20mm KRSTATA GLAVA čelični, galvanizovan kom 800 
37 VIJAK ZA DRVO 4x40mm KRSTATA GLAVA čelični, galvanizovan kom 500 
38 VIJAK ZA DRVO 4x50mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kom 500 
39 VIJAK ZA DRVO 4x60mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kom 500 
40 VIJAK ZA DRVO 5x60mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kom 200 
41 VIJAK ZA DRVO 6x60mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kom 200 
42 VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 5x20mm sa konusnom krstatom glavom kom 300 
43 VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 5x80mm sa konusnom krstatom glavom kom 150 
44 VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 6x20mm sa šestougaonom glavom (ključ) kom 300 
45 VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 6x30mm sa šestougaonom glavom (ključ) kom 150 
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46 VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 6x40mm sa šestougaonom glavom (ključ) kom 300 
47 VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 6x60mm sa šestougaonom glavom (ključ) kom 150 
48 VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 6x80mm sa šestougaonom glavom (ključ) kom 150 
49 VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 8x20mm sa šestougaonom glavom (ključ) kom 300 
50 VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 8x40mm sa šestougaonom glavom (ključ) kom 300 
51 VIJAK SAMOUREZUJUĆI 4x20mm sa konusnom krstatom glavom kom 300 
52 VIJAK SAMOUREZUJUĆI 5x20mm sa konusnom krstatom glavom kom 300 
53 VIJAK SAMOUREZUJUĆI 6x20mm sa šestougaonom glavom (ključ) kom 300 
54 NAVRATKE MAŠINSKE M6 kom 250 
55 NAVRATKE MAŠINSKE M8 kom 400 
56 PODLOŠKE M6 RAVNE kom 250 
57 PODLOŠKE M8 RAVNE kom 400 
58 RIGLE PO UZORKU                                                        kom 20 
59 SPREJ ODVIJAČ VD40 kom 3 
60 BRANO PUMPA 15 kom 2 
61 SAJLA za jarbole Ø 5 mm. m 100 

5. ТАПЕТАРИ МАТЕРИЈАЛ 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 MEBL ŠTOF širina 140cm, 100% pamuk m 90 

2 
SKAJ sa trikoom širine 140cm ( ponude sa eko kožom biće nevažeće 
) 

m 60 

3 ITISON sintetički širine 4m za unutrašnje prostorije m2 70 
4 STIROPOR D=5cm dimentije 120x60 tabl 10 
5 SUNĐER d=1cm gustine 25 120x200 cm tabl 10 
6 SUNĐER d=2cm gustine 25 120x200 cm tabl 10 
7 SUNĐER d=3cm gustine 25 120x200 cm tabl 20 
8 SUNĐER d=4cm gustine 25 120x200 cm tabl 10 

9 
UNIVERZALNO LEPILO  od sintetičkog kaučuka u organskim 
rastvaračima JUS H.K2.101 kg 30 

10 GURTNE SINTETIČKE širina 5cm, pakovanje u koturu od 50m m 50 
11 KONAC MAŠINSKI poliakrilni  debljina  40 kalemi dužine 5000m kale 5 
12 KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 60 kalemi dužine 5000m kale 5 
13 KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/8 pakovanje od 5000kom  kutij 6 
14 KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/10 pakovanje od 5000kom  kutij 6 
15 TRAKE ZA ZAVESE poliamidske širine 25mm bele boje m 40 
16 KLIZAČI ZA ZAVESE, plastični kom 400 

17 
KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/8, pakovanje u kutiji od 5000 
kom 

kutij 2 

18 
KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/10 , pakovanje u kutiji od 5000 
kom 

kutij 2 

19 
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 ( za Necchi šivaću mašinu ili 
odgovarajuće) kom 10 

20 
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 ( za Necchi šivaću mašinu ili 
odgovarajuće) kom 10 

21 
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 80 ( za Bagat šivaću mašinu ili 
odgovarajuće) kom 10 

22 
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 ( za Bagat šivaću mašinu ili 
odgovarajuće) 

kom 10 

23 
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 ( za Bagat šivaću mašinu ili 
odgovarajuće) 

kom 10 

24 ROLO GURTNE 13, pamučne m 40 
25 ROLO PLATNO zelene boje, širine 140 cm m 40 
26 NOSAČ ROLO PLATNA –FLOS  140 cm kom 10 
27 POTEZNI KANAP ROLO PLATNA , sintetički kanap tebljine 4mm m 70 
28 PLATNO BELO (sirovo platno) širine 140cm m 50 

29 
EKSERI TAPETARSKI  "U" 20/20 spona sa običnim šiljcima čelična 
žica kg 4 

30 EKSERI UKRASNI zlatni za nameštaj kom 500 
31 KANAP FEDER za vezivanje federa kudeljni kg 4 
32 ČOJA ZA STOLOVE širine 160cm. Boja po zahtevu Naručioca m 30 
33 "TEP" DVOSTRANO LEPILO  širine 5cm dužine 25m kom 50 
34 ELASTIČNA GURTNA gumena širine 5cm m 40 
35 ŠNUR UKRASNI za nameštaj m 20 
36 ČIČAK TRAKA širine 20mm m 30 
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37 OLOVNI KANAP 80 gramski m 25 
38 Lastiž 10mm m 50 
39 Čamove krovne letve 5x2,5 cm, sečene na dužinu od 4,5m  M2  1 

40 
PVC garnišna sa jednim kanalom. Dužina od 4m. Širina  48mm.Boja 
bela. 

m 32 

41 PVC garnišna sa dva kanala. Dužina od 4m. Širina  78mm.Boja bela. m 32 
42 Žima. Debljina 3cm.  M2  12 
43 Žičano jezgro. Dimenzija po zahtevu Naručioca.  M2  12 
44 Kanap za vezivanje dugmadi kale 2 

45 

Nabavka, dostava i opšivanje tepisona visoke gustine, otpornog na 
habanje, namenjen za visoko frekventne prostorije. Odličnih 
termoizolatorskih svojstava, antistatičan, klase gorivosti Cfls1. Boja: 
bež; sirovinski sastav: 100% polipropilen; klasa upotrebe: 22 

m2 10 

46 

Nabavka, dostava i opšivanje tepisona. Visoke gustine, otporan na 
habanje, namenjen za visoko frekventne prostorije, antistatičan, 
klase gorivosti Cfls1. Klasa upotrebe: 22+, boja: siva; sirovinski 
sastav: 50% polipropilen, 50% poliamid.  

m2 20 

47 
Nabavka, dostava i opšivanje tepisona za visoko frekventne 
prostorije. Otporan na habanje, antistatičan, klase gorivosti Cfls1. 
Boja: siva; sirovinski sastav: 100% polipropilen; klasa upotrebe: 22. 

m2 50 

48 

Nabavka i dostava eko kože za presvlačenje nameštaja. Gumirana, 
dvoslojna, blagog slaja, veran utisak prirodne kože. Sirovinski 
sastav: gornji sloj 100% PVC, donji sloj 15% pamuk i 85% poliester. 
Jednostavno državanje. 

m2 30 

49 
Kaiševi za nošenje nameštaja . Komplet se sastoji od dva kaiša.  
Nosivost kaiševa minimalno 900 kg. 

kompl. 1 

6. ВОДОИНСТАЛАТЕРИ МАТЕРИЈАЛ 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 BATERIJA ZA UMIVAONIK.SRČASTA 2CEVI niklovne kom 6 
2 BATERIJA ZA UMIVIVAONIK 3  CEVI niklovane kom 3 
3 BATERIJA ZA UMIVAONIK JEDNORUČNA ZIDNA niklovane kom 6 
4 BATERIJA ZA KADU JEDNORUČNA ZIDNA niklovane kom 2 
5 KLOZET ŠOLJA  PODNE kom 2 
6 ZVONO ZA KOTLIĆ plastični za bešumne klozet kotliće kom 10 
7 UMIVAONIK SA STUBOM 600mm kom 1 
8 SIFON REBRASTI ZA UMIVAONIK kvalitetni plastični kom 15 
9 DASKE ZA ŠOLJU DRVENE PLASTIFICIRANE klase I kom 20 

10 DASKE ZA ŠOLJU PLASTIČNA klase I kom 25 
11 VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" impregnirane 300mm kom 35 
12 VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" impregnirane 400mm kom 35 
13 VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-1/2" impregnirane (žičani bužir)  kom 15 
14 VEZE ZA BOJLER  1/2-1/2" pari 15 
15 VEZE ZA KOTLIĆ 600mm 3/8 na 3/8 kom 25 
16 EK VENTIL 3/8-3/8 niklovan kom 25 

17 
VIRBLE ZA BATERIJU 1/2" samopodesive plastične ,,Nautilus,, ili 
odgovarajuće. pari 25 

18 KOLENA  Ø=20mm  unutrašnji navoj plastične   kom 50 
19 "T"  KOMAD Ø=2Omm plastični kom 40 
20 REDUKCIJA Ø25/20 plastični kom 15 
21 KOLENA  Ø=20mm  plastične  kom 50 
22 VENTIL SA ULOŠKOM Ø=20mm kom 20 
23 VENTIL SA ULOŠKOM Ø=25 mm kom 10 
24 MUFOVI  Ø=25mm plastični kom 10 
25 MUFOVI  Ø=20mm unutrašnji navoj plastični kom 15 
26 MUFOVI  Ø=20mm spoljašnji navoj plastični kom 10 
27 CEVI PLASTIČNE Ø=20mm ŠIPKE  4m kom 10 
28 DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET za umivaonik pocinkovani kompl 20 
29 DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET za WC šolju mesingani kompl 20 
30 DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET bojler mesingani kompl 10 
31 TIPLE 6mm prve klase kom 50 
32 TIPLE 8mm prve klase kom 50 
33 TIPLE 10mm prve klase kom 50 
34 TIPLE 12mm prve klase kom 50 
35 Protočni bojler prohromski od 10l kom 4 
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36 Bojler prohromski od 10 l potisni kom 6 
37 Prohromski bojler od 80 l  kom 4 
38 Vodokotlić ,,Geberit,, - niskomontažni ili odgovarajući. kom 2 
39 Vodokotlić ,,Geberit,, - visokomontažni ili odgovarajući. kom 12 
40 Sifon za pisoar - plastični, gibljivi kom 20 
41 Sifon za umivaonik - plastični , gibljivi kom 25 
42 Sifon za dvodelni sudoper - plastični , gibljivi kom 10 
43 Sifon za jednodelni sudoper - plastični kom 1 
44 Sifon za jednodelni sudoper - gibljivi kom 10 
45 Baterija za sudoper jednoručna sa pokretnom lulom sa 3 cevi kom 3 
46 Zvono za kotlić Geberit kom 6 
47 Plovak za kotlić Geberit kom 14 
48 Veze za bojler fiksne duže pari 12 
49 Jednoručna baterija za protočni bojler kom 2 
50 Kanap sa rukohvatom za vodokotlić kom 40 
51 Poluga za vodokotlić kom 20 

52 
Jednoručna zidna baterija za tuš kadu u kompletu sa ručnim tušem i 
pripadajućim crevom kompl 2 

53 Usadna dvodelna sudopera od inoksa kom  1 

54 
Crevo za zalivanje sa adapterom priključkom na kućne slavine i 
prskalicom sa dva sistema rada (mlaz i rasprskavanje). Crevo PVC 
armirano poliesterskim nitima dužine 30m.  

kompl 1 

7. ГРЕЈАЊЕ МАТЕРИЈАЛ 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 Odzračne slavinice 3/8" kom 30 
2 Kudelja kg 1 
3 Teflon traka kom 60 
4 Kuglasti ventil 1/2" kom 10 
5 Kuglasti ventil 3/4" kom 10 
6 Kuglasti ventil 1" kom 10 
7 Kuglasti ventil 5/4" kom 10 
8 Kuglasti ventil 6/4" kom 10 
9 Kuglasti ventil 2" kom 5 

10 GREJAČ ELEKTRIČNI ZA RADIJATOR " CINI"  Ø 5/4 cola, levi navoj kom 2 
11 GREJAČ ELEKTRIČNI ZA RADIJATOR " CINI"  Ø 5/4 cola, desni navoj kom 2 
12 TERMOSTATSKI VENTIL 1/2", UGAONI kom 2 
13 TERMOSTATSKI VENTIL 1/2", PRAVI kom 2 

8. ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 Kabel PP-Y 3x1.5mm2 m 200 
2 Kabel PP-Y 3x2.5mm2 m 200 
3 Kabel PP-Y 5x6mm2 m 50 
4 Kabel PPL 3x1.5mm2 m 50 
5 Kabel PPL-Y 3x2.5mm2 m 200 
6 Svetiljka SAVIO TCS760 2x49W/830 HFP ND AC-MLO kom 18 
7 Svetiljka TCS 260 2x35W/840 HFP D6 WH, sa visilicama. kom 27 
8 Svetiljka TCS 260 2x49W/830 HFP D6 WH, kom 27 

9 
Sijalica kompaktna integrisana ( štedljiva)                  EKONOMY 6Y 
33W 827 E27,Philips ili odgovarajuće. kom 30 

10 
Sijalica kompaktna integrisana ( štedljiva)                  EKONOMY 6Y 
23W 827 E27, 

kom 50 

11 
Sijalica kompaktna integrisana ( štedljiva)                 EKONOMY 6Y 
20W 827 E27 

kom 50 

12 Luster grla порцуланско E27 100W kom 50 
13 Sijalice E27 75W kom 100 
14 Sijalice E27 60W kom 100 
15 Sijalice E27 40W kom 300 

16 
Štedljiva sijalica Genie 8yr, 8W/827 E14, indeks reprodukcije boje 
82%, 420lm, životni vek 8000sati,  

kom 50 

17 Sijalice E14 reflektorske 60W kom 30 
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18 Unakrsni prekidač (u zid) 10/16A-250 V kom 10 
19 Minjon sijalice  40W E14 kom 150 

20 
Fluorescentna cev od 18W sa  toplom belom svetlošću        (8270K 
ili 8300K) 

kom 300 

21 Starter S2 4W-22W 220-240V  kom 200 
22 Fluorescentna cev MASTER TL5 High Efficiency 35W/827 kom 10 
23 Fluorescentna cev MASTER TL5 High Output 49W/827 kom 10 
24 Fluorescentna cev MASTER TL5 High Output 54W/827 ком 10 
25 Fluorescentna cev MASTER TL-D 90 DE LUXE 36W/950 ком 5 
26 Fluorescentna cev od 36W sa  toplom belom svetlošću        (8270K) kom 250 
27 Starter  4W-65W 220-240V  kom 200 
28 Fluorescentna cev od 58W sa   toplom belom svetlošću        (8300K) kom 25 
29 Grlo za fluoroscentne cevi G13 kom 2 

30 
Grlo za fluoroscentne cevi G13 sa podnožjem za starter nadgradno 
sa zavrtnjem kom 2 

31 Kutija F60mm   JUS N.E1.122 kom 100 
32 Kutija sa F78mm   JUS N.E1.122 kom 100 
33 Kutija 100x100mm  JUS N.E1.117 kom 20 
34 Izolir trake 20m  KVALITETNE  kom 30 
35 Padobran tiple M4 kom 100 
36 Elektronska prigušnica e-Kjoto II kom 10 
37 Elektronska prigušnica HF-Performer TL-D EII kom 6 
38 Prigušnica 1x36W , 230V ~50Hz, FEP  kom 5 
39 Grlo E14 keramičko 2A 250V kom 40 
40 Grlo E14 sa podnožjem za luster metalno   kom 40 
41 FEP svetiljka (Klub 2D 16W) kom 2 
42 Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH 128, 28W/830oK kom 10 

43 
Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH 128, 14W/830oK, sa 
ugrađenim prekidačem 

kom 10 

44 
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver 14W/827 
E27 kom 10 

45 
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver 11W/827 
E27, indeks reprodukcije boje 82%, 810lm, životni vek 8000h kom 20 

46 
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver 11W/827 
E14 

kom 40 

47 Živina sijalica 160W  kom 10 
48 Živina sijalica 125W sa prigušnicom za grlo E27 kom 20 
49 Halogen sijalica 220V 35W ubodna kom 20 
50 Halogen sijalica 220V 50W ubodna kom 20 
51 Metal halogena sijalica sa dva podnoška MHN-TD 150W topla bela kom 10 

52 
Elektronska predspojna sprava za metal halogenu sijalica sa dva 
podnoška MHN-TD 150W  

kom 9 

53 Metal halogen sijalica 150W (grlo E40) kom 1 
54 Natrijumova sijalica na 240V od 150W (E40 grlo) kom 1 
55 Grlo za halogen sijalice G6 keramičko (GY 6,35    8A) kom 1 
56 Grlo za halogen sijalice G4 keramičko (GY 6,35    8A) kom 1 
57 Utikač (gumeni) i kuplung spojka do 16A kom 10 
58 Šuko utikač laki u "L" izvedbi 10/16A 230V kom 30 
59 Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem 10/16A 250V kom 20 

60 
Šuko utičnica monofazna dupla uzidna sa uzemljenjem keramička 
10/16A 250V kom 5 

61 Trofazna utičnica-ugradna 16A 380 V kom 3 
62 Trofazni šuko utikač sa uzemljenjem 16A 380V   JUS.N.E0.350 kom 3 

63 
Trofazni šuko utikač sa uzemljenjem u "L" izvedbi 16A 380V             
JUS.N.E0.350 

kom 10 

64 
PŽ konektor (šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem i poklopcem 
10/16A 250 V) kom 5 

65 Kip prekidač 16A sa indikacijom kom 10 
66 Serijski prekidač (u zid) 10/16A 250 V kom 20 
67 Serijski prekidač (na zid) 10/16A 250 V kom 5 
68 Jednopolni prekidač (16A) u zid kom 40 
69 Jednopolni prekidač (16A) na zid kom 4 
70 Naizmenični prekidač (u zid) 10/16A-250 V kom 10 
71 Naizmenični prekidač (na zid) 10/16A-250 V kom 2 
72 Jednopolni prekidač (ugradni sa tinjalicom) 10A-250V kom 5 

73 
Grebenasti prekidač 25A (za ploče i troetažne pećnice sa četiri 
položaja) 

kom 4 
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74 Grebenasti prekidač 16A (za šporete sa sedam položaja) kom 8 
75 Termostatski regulacioni prekidač 16A za bojlere od 10-80l. kom 10 

76 
Trofazni regulacioni termostatski prekidač 16A: rerne, TA peć 110 
stepeni 

kom 3 

77 Sigurnosni termostatski prekidač za bojler 10-80l. kom 10 

78 
Trofazni sigurnosni termostatski prekidač od 16A sa bimetalom za TA 
peći 

kom 2 

79 Grejač za bojler 2kW komplet (elipsa) sa dihtungom kom 10 
80 Grejač za bojler 6kW 6/4 cola kom 2 
81 Grejač za rerne (štapne) 600W kom 2 
82 Grejač za rerne 2500W kom 2 

83 
Grejač za TA peći 1300W  (šamotni AEG Magnohrom Kraljevo ili 
odgovarajuće.) 

kom 6 

84 
Grejač za TA peći 2500W (šamotni grejač Elind model ili 
odgovarajući.) kom 6 

85 Ringle za šporet Ф9 kom 2 
86 Ringle za šporet Ф11 kom 2 
87 Ringle za šporet Ф14.5 kom 12 
88 Ringle za šporet Ф14.5 ekspres kom 2 
89 Ringle za šporet Ф18 kom 12 
90 Ringle za šporet Ф22 kom 2 

91 
Ventilatori za TA peći "L" i "D" (za tip TA peći sličan Elind-u i 
Magnohrom Kraljevo ili odgovarajuće.) kom 4 

92 Prigušnica 125W kom 5 
93 Monofazna OG utičnica 16A-250V sa uzemljenjem nazidna kom 10 
94 Četkice za usisivače (usisivač je tipa Sloboda 2000) kom 10 
95 Ležajevi za usisivače 627, 609Z kom 10 
96 Gips kg 100 
97 Tiple sa šrafom F6 gužvajuće  kom 50 
98 Tiple sa šrafom F8 gužvajuće kom 200 
99 Tiple sa šrafom F10 gužvajuće  kom 50 

100 Tiple sa šrafom F12 gužvajuće  kom 50 
101 VS klemne 1.5mm2 komplet reglete kom 1 
102 VS klemne 2.5mm2 komplet reglete kom 1 
103 Vezice PVC 30cm (4mm širina) kom 100 
104 Obujmice za kabel ф 11-18mm kom 10 
105 Šina za automatske osigurače kom 10 
106 Forel sa fotosondom I priključnim  kabelom za sondu  ком 2 
107 Stepenišni automat ком 1 
108 Uložak za osigurač (патрона), topljivi, 10A ком 200 
109 Uložak za osigurač, topljivi, 16A ком 200 
110 Uložak za osigurač, topljivi, 20A ком 200 
111 Uložak za osigurač, topljivi, 25A ком 100 
112 Uložak za osigurač, topljivi, 35A ком 50 
113 Uložak za osigurač, topljivi, 50A ком 30 
114 Uložak za osigurač, topljivi, 63A ком 30 
115 Osigurač cevasti (Elvod-Kragujevac ili odgovarajući) 80A (100A) ком 5 
116 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 10A ком 20 
117 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 16A ком 50 
118 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 20A ком 12 
119 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 25A ком 12 
120 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 32A ком 9 
121 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 40A ком 6 

122 
Plastični orman za instalacionu opremu (razvodna tabla), jednoredna 
za 12 osigurača, sa providnim poklopcem ком 2 

123 Rešo sa dve ringle  kom 1 
124 Silikonski provodnik Si/F 1,5 mm2 m 50 
125 Silikonski provodnik Si/F 2,5 mm2 m 50 
126 Papučice za silikon žicu 2,5 mm2 kom 100 
127 Vezice PVC 30cm (4mm širina) pakov. 2 
128 pok kanal 16x20x2000 kom 20 
129 Luster klemne 1,5 mm2 kom 10 
130 Luster klemne 2,5 mm2 kom 10 
131 Luster klemne 4 mm2 kom 10 
132 Luster klemne 6 mm2 kom 5 
133 Luster klemne porcelan sa tri kontakta 2,5 mm2 kom 20 
134 Luster klemne porcelan sa tri kontakta 4 mm2 kom 20 
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135 BURGIJA SDS plus Ø6 mm vidija kom 4 
136 BURGIJA SDS plus Ø8 mm vidija kom 4 
137 BURGIJA SDS plus Ø10mm vidija kom 2 
138 BURGIJA SDS plus Ø12 mm vidija kom 2 
139 BURGIJA SDS plus Ø12 mm vidija produžena, 1 metar kom 2 
140 BURGIJA SDS max Ø22, dužine 1,0m. kom 1 
141 Burgija za metal Ø3 kom 10 
142 Burgija za metal Ø6,5 kom 2 
143 Burgija za metal Ø8,5 kom 1 
144 Burgija za metal, stepenasta HSS325 ("jelka" od ф9 do ф30) kom 1 
145 Kontakt sprej kom 3 
146 Protiv panik rasveta komplet dvostrani difuzor kom 10 
147 Protiv panik rasveta komplet  nadgradna montaža kom 20 
148 Protiv panik rasveta komplet za spuštenu montažu kom 10 
149 Indikator-prekidač za uljni radijator kom 2 
150 Industriska utičnica (nadgradna) i utikač uko-uto 5x63A kom 1 
151 Industriska utičnica (nadgradna) i utikač- uko-uto 5x32A kom 1 
152 Ventilator ugradni za magacine Ф 300 kom 3 
153 Štedljiva sijalica Economy 6y 11W 827 E14 kom 50 

154 
Štedljiva sijalica PL-Electronic Ambiance 12W/827 E14, indeks 
reprodukcije boje 82%, 510lm, životni vek 8000h 

kom 30 

155 
Štedljiva sijalica Softon Esaver sveća 12W/827 E14, indeks 
reprodukcije boje 82%, 510lm, životni vek 8000h 

kom 20 

156 POK kanal 50x20х2000 m 40 
157 POK kanal 16x20x2000 m 40 
158 Sijalice za meglajd baterije 3,5-3,8V 0,3A kom 30 
159 Kalibracioni prsten za osigurače 6A kom 20 
160 Kalibracioni prsten za osigurače 10A kom 30 
161 Kalibracioni prsten za osigurače 16A kom 30 
162 Kalibracioni prsten za osigurače 20A kom 20 
163 Kalibracioni prsten za osigurače 25A kom 20 
164 Kalibracioni prsten za osigurače 35A kom 20 
165 Kalibracioni prsten za osigurače 50A kom 10 
166 Kalibracioni prsten za osigurače 63A kom 10 
167 Papučice za provodnike od 2,5mm2 kom 100 
168 Papučice za provodnike od 4mm2 kom 100 
169 Papučice za provodnike od 6mm2 kom 100 
170 Plastična "dugmad" za prekidače na šporetu (0-6 položaja) kom 40 
171 Svetiljka метал халогена ugradna 150W kom 5 

172 
Sušač za ruke, automatski, snage do 2kW, startovanje na senzor, 
materijal kućišta nerđajući čelik. kom 9 

173 Prekidač za ringle sa 7 položaja kom 10 
174 Vremenski relej TR35 (TZT), Eling ili odgovarajuće. kom 2 
175 Flou cev 30W kom 6 
176 Metal halogen sijalica 100 W kom 5 
177 Halogen sijalice 75W kom 5 
178 Halogen sijalice 150W kom 6 
179 Halogen sijalice 300W kom 3 
180 Halogen sijalice 500W kom 1 
181 Protočni bojler 18kW kom 3 
182 Razvodna kutija na zid (OG) kom 20 
183 OG konektor monofazni kom 20 
184 Grlo E40 kom 10 
185 Grlo E14 sa zakackom za lustere-kugle ( po uzorku) kom 30 
186 Genie Esaver ili odgovarajuće, 5WE14  F(max) 37 mm  kom 100 
187 „Master Ambiance“ .12W E27 630lm  kom 64 
188 Natrijum HPS sijalice 400W kom 2 
189 Natrijum Prigusnica 400W kom 2 
190 Obujmice 4mm kom 100 
191 Obujmice 5mm kom 100 
192 Obujmice 6mm kom 100 
193 Obujmice 7mm kom 100 
194 Obujmice 8mm kom 100 
195 Obujmice 9mm kom 100 
196 Obujmice 10mm kom 100 
197 Sijalica Halogen 40W G9 grlo kom 20 
198 Halogen ubodna sijalica 220V 40W G9 grlo kom 20 
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199 Ringla za profesionalne kuhinje, kvadratna 300x300mm. kom 2 

200 
Sijalica metal halogena  Master city white cdo tt 70W/828 (M8)  E27 
grlo kom 15 

9. ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА МОНТАЖУ И ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 PTT obujmice fi 20mm kom 50 
2 PTT obujmice fi 7-12mm kom 100 
3 Šestougaoni vijak GL.MB1.500 8x80 kom 100 
4 Zavrtanj M8x30 kom 100 
5 Navrtka M8 kom 100 
6 Podloška Ф8 kom 100 
7 Vezice Beterman 4.8х3.1, fi 76 pako. 10 
8 Bakarna cev 12x1 (milimetarske cevi) kg 30 
9 Bakarna cev 6x1  (milimetarske cevi) kg 20 

10 Kondez crevo rebrasto providno fi 16mm m 200 
11 Izolir traka 20 met (crna) kom 30 

12 
Izolir traka metalizirana za izolaciju bakarnih cevi 50mmx50m 
(aluminijumska traka 107) 

kom 5 

13 Termoband traka 50 x 50mm (Vonder) kom 5 
14 Izolacija-DG  za cev siva fi 12mm  m 200 
15 Izolacija AC 6x6 (Trocellen) m 200 
16 Izolacija-DG za cev siva fi 18mm  m 100 
17 Gužvajuća najlon tipla  8 x 51mm kom 200 
18 Gužvajuća najlon tipla  12 x 70mm kom 100 
19 Tiple Ф12x130mm + odgovarajući zavrtanj kom 100 
20 Freon R22 kom 5 
21 Freon R407C (ekološki) kom 3 
22 Vijak za ivericu KRST 5x60 kom 300 
23 Nosač za klima uredjaj (komplet) kom 12 
24 Crevo za manobaterije dužine 3met (sa silikonskim zaptivačem) kom 1 
25 Kabel PP-L 5x1.5mm2 m 200 
26 Kutija Ф60mm kom 10 
27 Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem 10/16A 230V kom 10 
28 Šuko utikač laki 10/16A  230V  u ,,L,, izvedbi kom 10 
29 Posuda sa raspršivačem za kompresor(fajtalica) kom 5 
30 Magične krpe kom 6 
31 Freon R410 (ekološki) kom 5 
32 Sredstvo za čišćenje split sistema  1USgal 4 
33 POK kanal 150x60mm m 100 
34 POK kanal 100x60mm m 50 
35 Tečnost za split sisteme - "Coil"  - za dezinfekciju 1USgal 18 
36 PVC račva za kondenz crevo kom 50 
37 DAK DUCT, samolepljiva traka za klime 50mm x 25mm kom 30 
38 Kondenzator za klima kompresore  30µF kom 10 
39 Kondenzator za klima kompresore  35µF kom 10 
40 Kondenzator za klima kompresore  40µF kom 10 
41 Kondenzator za klima kompresore  45µF kom 10 
42 Kondenzator za klima kompresore  50µF kom 10 
43 Kondenzator za klima kompresore  4µF kom 20 
44 Pneumatsko crevo za kompresor dužine 5m kom 2 

 

Б)  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

1.СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 
BATERIJA ZA AKU BUŠILICU ( MAKITA 6313D ili odgovarajuće) 12V, 
2,6Ah   kom 3 

2 BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (BOSH GSR ili odgovarajuće) 12V, kom 3 
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2,6Ah 
3 NOŽ ZA KEKSERICU (MAKITA 3901 ili odgovarajuće ) kom 3 
4 REZNA PLOČA ( BOSCH GKS 65 CE ili odgovarajuće ) kom 4 

5 
NOŽ ZA ABRIHTER ( METABO HO 0882 ili odgovarajuće ), pakovanje 
se sastoji od 8 komada. 

Pakovanje 2 

2.ЗИДАРСКО-КЕРАМИЧАРСКА РАДИОНИЦА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 BONSEK PLATNO 300mm kompl 20 

2 
GUME ZA GRAĐEVINSKA KOLICA, pumpana guma, Dimenzija: 3.5-8, 
komplet se sastoji od spoljne i unutrašnje gume. kompl 8 

3. БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 
STEGA ZA STONU BUŠILICU (ponudu dati po uvidu u postojeću stonu 
bušilicu). kom 2 

2 BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (BOSH GSR 12-1 ili odgovarajuće) 12V kom 3 

4. ЕЛЕКТРИЧАРСКА РАДИОНИЦА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 Univerzalni daljinski upravljač za klima uređaje kom 38 
2 Kondenzatori 30 mikro farada, 400-500V              kom 30 
3 Kondenzatori 35 mikro farada     400-500V                                kom 30 
4 Kondenzatori 40 mikro farada 400-500V                                 kom 30 
5 Kondenzatori 50 mikro farada   400-500V                                kom 30 
6 Kondenzatori 1.5 mikro farada 400-500V                                 kom 30 

7 
ČETKICE, pakovanje od 2 komada, kao što su četkice marke Makita 
model 191963-2 ili odgovarajuće. 

pak 1 

 

Ц)  АЛАТА ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

1.МОЛЕРСКА РАДИОНИЦА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 
GLETARICA OD ROSTFRAJA sa drvenom drškom i aluminijumskom 
osnovom, dim 280x130mm. Klase profesional. kom 3 

2 
TELESKOPSKI ŠTAP za valjak aluminijumski, profesionalni, direktno 
prilagodljiv od 2m. kom 3 

3 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška, širine 40mm . kom 3 
4 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška, širine 80mm . kom 3 
5 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška, širine 100mm. kom 3 
6 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna , drvena drška, širine 120mm. kom 3 
7 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna , drvena drška, širine 140mm. kom 3 
8 ČETKE Flah, širine 20 mm, prirodna dlaka. kom 60 
9 ČETKE Flah, širine 40 mm, prirodna dlaka. kom 30 

10 ČETKE Flah, širine 60 mm, prirodna dlaka. kom 30 
11 ČETKE Flah, širine 80 mm, prirodna dlaka. kom 40 

12 
VALJAK ULOŽAK ŽUTO ZELENI DELUKS, širina 25 cm , kao što je 
valjak marke Mimont ili odgovarajuće. kom 30 

13 
NOSAČ VALJAKA za uložak iz stavke 12, kao što je nosač valjka 
marke Mimont ili odgovarajuće. kom 10 

14 
VALJAK ULOŽAK ŽUTO ZELENI DELUKS, širina 10 cm , kao što je 
valjak marke Mimont odgovarajuće. 

kom 50 

15 
NOSAČ VALJAKA za uložak iz stavke 14, kao što je nosač valjka 
marke Mimont odgovarajuće. 

kom 20 

16 RADIJATOR ČETKE 2", profi. kom 30 
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17 ŽICA ZA CEĐENJE FARBE kom 3 
18 SKALPEL metalni, profi kao što je skalpel. kom 3 
19 PIŠTOLJ ZA SILIKON, metalni, univerzalni kom 3 

20 
PIŠTOLJ ZA SILIKON, aluminijumski, kapaciteta 310 ml, 
profesionalni. 

kom 2 

21 Lopatica za mešanje, spiralna za bušilicu kom 2 

2. СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar. kom 1 
2 PETOMETAR profi širine 2.5cm . kom 2 
3 VASER VAGA, dužine do 60 cm . kom 1 
4 STEGE  250mm. kom 3 

5 
BURGIJE za drvo. Komplet se sastoji od burgija 3,4,5,6,7,8,9,10 
mm. Profesionalne kompl 2 

6 NOŽ ZA STAKLO  profi. kom 2 

7 
PIŠTOLJ ZA SILIKON, aluminijumski, kapaciteta 310 ml, 
profesionalni. 

kom 1 

8 PIŠTOLJ ZA SILIKON, metalni, univerzalni. kom 2 

9 
KOMPLET PINOVA ZA DRVO, tri veličine u kompletu zajedno sa 
odgovarajućim magnetnim nastavkom. kompl 3 

10 LISTOVI ZA UBODNU TESTERU ZA DRVO (po uzorku). kom 20 
11 NOŽEVI ZA RUČNI ABRIHTER 82mm. pari 10 
12 VINKLO, 30cm . kom 1 
13 BURGIJE ZA ŠARKE 18mm. kom 2 
14 BURGIJE ZA ŠARKE 22mm. kom 2 
15 BURGIJE ZA ŠARKE 35mm. kom 2 

16 
BURGIJA TESTERASTA ZA SEČENJE I VAĐENJE RUPA, komplet sa 
više veličina kompl 2 

17 LIST TESTERE za BOHSEK drvo-metal, sitnozubni. kom 15 
18 TURPIJA ZA DRVO RAVNA-POLUKRUG, dužina sa drškom oko 30cm kom 1 
19 TURPIJA ZA METAL, dužina sa drškom oko 30cm kom 1 

20 
ŠRAFCIGER KRSTAK KOMPLET, profesionalni, komplet se sastoji iz 5 
veličina kompl 1 

3.ЗИДАРСКО-КЕРАМИЧАРСКА РАДИОНИЦА  

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 GRAĐEVINSKA KOLICA 100 lit. kom 1 

2 
BURGIJE ZA BETON, komplet se sastoji od burgija 6mm,8mm,10mm 
i 12mm. 

kompl 1 

3 ALU LETVA, 2m kom 1 
4 SEKAČ ZA HILTI, veliki. kom 1 
5 ŠPIC ZA HILTI, veliki. kom 1 
6 RUČNI SEKAČ kom 2 
7 RUČNI ŠPIC kom 2 
8 KLJEŠTA OBIČNA . kom 1 
9 VASERVAGA, 60cm. kom 1 

10 VASERVAGA, 100cm. kom 1 
11 TROMETAR profi širine 2cm. kom 2 
12 PETOMETAR profi širine 2.5cm. kom 2 
13 FANGLA ALUMINIJUMSKE, zidarska, profesional sa drvenom drškom. kom 2 

14 
MISTRIJE, oble zidarske, izrađene od nerđajućeg čelika i sa drvenom 
drškom širine 220mm. kom 2 

15 
MISTRIJE, trapezaste keramičarske, izrađene od nerđajućeg čelika i 
sa drvenom drškom, širine 160+180mm kom 2 

16 
GLETARICA OD ROSFRAJA sa drvenom drškom i aluminijumskom 
osnovom, dim 280x130mm. Klase ekstra profesional. 

kom 2 

17 
GLETARICA GUMENA, plastični nosač sa gumenim uloškom debljine 
10mm, dim 280x140mm.Klase ekstra profesional. 

kom 2 

18 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška, širine 80mm. kom 2 
19 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška, širine 100mm. kom 2 
20 HOBLE PLASTIČNE veće dimenzije 500mm. kom 2 
21 HOBLE PLASTIČNE manje dimenzije 300mm. kom 2 
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22 
GLETARICA NAZUBLJENA od rosfraja sa drvenom drškom i 
aluminijumskom osnovom dim. 280x130mm, zupci 6x6mm kom 2 

23 DIJAMANSKA ŠAJBNA za malu brusilicu. kom 10 
24 OLOVKE STOLARSKE kom 4 
25 SKALPER profesionalni , sečivo od 18mm, sa metalnim ojačanjem. kom 2 
26 Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, krstak. kompl 1 
27 Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, obični. kompl 1 
28 NOŽIĆI SKALPERA širine 18mm, 10kom u pakovanju. pak 1 

4. БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 
APARAT ZA ZAVARIVANJE sa jednosmernom strujom, područje 
zavarivanja 5-160A, prečnik elektrode 1,5-4,0mm, masa aparata do 
10kg,  

kom 1 

2 TURPIJA POLUOKRUGLA manja kom 1 
3 ČEKIĆ 200g kom 1 
4 KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE  kom 1 

5 
BURGIJE ZA BETON, komplet se sastoji od burgija 4 mm , 6mm, 
8mm, 10mm i 12mm. 

kompl 1 

6 BURGIJE ZA METAL Ø 2mm. kom 10 
7 BURGIJE ZA METAL Ø 2,5mm. kom 10 
8 BURGIJE ZA METAL Ø 3mm. kom 10 
9 BURGIJE ZA METAL Ø 3,5mm. kom 10 

10 BURGIJE ZA METAL Ø 4mm. kom 8 
11 BURGIJE ZA METAL Ø 4,5mm. kom 8 
12 BURGIJE ZA METAL Ø 5mm. kom 5 
13 BURGIJE ZA METAL Ø 5,5mm. kom 5 
14 BURGIJE ZA METAL Ø 6mm. kom 5 
15 BURGIJE ZA METAL Ø 6,5mm. kom 5 
16 BURGIJE ZA METAL Ø 7mm. kom 5 
17 BURGIJE ZA METAL Ø 7,5mm. kom 5 
18 BURGIJE ZA METAL Ø 8mm. kom 5 
19 BURGIJE ZA METAL Ø 8,5mm. kom 5 
20 BURGIJE ZA METAL Ø 9mm. kom 5 
21 BURGIJE ZA METAL Ø 9,5mm. kom 5 
22 BURGIJE ZA METAL Ø 10mm. kom 5 

5. ТАПЕТАРСКА РАДИОНИЦА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 
NOŽ ZA SEČENJE TEPIHA-skalper, aluminijumski ekstra profi sa 
jednim trapezoidnim sočivom, praktično oblikovanim sa 
mehanizmom za brzo menjanje sečiva i sa rezervnom pregradom. 

kom 2 

2 
NOŽIĆI TRAPEZNI za NOŽ ZA SEČENJE TEPIHA-skalper  debljine 
0,5mm, 10kom u pakovanju. pak 2 

6. ИНСТАЛАТЕРИ ВОДОВОДА И ГРЕЈАЊА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 PODEŠAVAJUĆI KLJUČ, manji, dužina oko 150mm. kom 1 
2 KOMBINOVANA KLJEŠTA, kombinirka. kom 1 
3 KLJEŠTA PAPAGAJ. kom 1 
4 BONSEK (testera za metal) . kom 1 
5 LISTOVI ZA TESTERU (metal) . kom 10 
6 ŽIČANA ČETKA kom 1 
7 TROMETAR profi širine 2cm. kom 2 

7. ЕЛЕКТРИЧАРСКА РАДИОНИЦА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 merdevine sa 6 prečki sa gumenim navlakama, drvene atestirane kom 1 
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2 merdevine sa 7 prečki sa gumenim navlakama, drvene atestirane kom 1 
3 HILTI bušilica za bušenje rupa u betonu za tiple, profi kom 1 
4 Nož za skidanje izolacije (profi) kom 3 
5 Komplet ključeva cevasti (šrafciger, profi) kom 3 
6 Unimer sa kleštima  (profi) kom 3 
7 Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, krstak. kompl 2 
8 Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, obični. kompl 2 
9 Ispitivač napona sa indukcijom kom 2 

8. ЦВЕЋАРСКА РАДИОНИЦА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 MAKAZE ZA LOZU. kom 1 
2 PRSKALICE 1 lit plastična kom 5 
3 PLASTIČNE KANTE 10 lit. za zalivanje cveća kom 1 
4 PLASTIČNE KANTE 5 lit. za zalivanje cveća kom 2 

9. СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ ПОМОЋНИХ РАДНИКА 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 
KOLICA za transport tereta, prečnik točak 200mm, dimenzije ploče 
za nošenje 500x200mm, nosivost minimalno 600kg. kom 3 

10. АУТОСЕРВИС 

R.b
r. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

1 BURGIJE ZA METAL Ø 2mm. kom 2 
2 BURGIJE ZA METAL Ø 2,5mm. kom 2 
3 BURGIJE ZA METAL Ø 3mm . kom 2 
4 BURGIJE ZA METAL Ø 3,5mm . kom 2 
5 BURGIJE ZA METAL Ø 4mm. kom 2 
6 BURGIJE ZA METAL Ø 4,5mm. kom 2 
7 BURGIJE ZA METAL Ø 5mm. kom 2 
8 BURGIJE ZA METAL Ø 5,5mm . kom 2 
9 BURGIJE ZA METAL Ø 6mm. kom 2 

10 BURGIJE ZA METAL Ø 6,5mm. kom 1 
11 BURGIJE ZA METAL Ø 7mm. kom 2 
12 BURGIJE ZA METAL Ø 7,5mm. kom 1 
13 BURGIJE ZA METAL Ø 8mm. kom 2 
14 BURGIJE ZA METAL Ø 8,5mm. kom 1 
15 BURGIJE ZA METAL Ø 9mm. kom 1 
16 BURGIJE ZA METAL Ø 9,5mm. kom 1 
17 BURGIJE ZA METAL Ø 10mm. kom 1 

 

3)2)квалитет, количина и опис добара, радова или услуга : 

 
Сва понуђена добра ( за која је дат опис или упућивање на трговачку марку или 

„одговарајуће“) морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених 
карактеристика. 

Позивање Наручиоца у спецификацији у оквиру конкурсне документације на 
трговачке знаке односно робне марке су само дескриптивног карактера а не 
рестриктивног. Понуђач може заменити тражене трговачке знакове односно робне марке 
у својој понуди, под условом да докаже да су те измене у суштини одговарајуће или 
супериорне у односу на оне које су назначене од стране Наручиоца. 

Понуђачи су обавезни да у колони ТАБЕЛЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ – врста,тип 
понуђеног добра  упишу тражене податке.У супротном понуда ће се одбити као 
неодговарајућа. 

Количина и опис добара дати су у тачки 3)1) овог дела Конкурсне документације. 
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Добра која су предмет ове набавке су оквирне потребе  Наручиоца за 2015. и 
2016.годину у погледу количина. 
       Наручилац задржава право корекције количина добара по Оквирном споразуму. 
 Добра под следећим бројевима понуђач нуди по узорку датим на следећим 
фотографијама: 
А) ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА  1.СТОЛАРИ МАТЕРИЈАЛ РЕД.БР.: 

34 

 
 
 
ŠARKE RAVNE SA ŠRAFOVIMA  

 
 
 

35 

 
 
 
ŠARKE KRIVE SA ŠRAFOVIMA  

 
 
 

36 

 
 
 
ŠARKE POLUKRIVE SA ŠRAFOVIMA  
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37 
 
 

 
ŠARKE ZA STAKLO, ravne  

 
 
 
 
 

38 

 
ŠARKE ZA STAKLO, krive 

 
 
 
 

82 

 
 
Ručke drvene – dugme 

 
 

83 

 
 
Ručke metalne raspon šrafa 97mm  
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84 

 
Ručke metalne raspon šrafa 127mm  

 
 

А) ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА  8.ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ РЕД.БР.: 

185 

 
Grlo E14 sa zakackom za lustere-kugle 

 
 

3)3)начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

 
Наручилац задржава право да у току прегледа и оцене понуда затражи од 

понуђача да достави узорке за добра која нуди. 
Понуђач који буде изабран у обавези је да испоручује добра сходно достављеним 

узорцима (узорци се задржавају до прве испоруке уговорених добара, након чега се 
враћају понуђачу).  

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке 
појединачне испоруке представник Наручиоца  ће вршити уз присуство представника 
Добављача на месту испоруке добара.  

Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, поручену количину и 
добра уобичајеног квалитета Наручилац ће раскинути оквирни споразум сходно 
одредбама Закона о облигационим односима. 

Наведено из разлога спровођења контроле и обезбеђења квалитета који 
Наручилац захтева и очекује. 
 
 

3)4)рок  извршења: 

  
Добра се испоручују сукцесивно за време трајања Оквирног споразума, према 

потребама Наручиоца, у року од 3 радна дана од дана пријема наруџбенице, са 
једнократном испоруком по наруџбеници.  

Наручилац наруџбеницу упућује у писменој форми путем мејла.   
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 Број издатих наруџбеница ће зависити од стварних потреба Наручиоца током 
важења оквирног спорaзума. 

Врсту и количину добара утврђује Наручилац, по свакој појединачно  издатој 
наруџбеници, у складу са својим потребама.  

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из 
спецификације Обрасца понуде из  оквирног споразума.  

Количине добара утврђене на основу издате наруџбенице су обавезујеће и за 
Наручиоца и за Добављача.  

  
 

3)5)место извршења или испоруке добара: 

  
На адресу Наручиоцу, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. 
Испоруку врши понуђач, о сопственом трошку и сопственим превозом. Понуђач 

је дужан да изврши и пренос испоручених добара до магацина Наручиоца. Сви 
трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања производа до ускладиштења у 
магацин Наручиоца, падају на терет понуђача.  

  

3)6)евентуалне додатне услуге и сл.: 

  
 Нису предвиђене. 

 

4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
  Ова конкурсна докумнетација не садржи техничку документацију и планове. 
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5)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 
 

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку 
јавне набавке: 

  

Ред. 
број 

5.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
 

5 / 

6 да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине 

 
 

Ред. 
број  

5.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет 
 

да нема дана  неликвидности у 
периоду од 6 месеци пре 
објављивања Позива за подношење 
понуда односно од 25.09.2014.-
25.03.2015. 

2 пословни капацитет да поседује искуство у испоруци 
добара која су предмет јавне набавке 
минимум 5 (пет) уговора - стручне 
референце за период од 5 (пет) 
година – 2010,2011,2012,2013,2014. 

3 технички капацитет 
 

да располаже са минимум 3 возила са 
важећим регистрацијима – 1 камион  и 
2 комби возила за доставу 
(власништво, закуп или лизинг) 

4 кадровски капацитет да има минимум 7 запослених односно 
радно ангажованих лица на 
пословима комерцијале и возача 
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5.2.Услови које ПОДИЗВОЂАЧ  мора да испуни , у складу са чланом 80. ЗЈН да 
би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 
број 

 
5.2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији 

5 / 

6 / 

 

Ред. 
број 

  

5.2.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет 
 

да нема дана  неликвидности у периоду од 
6 месеци пре објављивања Позива за 
подношење понуда односно од 25.09.2014.-
25.03.2015. 

2 пословни капацитет да поседује искуство у испоруци добара 
која су предмет јавне набавке минимум 5 
(пет) уговора - стручне референце за 
период од 5 (пет) година – 
2010,2011,2012,2013,2014. 

3 технички капацитет 
 

да располаже са минимум 3 возила са 
важећим регистрацијима – 1 камион  и 2 
комби возила за доставу (власништво, 
закуп или лизинг) 

4 кадровски капацитет да има минимум 7 запослених односно 
радно ангажованих лица на пословима 
комерцијале и возача 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН – услови из тачке 1 до 4. дела 5.2.1. 
Конкурсне докумнетације. 

  Додатни услови не односе се на подизвођача и они нису дужни да их испуне.   
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5.3.Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у 
складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 
број 

 
5.3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији 
 

5 / 

6 да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине 

 

Ред. 
број 

  

5.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет 
 

да нема дана  неликвидности у периоду од 
6 месеци пре објављивања Позива за 
подношење понуда односно од 25.09.2014.-
25.03.2015. 

2 пословни капацитет да поседује искуство у испоруци добара 
која су предмет јавне набавке минимум 5 
(пет) уговора - стручне референце за 
период од 5 (пет) година – 
2010,2011,2012,2013,2014. 

3 технички капацитет 
 

да располаже са минимум 3 возила са 
важећим регистрацијима – 1 камион  и 2 
комби возила за доставу (власништво, 
закуп или лизинг) 

4 кадровски капацитет да има минимум 7 запослених односно 
радно ангажованих лица на пословима 
комерцијале и возача 

 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН –услови  под редним бројем 1., 2., 3., 4. и 6.  дела 
5.3.1. Конкурсне документације. 

Додатне услове испуњавају заједно. 
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 5.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗЈН 

 
1)прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и 

Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне 
набавке и органа надлежног за њихово издавање:  

 
 

Ред. 
број 

 
5.4.1.ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  

1 извод из регистра надлежног органа 
 

ПРАВНО ЛИЦЕ:   
-извода из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из 
регистра надлежног Привреног суда 

ПРЕДУЗЕТНИК:  
-извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/ 

орган надлежан за издавање: 
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) 
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други 
орган) 

2 потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а 
*не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда   

*уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
потврду достави за сваког законског заступника 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  
-извод из казнене евиденције: 
1)правно лице – уверење надлежног суда     
2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе  МУП-а 

да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  
-кривична дела против привреде,  
-кривична дела против животне средине,  
-кривично дело примања или давања мита  
-кривично дело преваре   

ПРЕДУЗЕТНИК:  
-извод из казнене евиденције: 
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 

 да предузетник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
-за кривична дела против привреде,  
-кривична дела против животне средине   
-кривично дело примања или давања мита   
-кривично дело преваре 
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ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   
-извод из казнене евиденције: 
1) уверење надлежне полицијске управе МУП  

да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
-кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине, 
-кривично дело примања или давања мита   
-кривично дело преваре 

орган надлежан за издавање: 
 
ПРАВНА ЛИЦА: 
-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица 
 
-извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организивани 
криминал) Вишег суда у Београду 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 
 
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за 
законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења али  и 
према емсту пребивалишта). 
            
ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а  
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

3. потврда надлежног суда или надлежног органа за регистрацију 
привредних субјеката 

*не могу бити старије од 2 месеца пре отварања понуда  
*морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда 
*да није изречена мера која је на снази у време објављивања позива  

ПРАВНО ЛИЦЕ:   
-потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, 
 или  
потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности  

ПРЕДУЗЕТНИК:   
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности  
или  
потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова 
  

 орган надлежан за издавање:   
-Привредни суд према седишту правног лица 
-Прекршајни суд према седишту правног лица односно 
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предузетника/физичког лица 
или 
-Агенција за привредне регистре  за правна лица и предузетнике 
   

4 потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно 
социјално осигурање или потврда надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације 
*не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда 

ПРАВНО ЛИЦЕ:   
-уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и  
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 

ПРЕДУЗЕТНИК:   
-уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и  
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   
-уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и  
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода  

орган надлежан за издавање: 
-Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални 
центар - ___________  Филијала/експозитура - ___________ према месту 
седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату 
одређене врсте јавног прихода. 
 
- Град односно општина – градска односно општинска пореска управа према 
месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за 
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 
*уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да 
се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од 
других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз 
потврду локалне пореске управе   приложи и потврде осталих локланих 
органа/организација/установа  

 

5 важећа дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке 

 

 / 

6 Потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
*изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оиверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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број 

 
5.4.2.ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  

1 финансијски капацитет 

-потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 25.09.2014.-
25.03.2015. 

орган надлежан за издавање: 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
Дирекција за регистре и принудну наплату 
Одељење за принудну наплату Одсек за пријем основа и налога принудне 
наплате, Крагујевац 
Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000 Крагујевац 
Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним 
подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Адреса: 
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs 
zahtevzapotvrde@nbs.rs  
Све додатне информације могу се добити на телефон 034-307-890.  

2 пословни капацитет 

-списак најважнијих испоручених добара који су предмет јавне набавке 
за период од 5 година (2010-2014), са назначењем броја уговора по свакој 
години – минимум 5 (пет) уговора за свих пет година (Образац дат у 
Конкурсној докумнетацији) 
-стручне референце (потврде)  које прате списак најважнијих 
испоручених добара са прилагањем копија уговора  (Образац дат у 
Конкурсној докумнетацији) 
 *Стручне референце (потврде) морају бити на обрасцу из Конкурсне докумнетације, потписана и 
оверена од стране  купца/наручиоца, не могу бити фотокопије или факс. У противном понуда се 
одбија као неприхватљива. 

орган надлежан за издавање: 
-понуђач и купци/наручиоци     

3 технички капацитет 

-фотокопија саобраћајних дозвола (важећа) 

4 кадровски капацитет 

- изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде 
за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима 
одговорним за контролу квалитета, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица понуђача. У Изјави навести имена лица са назнаком радног 
места  (Образац дат у Конкурсној докумнетацији) 
-копија радне књижице 
-копије уговора о раду односно уговора о радном ангажовању за лица 
тражена кадровским капацитетом  
-копија пријаве осигурања 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, захтевати од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
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На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача 

није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 

75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду 

зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, 

навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.Понуђач има 

обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача , уколико на тај 

начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН. 

Понуђач може да достави потврду НБС о броју дана неликвидности или да на обрасцу 

понуде наведе интернет адресу где наручилац може да изврши увид у тражени податак. 

Наручиалц не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ 
одређен ЗЈН или Комнкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику.У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се 
електронска лицитација. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 
докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА 

ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН чини саставни део ове Конкурсне докумнетације.    
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума 
и да је документује на прописан начин. 

  
2)текст изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона:понуђач је у 

обавези да , на Обрасцу из Конкурсне документације, уз понуду, достави потписану и 
оверену Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. У 
супротном понуда ће се одбити као неприхваатљива. 

 
3) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. 

став 4. Закона:с обзиром на тода се не ради о спровођењу поступка јавне набавке мале 
вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) – искључива права и 3) – 
хитност ЗЈН чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН 
(3.000.000,00 динара), Наручилац не дефинише текст изјаве у смислу члана 77. став 4. ЗЈН. 
 

4)прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на 
начин прописан чланом 77. став 5. Закона:с обзиром на то да се не ради о спровођењу 
поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне испоруке добара, додатне услуге 
или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робним берзама, Наручилац није у 
обавези да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености услова на начин 
прописан чланом 77. став 5. ЗЈН. 
 

5) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: 
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На основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који 
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs   
2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН 
-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 
3)доказ о испуњености додатног услова – финансијски капацитет (потврда НБС о 

броју дана неликвидности) 
- НБС: www.nbs.rs линк/принудна наплата/претраживање дужника у принудној 

наплати. 
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6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1)подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је 

дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном 
језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на 
страном језику: 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. 
Наручилац дозвољава да се понуда да делимично и на страном језику, и то на 

енглеском језику или језику земље порекла добара, у делу који се односи на техничке 
карактеристике понуђеног добра. 

   
2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина 

на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити 
њихов саставни део: 

2а)посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда 
се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или путем 
поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко 
попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).   

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

   Понуду доставити на адресу Наручиоца: Управа за заједничке послове 
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са обавезном назнаком 
на лицу коверте или кутије: "Не отварати - понуда за ЈН ОП ОС 7/2015". 

На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача, број 
телефона, електронску адресу и име особе за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача на полеђини коверте или кутије 
потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих 
учесника у заједничкој понуди, број телефона, електронску адресу и име особе за контакт. 

 Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду 
примљене у писарницу Наручиоца – радно време писарнице је сваког радног дана – 
понедељак – петак од 8 до 16 часова) до  24.04.2015. године  до 11,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу  
предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему понуде Наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, 
сматраће се неблаговременом. 

Обавезна садржина понуде је: 
  

1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО, ДОСТАВЉА: 
 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 
наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације  

2 Образац понуде са табеларним делом понуде  

3 Образац процентуално учешће одређене врсте трошкова 

4 Образац   трошкова  припреме понуда   
*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

5 Образац изјаве о независној понуди   

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН   
*само ако понуђач има седиште у другој држави 
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7 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН   

8 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева 
за регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

9 Модел Оквирног споразума 

 
2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ДОСТАВЉА: 

 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 
наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације 
*докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН  достављју се само за понуђача    

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац општи подаци о подизвођачима 

4 Образац процентуално учешће одређене врсте трошкова 

5 Образац трошкова припреме понуде 
*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

6 Образац изјаве о независној понуди 

7 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН  
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

8 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

9 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 
регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке)  

10  Модел Оквирног споразума 

 
3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ,ДОСТАВЉА: 

 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 
наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације 
*група понуђач која подноси понуде   доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.ЗЈН 
доставља   за све понуђаче из групе понуђача     
*доказе о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН  заједнички испуњавају  

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача 

4 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

5 Образац процентуално учешће одређене врсте трошкова 

6 Образац трошкова припреме понуде  
*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

7 Ијава о независној понуди 

8 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

9 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

10 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 
регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

11 Модел Оквирног споразума 

 
2б)начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно 

података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач 
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уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све 
обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца 
и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом 
понуђача. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача 
потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице 
понуђача потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2. 

  АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група 
понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној докумнетацији потписују и 
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у 
Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и 
Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити потписани и оверени 
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе 
да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце из 
Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати Споразумом 
којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке поснуде сходно члану 81. 
ЗЈН,како је то и објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне документације. 

 
  3)обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну 
или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, 
уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија: 

Ова набавка није обликована по партијама. 
 
4) обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико 

је подношење такве понуде дозвољено: 
Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве 

понуде није дозвољена. 
 

5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. 
Закона: 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив  понуде треба доставити на адресу Наручиоца: Управа 
за заједничке псолове покрајинских органа 21000 Нови сад Булевар Михајла Пупина 16.,   
путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком: 

«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН ОП ОС 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ», или 
«ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП ОС 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ», или 
«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН ОП ОС 7/2015 –», или 
«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП ОС 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ».   

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да 
понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју 
понуду. 
 

6)обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да 
учествује у више заједничких понуда: 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног 
става ове подтачке ( став 4. члана 87. ЗЈН). 
 

7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој 
понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила 
поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно 
подизвођачу: 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да навде део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца 
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  

Додатне услове за подизвођача понуђач не треба да доказује. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира 
на број подизвођача. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан 
да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан  да омогући 
добављачу да приговори ако потраживање није доспело.У том смислу потребно је да се 
подизвођач  обрати Наручиоцу писменим захтевом , а Наручилац ће у року од 3 дана од 
дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено 
изјсни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор.Након 
одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку.Ова правила поступања не 
утичу на одговорност добављача. 
  

8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке: 

Понуду може поднети група понуђача.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН. 
Додатне услове из члана 76. ЗЈН чланови групе понуђача испуњавају заједно. 
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне 
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набавке (Споразум о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи 
податке о: 

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

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Споразумом се уређују и питање ко потписује обрасце из Конкрсне докумнетације у 

смислу навода у тачки 2) овог дела Конкурсне документације. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни 
облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 

У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне квалификације 
лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 
  

9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, 
као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

9)1) Начин и услови плаћања: вирмански, на рачун понуђача,у року до 20 дана 
од дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра и пратеће 
документације , на основу појединачно издатих наруџбеница. Сваки достављени рачун 
мора да садржи број и датум закљученог Оквирног споразума и издате наруџбенице. 

Обавезе Наручиоца из издатих наруџбеница које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена 
за наредну буџетску годину. 

9)2)гарантни рок: у складу са гарантним роковима произвођача добара 

9)3)Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:   
  Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима:  
  -уколико понуђач понуди другачији рок испоруке од захтеваног 
 -уколико понуђач понуди другачији начин и услове плаћања 
 -уколико не достави потписану и оверену Изјаву о независној понуди 
 -уколико понуђач не достави спецификације за папир дефинисан у делу 3)2)2) 
 -уколико понуђач понуди добра која не испуњавају у потпуности све захтеве из 
Техничке спецификације. 
 9)4)Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни 

недостатак понуде и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуд 
одбити као неприхватљиву. 
 

10) валуту и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 
10)1) Валута:динар. 
10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: цена у понду 

наводи се и изражава у динарима и то на начин тражен у Обрасцу понуде. 



  

42/165  

Уговорена цена је промељива и то најраније 120 дана од дана издавања прве 
наруџбенице а у складу са месечним стопама промене потрошачких цена (за месеце по 
истеку рока од 120 дана од дана издавања првe појединачне наруџбенице) а према 
укупним индексима потрошачких цена - ланчаним Републичког Завода за Статистику 
(http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite). 

Период од 120 дана у којем се цене не могу мењати не улази у обрачун за промену 
цена. 

О евентуалним променама цена Добављач је у обавези да благовремено поднесе 
Наручиоцу, у писменој форми, захтев за промену цена са списком добара за које захтева 
промену цена. Наручилац је обавезан да у року од 3 дана од дана пријема захтева 
обавести Добављача да ли прихвата промену цена, односно, да сагласност на промену 
цена. Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке тј. примењиваће се након 
давања писмене сагласности. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 
ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

11) податке о државном органу или организацији, односно органу или 
служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за 
извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив 
за подношење понуде објављен на страном језику: 

У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном 
језику, сходно  ставу 4. члана 57. ЗЈН, тако да ова конкурсна документација не садржи 
податке у смислу ове тачке. 
 

12) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева: 

 

12)1) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење обавеза у 
поступку јавне набавке (озбиљност понуде), које понуђач ПРЕДАЈЕ УЗ ПОНУДУ: 

  

Врста: Бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и 
копијом захтева/потврде за регистрацију менице , као гаранција за испуњење обавеза у 
поступку јавне набавке – за озбиљност понуде. 

Меничнио писмо/овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. 
Понуђач може да да менично писмо/овлашћење и на свом оврасцу али исто мора имати у 
потпуности исту садржину као и Менуично писмо/овлашћење из Конкрусне документације. 
У супротом понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање и 
регистрована у складу са чланом 47а. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 
3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС 
о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 
(„Службени гласник РС“, бр.56/2011) у Регистру меница Народне банке Србије а као доказ  
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице (са серијским 

бројем менице, основом по коме је издата  - учешће на тендеру и износом из 

основа), овереног од своје пословне банке.У супротном понуда ће се одбити због битних 
недостатака као неприхватљива. 

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не 
може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио 
Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат 
понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) 
и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке 
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– број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности 
понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – до истека рока важења 
понуде. 

Начин подношења: уз понуду. 
Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пдв. 
Рок трајања: до истека рока важења понуде. 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити  идентичан 

са потписом у картону депонованих потписа.  
Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне 

документације понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака.  
Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах 

након потписивања оквирног споразума. 
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач 

супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за 
подношење понуда, као и ако не закључи оквирни споразум након што се донесе одлука о 
закључењу оквирног споразума. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 
снази.  

По истеку рока важења менице наручилац ће предметну меницу вратити, на писани 
захтев  Добављача. 
  

12)2)средство обезбеђења за испуњење уговорне обавезе (НЕ ПРЕДАЈЕ СЕ 

УЗ ПОНУДУ - ПРЕДАЈЕ ПОНУЂАЧ СА КОЈИМ СЕ  ЗАКЉУЧУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ) 

Врста: Бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и 
копијом захтева/потврде за регистрацију менице , као гаранција за испуњење уговорне 
обавезе. 

Меничнио писмо/овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. 
Понуђач може да да менично писмо/овлашћење и на свом оврасцу али исто мора имати у 
потпуности исту садржину као и Менуично писмо/овлашћење из Конкрусне документације. 
У супротом понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање и 
регистрована у складу са чланом 47а. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 
3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС 
о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 
(„Службени гласник РС“, бр.56/2011) у Регистру меница Народне банке Србије а као доказ  
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице (са датумом 

издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања  - гаранција за 

квалитетно обављен посао), овереног од своје пословне банке.У супротном понуда ће 
се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не 
може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио 
Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат 
понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) 
и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке 
– број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности 
оквирног споразума и у динарима без пдв, са навођењем рока важности –  30 дана дужи 
од дана окончања реализације оквирног споразума. 

Начин подношења: у моменту закључења оквирног споразума. 
Висина: 10 % од укупне вредности оквирног споразума и изражена у динарима, без 

пдв. 
          Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације оквирног споразума. 

 Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз оквирни споразум 
ако изабрани понуђач не испуњава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 
оквирним споразумом. 
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 У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде-
групе понуђача) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или 
више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може 
бити мања од 10% од укупне вредности уговора без пдв. 

13) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу 
заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче:/. 

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

14)обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се 
комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. 
Закона:  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном 
назнаком «Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде за јавну набавку добара – потрошни материјал , резервни делови и алат за рад 
мајсторских радионица  ( ЈН ОП ОС 7/2015) може се упутити наручиоцу: 
• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 
наручиоца (Управа за заједничке послове покрајинских органа 21000 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16.)  

-писарница се налази у згради Владе АПВ , Булевар Михајла Пипина 16., 
приземље , канцеларија у приземљу бр.59.Радно време писарнице за 
непосредан пријем докумената је од 8 до 16 часова, радним даном. 
-није прихватљиво непосредсно достављање докумената на друго место осим 
Писарнице. 

или 
• путем електронске поште, на емаил: jelena.skoric@vojvodina.gov.rs  

-електронска пошта се прима од 8 до 16 часова, радним даном.Електронска 
пошта која је приспела на маил сервер у другом временском периоду биће 
примљена и заведена наредног радног дана. 
-није прихватљиво слање елетроснке поште на друге е маил адресе осим горе 
наведене. 

 
или 
• путем факса, на број 021/487-4087. 

-факс је расположив за пријем од 8 до 16 часова, радним даном.Факс који је 
приспео у другом временском периоду биће завден наредног радног дана. 
-није прихватљиво слање факса на друге бројеве осим горе наведеног. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 

захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН – Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.  

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не 
ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке. 

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени 
овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и 
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања 
понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување 
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документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и 
архива. 

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове 
техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да 
користе производе информационих технологија у општој употреби.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. 

 
15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно 
његовог подизвођача: 

После отварања понуда Наручилац може, приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача. 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
изршити контролу (увид)  код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је 
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који 
су од значаја за примену критеријума за закључење оквирног споразума, односно 
промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе 
поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

16) захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене 
цене: 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних 
обавеза. 

Понуђач је у обавези да, у тренутку закључења оквирног споразума, достави 
додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – бланко соло меницу,безусловну, 
плативу на први позив, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и 
депо картоном, у вредности од 15% од укупне вредности уговора без пдв, са роком 
важности који је 30 дана дужи од истека рока за извршење уговора. 
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Ако за време трајања оквирног споразума се промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност средства обезбеђења мопра да се продужи. 

Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења оквирног 
споразума. 
 

17) елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у 
случају спровођења преговарачког поступка: /. 
 

18) врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на 
основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно 
изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума 
која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

Критеријум за закључење оквирног споразума у поступку јавне набавке добара – 
потрошни материјал , резервни делови и алат за рад мајсторских радионица је   «најнижа 
понуђена цена». 

Са понуђачем који понуди најнижу цену, под условом да је понуда прихватљива, 
закључиће се оквирни споразум. 
   

19) елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 
пондера или истом понуђеном ценом: 

У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену наручилац ће    
рангирати понуду на основу жреба. 

 
20) oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч: 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 

21) обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права 
са упутством о уплати таксе из члана 156. Закона: 

21)1) рокови и начин подношења захтева за заштиту права   
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за 
подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 
достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН. 

Одредбе члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН сходно се примењују на одлуку о обустави 
поступка. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3.   члана 149. ЗЈН, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 
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за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета Републике 
Србије, наведен у подтачки 21)2) ове тачке,  уплати таксу у износу:   

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац 
захтева су: 

1. Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона 
о јавним набавкама: 

У поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о 
јавним набавкама, без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке или 
понуђена цена понуђача којем је додељен уговор, као и без обзира на врсту поступка јавне 
набавке износи 15.000 динара. 

2. Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале 
вредности и преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за 
подношење понуда: 

У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, такса износи 40.000 динара, без обзира на 
то: 
- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или после 
истека рока за подношење понуда; 
- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 
- колика је процењена вредност јавне набавке; 
- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 

3. Такса за захтев за заштиту права поднет у јединственом поступку јавне 
набавке (без партија): 

1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 
садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне 
документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење 
понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки 
(осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је процењена 
вредност јавне набавке; 

2) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели уговора о 
јавној набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку 
јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда), одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор (без 
урачунатог ПДВ-а), па ако та цена не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 
динара, а ако та цена прелази 80.000.000 динара, такса износи 0,1 % те цене. 

3) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете 
после истека рока за подношење понуда (пријава), изузев одлуке о додели уговора о 
јавној набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку 
јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда), одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та 
вредност не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако та вредност 
прелази 80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке. 

4. Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке који 
обликован по партијама: 

1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне 
набавке,садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне 
документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење 
понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки 
(осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је укупна процењена 
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вредност јавне набавке (збир процењених вредности свих партија) и без обзира на то 
колика је процењена вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту 
права; 

2) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете 
после истека рока за подношење понуда (пријава), укључујући и одлуку о додели уговора 
о јавној набавци и одлуку о обустави поступка јавне набавке, висина таксе се у свим 
врстама поступака јавних набавки, осим у поступку јавне набавке мале вредности и у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, одређује према 
укупној процењеној вредности јавне набавке (збир свих партија), без обзира на процењену 
вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту, па ако укупна 
процењена вредност јавне набавке не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 
динара, а ако укупна процењена вредност јавне набавке прелази 80.000.000 динара  
такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.  

_21)2) Упутсво о уплати таксе из члана 156. Закона 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 и 14/15; у 

даљем тексту:ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, 
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 
јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 
Србије у складу са законом и другим прописом.  

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног 
налога за уплату се налазе на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки  www. kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html          
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НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у наведеним примерима. У пољу „позив на број“ 

уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што 
су: ( ) | \ / „ « * и сл. 

5. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства 
може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор  
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:  
Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 Србија  
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX  
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп 
Лукина бр. 7-9 11000 Београд  
IBAN: RS 35908500103019323073  
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о 
плаћању – „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):-број у поступку јавне 
набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне 
набавке.  
Инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.  
PAYMENT INSTRUCTIONS  

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A:  VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 

DEUTSCHE BANK AG, F/M 

TAUNUSANLAGE 12 

GERMANY 

FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

  

 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD  

FIELD 32A:  VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

 

BKTRUS33XXX 

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 

AMERICAS, NEW YORK 

60 WALL STREET 

UNITED STATES 

FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
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 BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

 
22) обавештење да ће оквирни споразум бити закључен у року од осам 

дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће 
бити закључен оквирни споразум: 

Наручилац може закључити оквирни споразум након доношења одлуке о 
закључењу оквирног споразума  и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за 
заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити  оквирни споразум  ако је поднета само једна понуда. 

Наручилац закључује оквирни споразум са понуђачем у року од осам дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан оквинри споразум понуђачу у року од осам 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан 
да потпише оквирни споразум што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може 
због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 
заштиту права. 

Ако понуђач са којим Наручилац треба да закључи оквирни споразум одбије да 
закључи оквирни споразум, Наручилац може да закључи оквирни споразум са првим 
следећим најповољнијим понуђачем.Ако је у том случају  због методологије доделе 
пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, Наручилац ће поново 
извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о закључењу оквирног споразума. 

Након закључења оквирног споразума, Наручилац ће Добављачу издати 
наруџбеницу која садржи битне елементе уговора применом услова утврђених у оквирном 
споразуму. 

Наруџбенице се издају сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, у оквиру рока 
важења Окиврног споразума. 

Добављач је дужан потврди пријем издате наруџбеницу на начин како је то 
регулисано Оквирним споразумом. 

Наруџбениоца се издаје под условима из оквирног споразума. 
При издавању наруџбеница не могу се мењати битни услови из оквирног 

споразума. 
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7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Образац понуде је саставни део ове конкурсне документације и 
дат је у PDF формату. 
Истовремено Наручилац је сачинио и Образац понуде – ТАБЕЛУ ПОНУДЕ у 
Еxcel-u, који је објављен на интернет страници Наручиоца 
www.uprava.vojvodina.gov.rs линк Јавне набавке, где га заинтересовано лице 
може преузети и понуду сачинити на том обрасцу понуде. 
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ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 

АЛАТ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 дана 25.03.2015.године и  
Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа 

ЈН ОП ОС 7/2015  
 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   
*подаци из АПРа 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина:  
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 
 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

    

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  Назив делатности: 

  

Назив банке и  
број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази из 
чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз понуду): 

  
 

Понуђач се налази у регистру понуђача 
АПР-а: 

да не 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :  

- самостално 

- као заједничка понуда групе понуђача: 
 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седиште члана 
групе понуђача 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих 
учесника у заједничкој понуду. 

- као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно име 
(назив) и место и адреса 
седишта подизвођача: 

Проценат укупне вредности 
набавке која ће се 
поверити подизвођачу: 

Део предмета набавке који 
ће извршити подизвођач: 

   

   

   

   

  
 
 
НАПОМЕНА: 

• Уколико се подноси заједничка понуда ,као обавезан прилог  који је саставни део Обрасца понуде, обавезно 
се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.  

• Уколико се подноси понуда са подизвођачем, као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде, 
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачу  
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2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА 
 
Напомена:рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда 
 

 
Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда 
 

 
3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉЧЕЊЕ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА 
 

Предмет: 
 
 

јавна набавка добара – потрошни материјал,  
резервни делови и алат за рад мајсторских 
радионица  

 
Укупна цена без пдв: 
 

 

 
Пдв (износ у динарима): 
 

  

 
Укупна цена са пдв: 
 

 

Рок испоруке: -добра се испоручују сукцесивно за време 
трајања Оквирног споразума, према 
потребама Наручиоца, са једнократном 
испоруком по наруџбеници. 
-рок испоруке добара по свакој издатој 
наруџбеници износи 3 радна дана од дана 
пријема наруџбенице.  

Начин и услови плаћања: -вирмански, на рачун понуђача,у року до 20 
дана од дана пријема исправно сачињеног 
рачуна за испоручена добра и пратеће 
документације , на основу појединачно 
издате наруџбенице  

 
  

 
 
 

ПОНУЂАЧ 
М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 дана 25.03.2015.године и  
Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа 

ЈН ОП ОС 7/2015  
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И АЛАТ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ 

РАДИОНИЦА 
 изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
1.НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су 
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Члан групе понуђач се налази у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

2.ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  
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Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су 
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Члан групе понуђач се налази у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су 
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Члан групе понуђач се налази у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

 
ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

Напомена: 
• Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  попуњавају и уз понуду подносе само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду. 
• Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  

се не попуњава и не доставља уз понуду. 
• Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава  и потписује лице одређено 

Споразумом 
• Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе 

понуђача  се може умножити. 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 дана 25.03.2015.године и  
Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа 

ЈН ОП ОС  7/2015  
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И АЛАТ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ 

РАДИОНИЦА 
 

изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачима. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Подизвођач се налази у регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 



  

58/165  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Подизвођач се налази у регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Подизвођач се налази у регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

  
ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: 

• Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 
подизвођачем.  

• Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не 
доставља уз понуду. 

• Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује  понуђач, односно његово овлашћено 
лице. 

• Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 
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ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И АЛАТ ЗА РАД 
МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

ЈН ОП ОС 7/2015 

 
 

А) ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

1.МОЛЕРИ МАТЕРИЈАЛ 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 

POLUDISPERZIONA BOJA 
namenjana za bojenje 
unutrašnjih površina zidova. 
Izrađena od kvalitetnih 
sintetičkih disperzivnih veziva, 
pigmenata, punila i aditiva. Da 
se razređuje u 10 - 15% vode i 
nanosi na zid valjkom ili četkom, 
u dva sloja. Potrošnja od 150 do 
200 g/m2 u jednom premazu. 
Pakovanje u plastične kante i 
pvc foliju unutar kante. 
Pakovanje od 25 kg . 

kg 4.500             

2 

DISPERZIONA BOJA namenjena 
za bojenje unutrašnjih površina 
zidova. Da se razređuje sa 5- 
10% vode i nanosi na zid 
valjkom ili četkom, u dva sloja. 
Gotovi pun kolor. Potrošnja od 
150 do 200 g/m2 u jednom 
premazu. Pakovanje od 25 kg. 

kg 50             

3 

UNUTRAŠNJA GLET MASA u 
prahu izrađena od mineralnih 
veziva, punila i aditiva. Glet je 
namenjen za gletovanje 
unutrašnjih površina zidova. 
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2, 
pakovanje od 25 ili 30 kg. 

kg 1.400             
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4 

SPOLJAŠNJA GLET MASA BELA u 
prahu izrađena od mineralnih 
veziva, punila i aditiva. 
Namenjen za gletovanje 
spoljašnjih malterisanih zidova, 
betonskih površina i sl. 

kg 50             

5 
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2. 
Pakovanje od 25 kg. rolna 14             

6 
FOLIJA PVC 015 zelena, koja ne 
klizi. Širina rolne od 350 do 
380cm. Težina rolne 50 kg. 

kom 160             

7 
TANKA FOLIJA za pokrivanje 
nameštaja dimenzija 12,5x4 m. kom 160             

8 

PAPIRNA TRAKA . Da 
omogućava tačno nanošenje, 
oštre ivice na glatkim i grubim 
površinama, bez disperzije boja. 
Uklanjanje bez ostataka od 6 do 
7 dana u zatvorenom prostoru a 
3 do 4 dana na otvorenom. 
Širina 5cm a dužine 50m po 
komadu. 

kom 50             

9 

EMAJL LAK boja po izboru 
Naručioca (beli, zeleni, oker, 
crni, braon, crveni, žuti ...) koji 
se koristi kao završni premaz za 
zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i 
spoljašnjih, metalnih i drvenih 
površina. Postojan na povišene 
temperature do 120°C. Da se 
nanosi se u dva sloja preko 
osnovne boje za metal ili uljane 
boje za drvo. Da se nanositi 
četkom, valjkom ili špricem.  
Razređivanje od 10% do 20%. 
Da je suv na dodir za 4-6 sati po 
nanošenju, ponovno nanošenje 
za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 
m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 
0,75 l. 

kom 150             
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10 

ULJANA BOJA BELA na bazi 
sintetičkih veziva, lanenog ulja i 
belih punila. Da se koristi se za 
zaštitu drvenih i metalnih 
površina u enterijeru i 
eksterijeru. Nanošenje četkom, 
valjkom ili špricem u jedan do 
dva sloja. Razređivanje od 10% 
do 15%. Da je suv na dodir za 
1-3 sata po nanošenju, ponovno 
nanošenje moguće posle 12-24 
sata. Potrošnje 10-11 m2/l za 
jedan sloj. Pakovanje 0,75l . 

kom 70             

11 

ŠMIRGL TABLA od aluminijum 
oksida i vodootpornog papira  
finoće 220, dimenzija 
230x280mm , kao što je šmirgl 
marke SMIRDEX-GRČKA ili 
odgovarajuće. 

kom 100             

12 

ŠMIRGL TABLA od aluminijum 
oksida i vodootpornog papira  
finoće 240, dimenzija 
230x280mm . 

kom 50             

13 
FUGEN FILER sporovezujući gips 
za popunu pukotina i lepljenje 
bandaž traka. 

kg 100             

14 

TONER ZA POLUDISPERZIJU, 
boja po izboru Naručioca (crni, 
žuti, oker, zeleni, crveni, braon, 
plavi...). Pigment za nijansiranje 
unutrašnjih boja. Pakovanje od 
100 ml. 

kom 150             

15 

PODLOGA EMULZIJA bezbojni do 
mlečno beli premaz na bazi 
silikonskih smola i aditiva 
rastvorenih u vodi za 
impregnacije mineralnih 
podloga. 

l 50             
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16 

GIT ZA DRVO BELI. Pripremljen 
git za površinsku popravku i 
oštećenja na drvetu, koristi se 
pre bojanja s lazurnim i 
pokrivnim bojama. 
Potrošnja po m2. 1 kg za sloj 
debljine 1 mm. Pakovanje 0.75 
kg. 

kom 50             

17 

ULJANI RAZREĐIVAČ . Smesa 
organskih rastvarača namenjena 
za razređivanje emajla, radijator 
laka, osnovnih boja za metal, 
uljanih boja za drvo, boje za 
beton, kao i za pranje alata. 
Pakovanje od 1 litar. 

kom 30             

18 

NITRO RAZREĐIVAČ . Smesa 
organskih rastvarača namenjena 
za razređenje nitro laka kao i za 
pranje alata. Pakovanje od 1 
litar. 

kom 3             

19 
SILIKON BELI akrilni na bazi 
akrilne vodene disperzije 280ml 

kom 90             

20 

SILIKON SANITAR BELI 
neutralni silikonski zaptivač 
otporan na vlagu, pogodan za 
spojeve i pukotine u kupatilu. 
Pakovanje od 400 ml tuba. 

kom 20             

21 

LAZURNI PREMAZ  za zaštitu 
drveta od uticaja vlage, kiše, 
mraza, sunca, truleži i štetočina. 
Izrađen je od smola i pigmenata 
koji su postojani na svetlost uz 
dodatak sredstava sa 
fungicidnim i baktericidnim 
dejstvom.  Ne razređuje se. Za 
pranje alata koristi se uljani 
razređivač. Suv na prašini za 8-
10 sati po nanošenju, ponovno 
nanošenje posle 24 sata. 
Potrošnja 10-12 m2/l za jedan 
sloj. Pakovanje 0,75l . 

kom 6             
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22 

LAK LAZURA . Otporan je na UV 
zrake. Koristi se za zaštitu 
drvenih površina koje su 
izložene visokoj vlažnosti. Štiti 
drvo od uticaja vlage, kiše, 
mraza i sunca. Ton boje po 
izboru Naručioca. Ne razređuje 
se. Za pranje alata koristi se 
uljani razređivač. Suv na 
prašinu za 8-10 sati po 
nanošenju, ponovno nanošenje 
posle 24 sata. Potrošnja 14-16 
m2/l za jedan sloj. Pakovanje 
0,75l. 

kom 6             

23 

LAK ZA ČAMCE bezbojni završni 
premaz izrađen na bazi 
sintetičkih smola i sredstava 
protiv drvenih moljaca, insekata 
i drugih mikroorganizama. Lak 
visokog sjaja, otporan na kišu i 
kondenzaciju. Koristi se za 
zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih 
drvenih površina čamaca, 
lamperije, brodskog poda, 
baštenskih garnitura i slično. 
Razređivanje od 12% do15%. 
Suv na dodir za 4-6 sati po 
nanošenju, ponovno nanošenje 
za 24 sata. Potrošnja 10-11 
m2/kg za jedan sloj. Pakovanje 
0,75l. 

kom 2             

24 
AUTO LAK SPREJ. Boja po izboru 
Naručioca. Pakovanje od 400ml. 

kom 3             

1.МОЛЕРИ  МАТЕРИЈАЛ УКУПНО:           
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2. СТОЛАРИ МАТЕРИЈАЛ 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
KEKS TIPLA MALI presovana 
bukovina, 1 pak 1000kom  

pak 1             

2 
KEKS TIPLA SREDNJI 10 
presovana bukovina , 1 pak. 
1000kom 

pak 1             

3 
KEKS TIPLA VELIKI 20 
presovana bukovina , 1 pak. 
1000kom 

pak 3             

4 

LEPAK ZA DRVO  za industrijski 
nameštaj i građevinsku stolariju. 
Mogućnost nanošenja ručno ili 
mašinski. Spajanje elemenata 5 
do 10 minuta po nanošenju. 
Obrada zalepljenih delova 24 
časa posle lepljenja. Potrošnja 
150 do 250 g/m2 . Pakovanje 
od 1 kg 

kg 35             

5 

DISPERZIONI LEPAK ZA DRVO  
za lepljenje hladnim i toplim 
postupkom. Vreme stvrnjavanja 
maksimalno 10-12minuta po 
nanošenju. Pakovanje od 750g 
po komadu. 

kom 30             

6 

SILIKONSKA ZAPTIVNA MASA . 
Trajno elastična, neutralna, 
silikonska, jednokomponentna 
zaptivna masa za ugradnju 
stakla u drvene, aluminijumske i 
PVC okvire kao i za zaptivanje 
dilatacionih fuga. Otporan na 
različite vremenske uslove, kišu, 
sneg, ekstremne temperature, 
hemijski otporan, UV postojan i 
da ne izaziva koroziju. Beli ili 
providan po izboru Naručioca. 
Pakovanje od 300 ml po 
komadu. 

kom 40             
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7 

AKRILNA ZAPTIVNA MASA . 
Jednokomponentna zapivna 
masa na osnovi akrilne 
disperzije koja se upotrebljava 
za zaptivanje poroznih 
materijala - beton, gasbeton, 
drvo, keramičke pločice, gipsane 
ploče. Za spojeve kod 
prozorskih okvira, vrata, za 
popravku manjih pukotina na 
zidovima, spojeve među 
gipsanim pločama i betonskih 
delova, spojevi između raznih 
poroznih materijala. Po sušenju 
postaje neosetljiv na vodu, da 
se može farbati, odporan na 
atmosferske uticaje, sunčevu 
svetlost. Pakovanje od 300 ml 
po komadu. 

kom 30             

8 EKSERI 20mm čelični kg 1             

9 EKSERI 30mm čelični kg 2             

10 EKSERI 40mm čelični  kg 1             

11 EKSERI 50mm čelični kg 1             

12 EKSERI 60mm čelični kg 1             

13 EKSERI 70mm čelični kg 1             

14 EKSERI 80mm čelični kg 1             
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15 EKSERI 90mm čelični kg 1             

16 EKSERI 100mm čelični kg 1             

17 

ŠMIRGL PAPIR 80 od aluminijum 
oksida rasprskan po kvalitetnom 
papiru veličina rolne 60cm x 
25m 

rolna 1             

18 

ŠMIRGL PAPIR 100 od 
aluminijum oksida rasprskan po 
kvalitetnom papiru veličina rolne 
60cm x 25m 

rolna 1             

19 

ŠMIRGL PAPIR 120 od 
aluminijum oksida rasprskan po 
 kvalitetnom papiru veličina 
rolne 60cm x 25m 

rolna 1             

20 
KUKE ZA SLIKE SA TIPLOM . 
Dužina 6cm, tipla 8 plastična 

kom 100             

21 

Trougaona zakačaljka za slike, 
veće.Pakovanje treba da sadrži 
25 zakački dimenzija 20 mm sa 
tri rupe i 75 eksera dimenzije 12 
mm.   

pak 4             

22 

Trougaona zakačaljka za slike, 
manje. Pakovanje treba da 
ssdrži 25 zakački dimenzija 10 
mm sa dve rupe i 50 eksera 
dimenzija 12 mm 

pak 4             

23 
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM 
TIPLOM 6mm kom 100             

24 
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM 
TIPLOM 8mm 

kom 200             

25 
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM 
TIPLOM 10mm kom 200             

26 
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM 
TIPLOM 12mm kom 50             



  

67/165  

27 
DRVENE TIPLE U KOMADU 6mm 
bukovina m 4             

28 
DRVENE TIPLE U KOMADU 8mm 
bukovina m 4             

29 
DRVENE TIPLE U KOMADU 
10mm bukovina 

m 4             

30 
DRVENE TIPLE U KOMADU 
12mm bukovina m 4             

31 
DRVENE TIPLE U KOMADU 
14mm bukovina m 4             

32 ANUBE ZA VRATA  kom 20             

33 ANUBE ZA PROZORE kom 20             

34 ŠARKE RAVNE SA ŠRAFOVIMA   kom 60             

35 ŠARKE KRIVE SA ŠRAFOVIMA     kom 20             

36 
ŠARKE POLUKRIVE SA 
ŠRAFOVIMA    

kom 40             

37 ŠARKE ZA STAKLO, ravne    kom 20             

38 ŠARKE ZA STAKLO, krive    kom 20             
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39 ŠARKE ZA GARAŽNA VRATA   kom 14             

40 
HOLŠRAFOVI 3X18 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300             

41 
HOLŠRAFOVI 3X25 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan 

kom 300             

42 
HOLŠRAFOVI 3X30 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300             

43 
HOLŠRAFOVI 3X40 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300             

44 
HOLŠRAFOVI 3X50 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan 

kom 300             

45 
HOLŠRAFOVI 3X60 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300             

46 
HOLŠRAFOVI 4X18 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 900             

47 
HOLŠRAFOVI 4X30 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan 

kom 500             

48 
HOLŠRAFOVI 4X40 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan 

kom 500             

49 
HOLŠRAFOVI 4X50 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan 

kom 500             

50 
HOLŠRAFOVI 4X60 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 900             

51 
HOLŠRAFOVI 5X30 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan 

kom 300             
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52 
HOLŠRAFOVI 5X40 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300             

53 
HOLŠRAFOVI 5X50 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300             

54 
HOLŠRAFOVI 5X60 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan 

kom 300             

55 
HOLŠRAFOVI 5X70 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300             

56 
HOLŠRAFOVI 5X80 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300             

57 
HOLŠRAFOVI 6X30 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan 

kom 300             

58 
HOLŠRAFOVI 6X40 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300             

59 
HOLŠRAFOVI 6X50 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 300             

60 
HOLŠRAFOVI 6X60 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan 

kom 500             

61 
HOLŠRAFOVI 6X70 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 500             

62 
HOLŠRAFOVI 6X80 KRSTASTA 
GLAVA čeličan, galvanizovan kom 500             

63 METALNA VINKLA 30x30 mm kom 60             

64 METALNA VINKLA 40x40 mm kom 60             
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65 METALNA VINKLA 50x50 mm kom 40             

66 
DIHTUNG TRAKA ZA 
SP0LJAŠNJU STOLARIJU m 500             

67 

UNIVER PLOČE d=18mm, boja, 
vrsta i dezen po izboru 
Naručioca, u cenu uračunati i 
sečenje na dimenzije koje 
određuje Naručilac. 

m2 120             

68 

UNIVER PLOČE d=28mm, boja, 
vrsta i dezen po izboru 
Naručioca, u cenu uračunati i 
sečenje na dimenzije koje 
određuje Naručilac. 

m2 40             

69 
Kant traka širina 22mm , boja, 
vrsta i dezen po izboru 
Naručioca, dužina kotura 50m 

kotur 6             

70 
Kant traka širina 32mm , boja, 
vrsta i dezen po izboru 
Naručioca, dužina kotura 50m 

kotur 6             

71 
Lesonit ploče , boja, vrsta i 
dezen po izboru Naručioca 

m2 70             

72 Šper ploče d=6mm m2 30             

73 Šper ploče d=12mm m2 20             

74 Šraf za metal samouvrčući 4x20 kom 300             

75 Šraf za metal samouvrčući 4x30 kom 400             

76 Šraf za metal samouvrčući 4x40 kom 400             
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77 Šraf za metal samouvrčući 4x50 kom 400             

78 
Metalne nogice za nameštaj 
visina 10cm   kom 40             

79 
Šrafovi za spajanje nameštaja 
dvokrajak 

kom 50             

80 Odbojnik za vrata gumeni kom 10             

81 
Magneti za nameštaj jačina za 
5kg kom 6             

82 Ručke drvene - dugme  kom 20             

83 
Ručke metalne raspon šrafa 
97mm   kom 10             

84 
Ručke metalne raspon šrafa 
127mm   kom 10             

85 Ručke za prozore  kom 20             

86 
Nosači polica metalni valjkastog 
oblika bez prstena kom 100             

87 Stirodur zeleni 120x50x3 cm table 10             

88 
Prozorsko staklo d=4mm sa 
sečenjem 

m2 10             

89 
Prozorsko staklo d=6mm sa 
sečenjem m2 10             
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90 
Staklarski git, namenjen je za 
fiksiranje stakla u drvenim 
prozorima. Pakovanje od 1 kg. 

kg 10             

91 Kamen za oštrenje alata kom 1             

92 
Lepezasti brus sa osovinom 
30x15x6mm 

kom 6             

93 
Lepezasti brus sa osovinom 
40x20x6mm kom 3             

94 

Mreža 1,2x25m pocinkovana za 
komarce. Pocinkovana mreža za 
komarce da pruža zaštitu od 
komaraca,muva i drugih 
insekata. Dimenzije rolne 1,2m 
x 25m. 

rolna 4             

95 

KRILO DRVENIH VRATA, DUPLO 
ŠPEROVANIH sa  
potrebnim okovom cilindričnom 
bravom, kvakom i šiltom. Tri 
primerka ključa. Krilo vrata do 
3m2. Šilt i kvaka po izvoru 
Naručioca. 

kom 6             

2.СТОЛАРИ  МАТЕРИЈАЛ УКУПНО:           

                    

3. ЗИДАРИ – КЕРАМИЧАРИ МАТЕРИЈАЛ 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
ŠLJUNAK DUNAVSKI opran bez 
organskih primesa i mulja 

m3 2             

2 
FRAKCIJA  bez organskih 
primesa i mulja m3 3             
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3 
PESAK veličine zrna do 4mm 
bez organskih primesa m3 3             

4 GIPS alabaster kg 10             

5 CEMENT MC 32,5 kg 2.000             

6 

MALTER unapred pripremljen 
koji sadrži cement, krečnjak, 
pesak i hemijske dodatke. Voda 
se dodaje pri upotrebi. Koristi se 
za malterisanje, zidanje i 
popravke. Pakovanje u 
plastičnim kantama od 20 kg. 

kom 15             

7 KREČ GAŠENI U VREĆAMA  kg 300             

8 
Armaturna mreža Q131, razmaci 
150x150mm, dimenzije 
6000x2150mm. 

kom 2             

9 
GRIFOVANO PLETIVO, okca 
20x20-50x50mm, tabla 
1,0x2,00m 

tabl 4             

10 

Nabavka podnih keramičkih 
pločica, debljine 8mm, 
dimenzija 33x33cm, vrsta, 
dezen i boja po izboru 
Naručioca, lake za čišćenje, 
otporne na kiseline,  mat 
površine, otporne na ambroziju; 
jednobojne, melirane. 

m2 100             

11 
LEPAK ZA PLOČICE 16 od 
hidrauličkih veziva, mineralnih 
punila i aditiva 

kg 2.000             

12 
FUG MASA od hidrauličkih 
veziva, mineralnih punila i 
aditiva 

kg 10             
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13 EKSERI 31 čelični zidarski kg 1             

14 EKSERI 40 čelični zidarski kg 1             

15 EKSERI 60 čelični zidarski kg 1             

16 EKSERI 70 čelični zidarski kg 1             

17 EKSERI 100 čelični zidarski kg 1             

18 EKSERI 150 čelični zidarski kg 1             

19 EKSERI U čelični zidarski kg 1             

20 VIJAK ZA GIPS 3,5х35мм kom 1.600             

21 
PUR PENA na bazi poliuretana 
pakovanje od 750 ml.  

kom 30             

22 
FOLIJA PVC 015 zelena. Širina 
rolne od 350 do 380cm. Težina 
rolne 50 kg 

rolna 3             

23 Konopac d=3cm m 20             

24 Štafle 5x8x400 cm m 50             

25 
SAMORAZLIVAJUĆA MASA za 
izravnjavanje podova kg 300             
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26 

VODOOTPORNA GIPS PLOČA 
debljine 12,5mm , namenjena 
za oblaganje plafona i zidova na 
mestima gde postoji vlaga.  

m2 20             

27 
LEPAK za lepljenje Rigips gips-
kartonskih ploča na zidove. 

kg 50             

28 

ISPUNA za spojeve gips-
kartonskih ploča. Upotreba sa  
bandaž trakom i gletovanjem 
spoja. 

kg 5             

29 
BANDAŽ TRAKA u rolni, širina 
5cm dužina minimalno 80m u 
jednom koturu 

rolna 2             

30 
CW PROFILI - vertikalni zidni 
profil širine 75mm služi za 
montiranje gips karton ploča.  

m 40             

31 
UW PROFILI - horizontalni zidni 
profil širine 75mm služi za 
montiranje gips karton ploča.  

m 40             

32 
CD PROFILI , za montiranje gips 
karton ploča.  (dimenzije po 
zahtevu naručioca) 

m 20             

33 
UD PROFILI , za montiranje gips 
karton ploča. (dimenzije po 
zahtevu naručioca) 

m 20             

34 
MONTAŽNI KIT , pakovanje 
310ml. kom 5             

35 

Ravan širi aluminijumski prelaz 
sa skrivenim šrafovima. 
Ovaj profil pokriva razliku u 
nivou između dva poda do 
14mm. Može se fiksirati ili 
šrafovima ili lepljenjem . Boja 
po izboru Naručioca. 

m 4             
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36 

Preforirani prelaz za razliku u 
nivou od aluminijuma.Dizajn u 
obliku rampe koji pokriva razliku 
u nivou između dve površine 
poda do 15mm. Ima protivkliznu 
ulogu. Montira se šrafovima koji 
su vidljivi. Boja po izboru 
Naručioca. 

m 4             

37 

Profil "T"  aluminijumski 
Upotrebljava se kao prelaz 
između podova koji su istog 
nivoa. Montira se lepljenjem. 
Boja po izboru Naručioca. 

m 4             

38 

Jednokomponentna masa za 
zaptivanje spojeva na bazi 
bitumena. Potrebno je da se 
vezuje za podloge kao što su 
beton, kamen, drvo, metal, 
bitumenski premazi. Pakovanje 
od 300 ml po komadu. Kao što 
je masa za zaptivanje Sika 
BlackSeal ili odgovarajuće. 

kom 10             

39 

Samolepljiva, gumizirana , 
bitumenska zaptivna traka 
laminirana aluminijumskom 
folijom. Upotreba za zaštite od 
prodora vode kod  krovnih 
obloga i pukotina. širina rolne 
5cm a dužina 10m kao što je 
traka Sika® MultiSeal ili 
odgovarajuće 

rolna 10             

40 Stiropor EPS 50, debljine 5cm. m2 60             

41 Stiropor EPS 150, debljine 5cm. m2 30             

42 

Višenamenski 
jednokomponentni elastični 
lepak i zaptivna masa, koristi se 
kao izuzetno jak lepak za 
građevinske konstrukcije. 
Pogodan za unutrašnje i 
spoljašnje lepljenje. Pakovanje 
od 300 ml po komadu.  

kom 5             
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43 

Sredstvo za impregnaciju 
granita, mermera, kamenih 
prirodnih ploča, peskovitog 
kamena, betonskog kamena ... 
Za unutrašnju i spoljnu 
upotrebu. Pakovanje od 5 litara. 

kom 3             

44 Rezne ploče 180x3x22mm kom 6             

45 Brusne Ploče 180x6x22mm kom 10             

46 
Rezne ploče za kamen 
180x3x22mm kom 10             

47 
Odstranjivač voska, katrana i 
ulja. Za unutrašnju i spoljnu 
primenu. Pakovanje od 1 litar. 

lit 10             

48 

Nabavka i dostava laminata, 
upotrebne klase 32, debljine 
8mm, otpornog na habanje, 
mrlje, žar od cigarete; 
antistatičan, zaštićen od prodora 
vlage; postojane boje, sa 
efektom četkanja površinskog 
sloja. Boja: tamni hrast; 
sirovinski sastav: HDF.Isporučiti 
u kompletu sa PVC folijom i 
sunđerastim filcom. 

m2 134             

3.ЗИДАРИ – КЕРАМИЧАРИ МАТЕРИЈАЛ УКУПНО:           
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4. БРАВАРИ МАТЕРИЈАЛ 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
ŠARKE ZA KLATNA VRATA 
NOSIVOSTI 35KG 125mm   

pari 1             

2 
ŠARKE ZA KLATNA VRATA 
NOSIVOSTI 35KG 150mm   pari 1             

3 ŠARKE ZA DRVENA VRATA  kom 10             

4 
CILINDAR ULOŽAK 
30,5+30,5mm u pakovanju sa 3 
ključa i vijkom M5x50. 

kom 2             

5 
CILINDAR ULOŽAK 35+30,5mm 
u pakovanju sa 3 ključa i vijkom 
M5x50 

kom 20             

6 

CILINDAR ULOŽAK ZA METALNA 
VRATA 27,5+27,5mm u 
pakovanju sa 3 ključa i vijkom 
M5x50 

kom 2             

7 

CILINDAR ULOŽAK SA 
LEPTIROM ZA METALNA VRATA 
27,5+27,5mm u pakovanju sa 3 
ključa i vijkom M5x50 

kom 2             

8 
BRAVA ZA DRVENA VRATA 
brava 6-ica, uz bravu se 
isporučuje i prihvatnik. 

kom 1             

9 
BRAVA ZA DRVENA VRATA 
brava 8-ica, uz bravu se 
isporučuje i prihvatnik. 

kom 1             
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10 
BRAVA ZA METALNA VRATA SA 
VALJKOM uz bravu isporučiti i 
prihvatnik. 

kom 6             

11 
BRAVA ZA METALNA VRATA SA 
VALJKOM uz bravu isporučiti i 
prihvatnik. 

kom 2             

12 
BRAVA ZA METALNA VRATA SA 
JEZIČKOM uz bravu isporučiti i 
prihvatnik. 

kom 2             

13 
BRAVA ZA METALNA VRATA SA 
JEZIČKOM uz bravu isporučiti i 
prihvatnik. 

kom 8             

14 

SIGURNOSNA POKRIVAJUĆA 
BRAVA. Sigurnosna prikivajuća 
brava za vrata sadrži cilindrični 
uložak, prihvatnik sa distantnim 
pločicama i zadržač. Sa spoljne 
strane vrata brava se zaključava 
ključem dok se sa unutrašnje 
strane vrata zaključavanje vrši 
sa dugmetom. Isporučuje se sa 
5 ključeva. 

kom 1             

15 

BRAVA 100mm univerzalna  
(Titan brava D31 ili 
odgovarajuće). Univerzalna 
brava sa jezičkom u dve pozicije 
levo-desno.  

kom 50             

16 

Rozetna za cilindar hromirani, 
kružnog oblika prečnika 50mm, 
debljina rozetne 5mm. Rozetna 
se učvršćuje sa dva šrafa i bez 
plastičnih delova. (po uzorku) 

pari 50             

17 
BRAVICA . Primena kod raznih 
vrsta ormarića, fioka, 
kabinetskih vrata itd. 

kom 2             

18 

UNIVERZALNA ŠTELUJUĆA 
BRAVICA SA POMIČNIM 
JEZIČKOM. Cilindrična bravica 
izradjena od mesinga, isporuka 
sa 2 ključa. 

kom 2             

19 ZASUN  kom 5             
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20 
KLJUČEVI ZA CILINDAR BRAVE 
SIROVI   kom 30             

21 KLJUČEVI  ŠUPLJI RAZNI                kom 10             

22 ŠTIT ZA KVAKU. kom 15             

23 

TOVAT MAST litijumova 
višenamenska maziva mast za 
podmazivanje kotrljajućih i 
kliznih ležajeva. pakovanje od 1 
kg 

kg 1             

24 CRNE CEVI KUTIJE 40/40 m 18             

25 CRNE CEVI KUTIJE 30/30 m 18             

26 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/20 m 18             

27 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/40 m 18             

28 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 30/30 m 12             

29 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 40/40 m 12             

30 "L" PROFIL 25/25mm gvozdeni m 12             

31 
PLJOŠTI PROFIL 25/2,5mm 
gvozdeni 

m 12             
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32 
VIJAK ZA DRVO 3,5x18mm 
KRSTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan 

kom 500             

33 
VIJAK ZA DRVO 3,5x25mm 
KRSTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan 

kom 200             

34 
VIJAK ZA DRVO 3,5x30mm 
KRTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan 

kom 200             

35 
VIJAK ZA DRVO 4x18mm 
KRSTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan 

kom 500             

36 
VIJAK ZA DRVO 4x20mm 
KRSTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan 

kom 800             

37 
VIJAK ZA DRVO 4x40mm 
KRSTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan 

kom 500             

38 
VIJAK ZA DRVO 4x50mm 
KRTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan 

kom 500             

39 
VIJAK ZA DRVO 4x60mm 
KRTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan 

kom 500             

40 
VIJAK ZA DRVO 5x60mm 
KRTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan 

kom 200             

41 
VIJAK ZA DRVO 6x60mm 
KRTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan 

kom 200             

42 
VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 
5x20mm sa konusnom krstatom 
glavom 

kom 300             

43 
VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 
5x80mm sa konusnom krstatom 
glavom 

kom 150             

44 
VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 
6x20mm sa šestougaonom 
glavom (ključ) 

kom 300             
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45 
VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 
6x30mm sa šestougaonom 
glavom (ključ) 

kom 150             

46 
VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 
6x40mm sa šestougaonom 
glavom (ključ) 

kom 300             

47 
VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 
6x60mm sa šestougaonom 
glavom (ključ) 

kom 150             

48 
VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 
6x80mm sa šestougaonom 
glavom (ključ) 

kom 150             

49 
VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 
8x20mm sa šestougaonom 
glavom (ključ) 

kom 300             

50 
VIJAK MAŠINSKI NAVOJ M 
8x40mm sa šestougaonom 
glavom (ključ) 

kom 300             

51 
VIJAK SAMOUREZUJUĆI 
4x20mm sa konusnom krstatom 
glavom 

kom 300             

52 
VIJAK SAMOUREZUJUĆI 
5x20mm sa konusnom krstatom 
glavom 

kom 300             

53 
VIJAK SAMOUREZUJUĆI 
6x20mm sa šestougaonom 
glavom (ključ) 

kom 300             

54 NAVRATKE MAŠINSKE M6 kom 250             

55 NAVRATKE MAŠINSKE M8 kom 400             

56 PODLOŠKE M6 RAVNE kom 250             

57 PODLOŠKE M8 RAVNE kom 400             
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58 RIGLE PO UZORKU                                                       kom 20             

59 SPREJ ODVIJAČ VD40 kom 3             

60 BRANO PUMPA 15 kom 2             

61 SAJLA za jarbole Ø 5 mm. m 100             

4.БРАВАРИ МАТЕРИЈАЛ УКУПНО:           

                    

5. ТАПЕТАРИ МАТЕРИЈАЛ 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
MEBL ŠTOF širina 140cm, 100% 
pamuk 

m 90             

2 
SKAJ sa trikoom širine 140cm ( 
ponude sa eko kožom biće 
nevažeće ) 

m 60             

3 
ITISON sintetički širine 4m za 
unutrašnje prostorije 

m2 70             

4 
STIROPOR D=5cm dimentije 
120x60 

tabl 10             

5 
SUNĐER d=1cm gustine 25 
120x200 cm tabl 10             
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6 
SUNĐER d=2cm gustine 25 
120x200 cm tabl 10             

7 
SUNĐER d=3cm gustine 25 
120x200 cm tabl 20             

8 
SUNĐER d=4cm gustine 25 
120x200 cm 

tabl 10             

9 
UNIVERZALNO LEPILO  od 
sintetičkog kaučuka u organskim 
rastvaračima JUS H.K2.101 

kg 30             

10 
GURTNE SINTETIČKE širina 
5cm, pakovanje u koturu od 
50m 

m 50             

11 
KONAC MAŠINSKI poliakrilni  
debljina  40 kalemi dužine 
5000m 

kale 5             

12 
KONAC MAŠINSKI poliakrilni 
debljina 60 kalemi dužine 
5000m 

kale 5             

13 
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 
80/8 pakovanje od 5000kom  kutij 6             

14 
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 
80/10 pakovanje od 5000kom  

kutij 6             

15 
TRAKE ZA ZAVESE poliamidske 
širine 25mm bele boje m 40             

16 KLIZAČI ZA ZAVESE, plastični kom 400             

17 
KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 
58/8, pakovanje u kutiji od 
5000 kom 

kutij 2             
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18 
KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 
58/10 , pakovanje u kutiji od 
5000 kom 

kutij 2             

19 
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU 
debljine 100 ( za Necchi šivaću 
mašinu ili odgovarajuće) 

kom 10             

20 
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU 
debljine 120 ( za Necchi šivaću 
mašinu ili odgovarajuće) 

kom 10             

21 
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU 
debljine 80 ( za Bagat šivaću 
mašinu ili odgovarajuće) 

kom 10             

22 
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU 
debljine 100 ( za Bagat šivaću 
mašinu ili odgovarajuće) 

kom 10             

23 
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU 
debljine 120 ( za Bagat šivaću 
mašinu ili odgovarajuće) 

kom 10             

24 ROLO GURTNE 13, pamučne m 40             

25 
ROLO PLATNO zelene boje, 
širine 140 cm 

m 40             

26 
NOSAČ ROLO PLATNA –FLOS  
140 cm kom 10             

27 
POTEZNI KANAP ROLO PLATNA , 
sintetički kanap tebljine 4mm 

m 70             

28 
PLATNO BELO (sirovo platno) 
širine 140cm 

m 50             

29 
EKSERI TAPETARSKI  "U" 20/20 
spona sa običnim šiljcima 
čelična žica 

kg 4             
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30 
EKSERI UKRASNI zlatni za 
nameštaj kom 500             

31 
KANAP FEDER za vezivanje 
federa kudeljni kg 4             

32 
ČOJA ZA STOLOVE širine 
160cm. Boja po zahtevu 
Naručioca 

m 30             

33 
"TEP" DVOSTRANO LEPILO  
širine 5cm dužine 25m kom 50             

34 
ELASTIČNA GURTNA gumena 
širine 5cm m 40             

35 ŠNUR UKRASNI za nameštaj m 20             

36 ČIČAK TRAKA širine 20mm m 30             

37 OLOVNI KANAP 80 gramski m 25             

38 Lastiž 10mm m 50             

39 
Čamove krovne letve 5x2,5 cm, 
sečene na dužinu od 4,5m  M2  1             

40 
PVC garnišna sa jednim 
kanalom. Dužina od 4m. Širina  
48mm.Boja bela. 

m 32             

41 
PVC garnišna sa dva kanala. 
Dužina od 4m. Širina  
78mm.Boja bela. 

m 32             

42 Žima. Debljina 3cm.  M2  12             
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43 
Žičano jezgro. Dimenzija po 
zahtevu Naručioca.  M2  12             

44 Kanap za vezivanje dugmadi kale 2             

45 

Nabavka, dostava i opšivanje 
tepisona visoke gustine, 
otpornog na habanje, namenjen 
za visoko frekventne prostorije. 
Odličnih termoizolatorskih 
svojstava, antistatičan, klase 
gorivosti Cfls1. Boja: bež; 
sirovinski sastav: 100% 
polipropilen; klasa upotrebe: 22 

m2 10             

46 

Nabavka, dostava i opšivanje 
tepisona. Visoke gustine, 
otporan na habanje, namenjen 
za visoko frekventne prostorije, 
antistatičan, klase gorivosti 
Cfls1. Klasa upotrebe: 22+, 
boja: siva; sirovinski sastav: 
50% polipropilen, 50% 
poliamid.  

m2 20             

47 

Nabavka, dostava i opšivanje 
tepisona za visoko frekventne 
prostorije. Otporan na habanje, 
antistatičan, klase gorivosti 
Cfls1. Boja: siva; sirovinski 
sastav: 100% polipropilen; 
klasa upotrebe: 22. 

m2 50             

48 

Nabavka i dostava eko kože za 
presvlačenje nameštaja. 
Gumirana, dvoslojna, blagog 
slaja, veran utisak prirodne 
kože. Sirovinski sastav: gornji 
sloj 100% PVC, donji sloj 15% 
pamuk i 85% poliester. 
Jednostavno državanje. 

m2 30             

49 

Kaiševi za nošenje nameštaja . 
Komplet se sastoji od dva kaiša.  
Nosivost kaiševa minimalno 900 
kg. 

kompl. 1             
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5.ТАПЕТАРИ МАТЕРИЈАЛ УКУПНО:           

                  

  
 
 
 
 
 

6. ВОДОИНСТАЛАТЕРИ МАТЕРИЈАЛ 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
BATERIJA ZA 
UMIVAONIK.SRČASTA 2CEVI 
niklovne 

kom 6             

2 
BATERIJA ZA UMIVIVAONIK 3  
CEVI niklovane 

kom 3             

3 
BATERIJA ZA UMIVAONIK 
JEDNORUČNA ZIDNA niklovane kom 6             

4 
BATERIJA ZA KADU 
JEDNORUČNA ZIDNA niklovane 

kom 2             

5 KLOZET ŠOLJA  PODNE kom 2             

6 
ZVONO ZA KOTLIĆ plastični za 
bešumne klozet kotliće kom 10             

7 
UMIVAONIK SA STUBOM 
600mm 

kom 1             

8 
SIFON REBRASTI ZA 
UMIVAONIK kvalitetni plastični 

kom 15             
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9 
DASKE ZA ŠOLJU DRVENE 
PLASTIFICIRANE klase I kom 20             

10 
DASKE ZA ŠOLJU PLASTIČNA 
klase I kom 25             

11 
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" 
impregnirane 300mm 

kom 35             

12 
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" 
impregnirane 400mm kom 35             

13 
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-1/2" 
impregnirane (žičani bužir)  kom 15             

14 VEZE ZA BOJLER  1/2-1/2" pari 15             

15 
VEZE ZA KOTLIĆ 600mm 3/8 na 
3/8 kom 25             

16 EK VENTIL 3/8-3/8 niklovan kom 25             

17 
VIRBLE ZA BATERIJU 1/2" 
samopodesive plastične 
,,Nautilus,, ili odgovarajuće. 

pari 25             

18 
KOLENA  Ø=20mm  unutrašnji 
navoj plastične   kom 50             

19 "T"  KOMAD Ø=2Omm plastični kom 40             

20 REDUKCIJA Ø25/20 plastični kom 15             

21 KOLENA  Ø=20mm  plastične  kom 50             
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22 VENTIL SA ULOŠKOM Ø=20mm kom 20             

23 VENTIL SA ULOŠKOM Ø=25 mm kom 10             

24 MUFOVI  Ø=25mm plastični kom 10             

25 
MUFOVI  Ø=20mm unutrašnji 
navoj plastični kom 15             

26 
MUFOVI  Ø=20mm spoljašnji 
navoj plastični kom 10             

27 
CEVI PLASTIČNE Ø=20mm 
ŠIPKE  4m 

kom 10             

28 
DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET za 
umivaonik pocinkovani kompl 20             

29 
DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET za 
WC šolju mesingani kompl 20             

30 
DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET 
bojler mesingani 

kompl 10             

31 TIPLE 6mm prve klase kom 50             

32 TIPLE 8mm prve klase kom 50             

33 TIPLE 10mm prve klase kom 50             

34 TIPLE 12mm prve klase kom 50             
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35 
Protočni bojler prohromski od 
10l kom 4             

36 Bojler prohromski od 10 l potisni kom 6             

37 Prohromski bojler od 80 l  kom 4             

38 
Vodokotlić ,,Geberit,, - 
niskomontažni ili odgovarajući. kom 2             

39 
Vodokotlić ,,Geberit,, - 
visokomontažni ili odgovarajući. kom 12             

40 
Sifon za pisoar - plastični, 
gibljivi 

kom 20             

41 
Sifon za umivaonik - plastični , 
gibljivi kom 25             

42 
Sifon za dvodelni sudoper - 
plastični , gibljivi kom 10             

43 
Sifon za jednodelni sudoper - 
plastični 

kom 1             

44 
Sifon za jednodelni sudoper - 
gibljivi kom 10             

45 
Baterija za sudoper jednoručna 
sa pokretnom lulom sa 3 cevi kom 3             

46 Zvono za kotlić Geberit kom 6             

47 Plovak za kotlić Geberit kom 14             
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48 Veze za bojler fiksne duže pari 12             

49 
Jednoručna baterija za protočni 
bojler kom 2             

50 
Kanap sa rukohvatom za 
vodokotlić 

kom 40             

51 Poluga za vodokotlić kom 20             

52 
Jednoručna zidna baterija za tuš 
kadu u kompletu sa ručnim 
tušem i pripadajućim crevom 

kompl 2             

53 
Usadna dvodelna sudopera od 
inoksa 

kom  1             

54 

Crevo za zalivanje sa adapterom 
priključkom na kućne slavine i 
prskalicom sa dva sistema rada 
(mlaz i rasprskavanje). Crevo 
PVC armirano poliesterskim 
nitima dužine 30m.  

kompl 1             

6.ВОДОИНСТАЛАТЕРИ МАТЕРИЈАЛ УКУПНО:           

                    

7. ГРЕЈАЊЕ МАТЕРИЈАЛ 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 Odzračne slavinice 3/8" kom 30             

2 Kudelja kg 1             
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3 Teflon traka kom 60             

4 Kuglasti ventil 1/2" kom 10             

5 Kuglasti ventil 3/4" kom 10             

6 Kuglasti ventil 1" kom 10             

7 Kuglasti ventil 5/4" kom 10             

8 Kuglasti ventil 6/4" kom 10             

9 Kuglasti ventil 2" kom 5             

10 
GREJAČ ELEKTRIČNI ZA 
RADIJATOR " CINI"  Ø 5/4 cola, 
levi navoj 

kom 2             

11 
GREJAČ ELEKTRIČNI ZA 
RADIJATOR " CINI"  Ø 5/4 cola, 
desni navoj 

kom 2             

12 
TERMOSTATSKI VENTIL 1/2", 
UGAONI kom 2             

13 
TERMOSTATSKI VENTIL 1/2", 
PRAVI kom 2             

7.ГРЕЈАЊЕ МАТЕРИЈАЛ УКУПНО:           
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8. ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 

R.br. Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 Kabel PP-Y 3x1.5mm2 m 200             

2 Kabel PP-Y 3x2.5mm2 m 200             

3 Kabel PP-Y 5x6mm2 m 50             

4 Kabel PPL 3x1.5mm2 m 50             

5 Kabel PPL-Y 3x2.5mm2 m 200             

6 
Svetiljka SAVIO TCS760 
2x49W/830 HFP ND AC-MLO 

kom 18             

7 
Svetiljka TCS 260 2x35W/840 
HFP D6 WH, sa visilicama. 

kom 27             

8 
Svetiljka TCS 260 2x49W/830 
HFP D6 WH, kom 27             

9 

Sijalica kompaktna integrisana 
( štedljiva)                  
EKONOMY 6Y 33W 827 
E27,Philips ili odgovarajuće. 

kom 30             

10 
Sijalica kompaktna integrisana 
( štedljiva)                  
EKONOMY 6Y 23W 827 E27, 

kom 50             

11 
Sijalica kompaktna integrisana 
( štedljiva)                 
EKONOMY 6Y 20W 827 E27 

kom 50             
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12 
Luster grla порцуланско E27 
100W kom 50             

13 Sijalice E27 75W kom 100             

14 Sijalice E27 60W kom 100             

15 Sijalice E27 40W kom 300             

16 

Štedljiva sijalica Genie 8yr, 
8W/827 E14, indeks 
reprodukcije boje 82%, 
420lm, životni vek 8000sati,  

kom 50             

17 Sijalice E14 reflektorske 60W kom 30             

18 
Unakrsni prekidač (u zid) 
10/16A-250 V 

kom 10             

19 Minjon sijalice  40W E14 kom 150             

20 
Fluorescentna cev od 18W sa  
toplom belom svetlošću        
(8270K ili 8300K) 

kom 300             

21 Starter S2 4W-22W 220-240V  kom 200             

22 
Fluorescentna cev MASTER 
TL5 High Efficiency 35W/827 

kom 10             

23 
Fluorescentna cev MASTER 
TL5 High Output 49W/827 kom 10             

24 
Fluorescentna cev MASTER 
TL5 High Output 54W/827 ком 10             
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25 
Fluorescentna cev MASTER 
TL-D 90 DE LUXE 36W/950 ком 5             

26 
Fluorescentna cev od 36W sa  
toplom belom svetlošću        
(8270K) 

kom 250             

27 Starter  4W-65W 220-240V  kom 200             

28 
Fluorescentna cev od 58W sa   
toplom belom svetlošću        
(8300K) 

kom 25             

29 Grlo za fluoroscentne cevi G13 kom 2             

30 
Grlo za fluoroscentne cevi G13 
sa podnožjem za starter 
nadgradno sa zavrtnjem 

kom 2             

31 Kutija F60mm   JUS N.E1.122 kom 100             

32 
Kutija sa F78mm   JUS 
N.E1.122 kom 100             

33 
Kutija 100x100mm  JUS 
N.E1.117 

kom 20             

34 Izolir trake 20m  KVALITETNE  kom 30             

35 Padobran tiple M4 kom 100             

36 
Elektronska prigušnica e-Kjoto 
II 

kom 10             

37 
Elektronska prigušnica HF-
Performer TL-D EII kom 6             
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38 
Prigušnica 1x36W , 230V 
~50Hz, FEP  kom 5             

39 Grlo E14 keramičko 2A 250V kom 40             

40 
Grlo E14 sa podnožjem za 
luster metalno   

kom 40             

41 FEP svetiljka (Klub 2D 16W) kom 2             

42 
Svetiljka sa fluo cevi 
"Pentura-mini" TCH 128, 
28W/830oK 

kom 10             

43 

Svetiljka sa fluo cevi 
"Pentura-mini" TCH 128, 
14W/830oK, sa ugrađenim 
prekidačem 

kom 10             

44 
Kompaktna fluorescentna 
integrisan sijalica GENIE E 
Saver 14W/827 E27 

kom 10             

45 

Kompaktna fluorescentna 
integrisan sijalica GENIE E 
Saver 11W/827 E27, indeks 
reprodukcije boje 82%, 
810lm, životni vek 8000h 

kom 20             

46 
Kompaktna fluorescentna 
integrisan sijalica GENIE E 
Saver 11W/827 E14 

kom 40             

47 Živina sijalica 160W  kom 10             

48 
Živina sijalica 125W sa 
prigušnicom za grlo E27 

kom 20             
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49 
Halogen sijalica 220V 35W 
ubodna kom 20             

50 
Halogen sijalica 220V 50W 
ubodna kom 20             

51 
Metal halogena sijalica sa dva 
podnoška MHN-TD 150W topla 
bela 

kom 10             

52 

Elektronska predspojna 
sprava za metal halogenu 
sijalica sa dva podnoška MHN-
TD 150W  

kom 9             

53 
Metal halogen sijalica 150W 
(grlo E40) 

kom 1             

54 
Natrijumova sijalica na 240V 
od 150W (E40 grlo) kom 1             

55 
Grlo za halogen sijalice G6 
keramičko (GY 6,35    8A) 

kom 1             

56 
Grlo za halogen sijalice G4 
keramičko (GY 6,35    8A) 

kom 1             

57 
Utikač (gumeni) i kuplung 
spojka do 16A kom 10             

58 
Šuko utikač laki u "L" izvedbi 
10/16A 230V kom 30             

59 
Šuko utičnica monofazna sa 
uzemljenjem 10/16A 250V 

kom 20             

60 
Šuko utičnica monofazna 
dupla uzidna sa uzemljenjem 
keramička 10/16A 250V 

kom 5             

61 
Trofazna utičnica-ugradna 16A 
380 V kom 3             



  

99/165  

62 
Trofazni šuko utikač sa 
uzemljenjem 16A 380V                                   
JUS.N.E0.350 

kom 3             

63 
Trofazni šuko utikač sa 
uzemljenjem u "L" izvedbi 16A 
380V             JUS.N.E0.350 

kom 10             

64 
PŽ konektor (šuko utičnica 
monofazna sa uzemljenjem i 
poklopcem 10/16A 250 V) 

kom 5             

65 
Kip prekidač 16A sa 
indikacijom kom 10             

66 
Serijski prekidač (u zid) 
10/16A 250 V kom 20             

67 
Serijski prekidač (na zid) 
10/16A 250 V 

kom 5             

68 
Jednopolni prekidač (16A) u 
zid kom 40             

69 
Jednopolni prekidač (16A) na 
zid kom 4             

70 
Naizmenični prekidač (u zid) 
10/16A-250 V 

kom 10             

71 
Naizmenični prekidač (na zid) 
10/16A-250 V kom 2             

72 
Jednopolni prekidač (ugradni 
sa tinjalicom) 10A-250V kom 5             

73 
Grebenasti prekidač 25A (za 
ploče i troetažne pećnice sa 
četiri položaja) 

kom 4             

74 
Grebenasti prekidač 16A (za 
šporete sa sedam položaja) kom 8             
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75 
Termostatski regulacioni 
prekidač 16A za bojlere od 
10-80l. 

kom 10             

76 
Trofazni regulacioni 
termostatski prekidač 16A: 
rerne, TA peć 110 stepeni 

kom 3             

77 
Sigurnosni termostatski 
prekidač za bojler 10-80l. 

kom 10             

78 
Trofazni sigurnosni 
termostatski prekidač od 16A 
sa bimetalom za TA peći 

kom 2             

79 
Grejač za bojler 2kW komplet 
(elipsa) sa dihtungom kom 10             

80 Grejač za bojler 6kW 6/4 cola kom 2             

81 
Grejač za rerne (štapne) 
600W kom 2             

82 Grejač za rerne 2500W kom 2             

83 
Grejač za TA peći 1300W  
(šamotni AEG Magnohrom 
Kraljevo ili odgovarajuće.) 

kom 6             

84 
Grejač za TA peći 2500W 
(šamotni grejač Elind model ili 
odgovarajući.) 

kom 6             

85 Ringle za šporet Ф9 kom 2             

86 Ringle za šporet Ф11 kom 2             

87 Ringle za šporet Ф14.5 kom 12             
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88 
Ringle za šporet Ф14.5 
ekspres kom 2             

89 Ringle za šporet Ф18 kom 12             

90 Ringle za šporet Ф22 kom 2             

91 

Ventilatori za TA peći "L" i "D" 
(za tip TA peći sličan Elind-u i 
Magnohrom Kraljevo ili 
odgovarajuće.) 

kom 4             

92 Prigušnica 125W kom 5             

93 
Monofazna OG utičnica 16A-
250V sa uzemljenjem nazidna kom 10             

94 
Četkice za usisivače (usisivač 
je tipa Sloboda 2000) 

kom 10             

95 
Ležajevi za usisivače 627, 
609Z 

kom 10             

96 Gips kg 100             

97 Tiple sa šrafom F6 gužvajuće  kom 50             

98 Tiple sa šrafom F8 gužvajuće kom 200             

99 Tiple sa šrafom F10 gužvajuće  kom 50             

100 Tiple sa šrafom F12 gužvajuće  kom 50             
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101 
VS klemne 1.5mm2 komplet 
reglete kom 1             

102 
VS klemne 2.5mm2 komplet 
reglete kom 1             

103 
Vezice PVC 30cm (4mm 
širina) 

kom 100             

104 
Obujmice za kabel ф 11-
18mm kom 10             

105 Šina za automatske osigurače kom 10             

106 
Forel sa fotosondom I 
priključnim  kabelom za sondu  

ком 2             

107 Stepenišni automat ком 1             

108 
Uložak za osigurač (патрона), 
topljivi, 10A ком 200             

109 
Uložak za osigurač, topljivi, 
16A 

ком 200             

110 
Uložak za osigurač, topljivi, 
20A ком 200             

111 
Uložak za osigurač, topljivi, 
25A ком 100             

112 
Uložak za osigurač, topljivi, 
35A 

ком 50             

113 
Uložak za osigurač, topljivi, 
50A ком 30             
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114 
Uložak za osigurač, topljivi, 
63A ком 30             

115 
Osigurač cevasti (Elvod-
Kragujevac ili odgovarajući) 
80A (100A) 

ком 5             

116 
Instalacioni automatski 
prekidači (automatski 
osigurači) 10A 

ком 20             

117 
Instalacioni automatski 
prekidači (automatski 
osigurači) 16A 

ком 50             

118 
Instalacioni automatski 
prekidači (automatski 
osigurači) 20A 

ком 12             

119 
Instalacioni automatski 
prekidači (automatski 
osigurači) 25A 

ком 12             

120 
Instalacioni automatski 
prekidači (automatski 
osigurači) 32A 

ком 9             

121 
Instalacioni automatski 
prekidači (automatski 
osigurači) 40A 

ком 6             

122 

Plastični orman za 
instalacionu opremu 
(razvodna tabla), jednoredna 
za 12 osigurača, sa providnim 
poklopcem 

ком 2             

123 Rešo sa dve ringle  kom 1             

124 
Silikonski provodnik Si/F 1,5 
mm2 

m 50             

125 
Silikonski provodnik Si/F 2,5 
mm2 m 50             
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126 
Papučice za silikon žicu 2,5 
mm2 kom 100             

127 
Vezice PVC 30cm (4mm 
širina) pakov. 2             

128 pok kanal 16x20x2000 kom 20             

129 Luster klemne 1,5 mm2 kom 10             

130 Luster klemne 2,5 mm2 kom 10             

131 Luster klemne 4 mm2 kom 10             

132 Luster klemne 6 mm2 kom 5             

133 
Luster klemne porcelan sa tri 
kontakta 2,5 mm2 kom 20             

134 
Luster klemne porcelan sa tri 
kontakta 4 mm2 

kom 20             

135 
BURGIJA SDS plus Ø6 mm 
vidija kom 4             

136 
BURGIJA SDS plus Ø8 mm 
vidija kom 4             

137 
BURGIJA SDS plus Ø10mm 
vidija 

kom 2             

138 
BURGIJA SDS plus Ø12 mm 
vidija kom 2             
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139 
BURGIJA SDS plus Ø12 mm 
vidija produžena, 1 metar kom 2             

140 
BURGIJA SDS max Ø22, 
dužine 1,0m. kom 1             

141 Burgija za metal Ø3 kom 10             

142 Burgija za metal Ø6,5 kom 2             

143 Burgija za metal Ø8,5 kom 1             

144 
Burgija za metal, stepenasta 
HSS325 ("jelka" od ф9 do 
ф30) 

kom 1             

145 Kontakt sprej kom 3             

146 
Protiv panik rasveta komplet 
dvostrani difuzor kom 10             

147 
Protiv panik rasveta komplet  
nadgradna montaža 

kom 20             

148 
Protiv panik rasveta komplet 
za spuštenu montažu kom 10             

149 
Indikator-prekidač za uljni 
radijator kom 2             

150 
Industriska utičnica 
(nadgradna) i utikač uko-uto 
5x63A 

kom 1             

151 
Industriska utičnica 
(nadgradna) i utikač- uko-uto 
5x32A 

kom 1             
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152 
Ventilator ugradni za 
magacine Ф 300 

kom 3             

153 
Štedljiva sijalica Economy 6y 
11W 827 E14 

kom 50             

154 

Štedljiva sijalica PL-Electronic 
Ambiance 12W/827 E14, 
indeks reprodukcije boje 82%, 
510lm, životni vek 8000h 

kom 30             

155 

Štedljiva sijalica Softon 
Esaver sveća 12W/827 E14, 
indeks reprodukcije boje 82%, 
510lm, životni vek 8000h 

kom 20             

156 POK kanal 50x20х2000 m 40             

157 POK kanal 16x20x2000 m 40             

158 
Sijalice za meglajd baterije 
3,5-3,8V 0,3A 

kom 30             

159 
Kalibracioni prsten za 
osigurače 6A kom 20             

160 
Kalibracioni prsten za 
osigurače 10A 

kom 30             

161 
Kalibracioni prsten za 
osigurače 16A 

kom 30             

162 
Kalibracioni prsten za 
osigurače 20A kom 20             

163 
Kalibracioni prsten za 
osigurače 25A 

kom 20             

164 
Kalibracioni prsten za 
osigurače 35A 

kom 20             
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165 
Kalibracioni prsten za 
osigurače 50A kom 10             

166 
Kalibracioni prsten za 
osigurače 63A kom 10             

167 
Papučice za provodnike od 
2,5mm2 

kom 100             

168 
Papučice za provodnike od 
4mm2 kom 100             

169 
Papučice za provodnike od 
6mm2 kom 100             

170 
Plastična "dugmad" za 
prekidače na šporetu (0-6 
položaja) 

kom 40             

171 
Svetiljka метал халогена 
ugradna 150W kom 5             

172 

Sušač za ruke, automatski, 
snage do 2kW, startovanje na 
senzor, materijal kućišta 
nerđajući čelik. 

kom 9             

173 
Prekidač za ringle sa 7 
položaja kom 10             

174 
Vremenski relej TR35 (TZT), 
Eling ili odgovarajuće. kom 2             

175 Flou cev 30W kom 6             

176 Metal halogen sijalica 100 W kom 5             

177 Halogen sijalice 75W kom 5             
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178 Halogen sijalice 150W kom 6             

179 Halogen sijalice 300W kom 3             

180 Halogen sijalice 500W kom 1             

181 Protočni bojler 18kW kom 3             

182 Razvodna kutija na zid (OG) kom 20             

183 OG konektor monofazni kom 20             

184 Grlo E40 kom 10             

185 
Grlo E14 sa zakackom za 
lustere-kugle ( po uzorku) kom 30             

186 
Genie Esaver ili odgovarajuće, 
5WE14  F(max) 37 mm  

kom 100             

187 
„Master Ambiance“ .12W E27 
630lm  kom 64             

188 Natrijum HPS sijalice 400W kom 2             

189 Natrijum Prigusnica 400W kom 2             

190 Obujmice 4mm kom 100             
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191 Obujmice 5mm kom 100             

192 Obujmice 6mm kom 100             

193 Obujmice 7mm kom 100             

194 Obujmice 8mm kom 100             

195 Obujmice 9mm kom 100             

196 Obujmice 10mm kom 100             

197 Sijalica Halogen 40W G9 grlo kom 20             

198 
Halogen ubodna sijalica 220V 
40W G9 grlo kom 20             

199 
Ringla za profesionalne 
kuhinje, kvadratna 
300x300mm. 

kom 2             

200 
Sijalica metal halogena  
Master city white cdo tt 
70W/828 (M8)  E27 grlo 

kom 15             

8.ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ УКУПНО:           
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9. ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА МОНТАЖУ И ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 PTT obujmice fi 20mm kom 50             

2 PTT obujmice fi 7-12mm kom 100             

3 
Šestougaoni vijak GL.MB1.500 
8x80 

kom 100             

4 Zavrtanj M8x30 kom 100             

5 Navrtka M8 kom 100             

6 Podloška Ф8 kom 100             

7 Vezice Beterman 4.8х3.1, fi 76 pako. 10             

8 
Bakarna cev 12x1 (milimetarske 
cevi) kg 30             

9 
Bakarna cev 6x1  (milimetarske 
cevi) 

kg 20             

10 
Kondez crevo rebrasto providno 
fi 16mm 

m 200             

11 Izolir traka 20 met (crna) kom 30             
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12 

Izolir traka metalizirana za 
izolaciju bakarnih cevi 
50mmx50m (aluminijumska 
traka 107) 

kom 5             

13 
Termoband traka 50 x 50mm 
(Vonder) 

kom 5             

14 
Izolacija-DG  za cev siva fi 
12mm  m 200             

15 Izolacija AC 6x6 (Trocellen) m 200             

16 
Izolacija-DG za cev siva fi 
18mm  

m 100             

17 
Gužvajuća najlon tipla  8 x 
51mm kom 200             

18 
Gužvajuća najlon tipla  12 x 
70mm 

kom 100             

19 
Tiple Ф12x130mm + 
odgovarajući zavrtanj 

kom 100             

20 Freon R22 kom 5             

21 Freon R407C (ekološki) kom 3             

22 Vijak za ivericu KRST 5x60 kom 300             

23 
Nosač za klima uredjaj 
(komplet) kom 12             

24 
Crevo za manobaterije dužine 
3met (sa silikonskim 
zaptivačem) 

kom 1             
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25 Kabel PP-L 5x1.5mm2 m 200             

26 Kutija Ф60mm kom 10             

27 
Šuko utičnica monofazna sa 
uzemljenjem 10/16A 230V 

kom 10             

28 
Šuko utikač laki 10/16A  230V  
u ,,L,, izvedbi kom 10             

29 
Posuda sa raspršivačem za 
kompresor(fajtalica) kom 5             

30 Magične krpe kom 6             

31 Freon R410 (ekološki) kom 5             

32 
Sredstvo za čišćenje split 
sistema  1USgal 4             

33 POK kanal 150x60mm m 100             

34 POK kanal 100x60mm m 50             

35 
Tečnost za split sisteme - "Coil"  
- za dezinfekciju 1USgal 18             

36 PVC račva za kondenz crevo kom 50             

37 
DAK DUCT, samolepljiva traka 
za klime 50mm x 25mm kom 30             
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38 
Kondenzator za klima 
kompresore  30µF kom 10             

39 
Kondenzator za klima 
kompresore  35µF kom 10             

40 
Kondenzator za klima 
kompresore  40µF 

kom 10             

41 
Kondenzator za klima 
kompresore  45µF kom 10             

42 
Kondenzator za klima 
kompresore  50µF kom 10             

43 
Kondenzator za klima 
kompresore  4µF 

kom 20             

44 
Pneumatsko crevo za kompresor 
dužine 5m kom 2             

9.ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА МОНТАЖУ И ОДРЖАВАЊЕ 
КЛИМА  УКУПНО: 

          

                    

УКУПНО   A)  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

R.br. 
МАТЕРИЈАЛ ПО 
РАДИОНИЦАМА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ           

1 МОЛЕРИ МАТЕРИЈАЛ             

2 СТОЛАРИ МАТЕРИЈАЛ             
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3 
ЗИДАРИ-КЕРАМИЧАРИ 
МАТЕРИЈАЛ 

            

4 БРАВАРИ МАТЕРИЈАЛ             

5 ТАПЕТАРИ МАТЕРИЈАЛ             

6 
ВОДОИНСТАЛАТЕРИ 
МАТЕРИЈАЛ 

            

7 ГРЕЈАЊЕ МАТЕРИЈАЛ             

8 ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ             

9 

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА 
МОНТАЖУ И ОДРЖАВАЊЕ 
КЛИМА 

            

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ( 1-9)             

ИЗНОС ПДВ             

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (1-9)             
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Б)  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

1.СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količin

a 
Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
BATERIJA ZA AKU BUŠILICU      
( MAKITA 6313D ili 
odgovarajuće) 12V, 2,6Ah   

kom 3             

2 
BATERIJA ZA AKU BUŠILICU 
(BOSH GSR ili odgovarajuće) 
12V, 2,6Ah 

kom 3             

3 
NOŽ ZA KEKSERICU (MAKITA 
3901 ili odgovarajuće ) 

kom 3             

4 
REZNA PLOČA ( BOSCH GKS 65 
CE ili odgovarajuće ) kom 4             

5 

NOŽ ZA ABRIHTER ( METABO 
HO 0882 ili odgovarajuće ), 
pakovanje se sastoji od 8 
komada. 

Pakovanje 2             

1.СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА УКУПНО:           

                    

2.ЗИДАРСКО-КЕРАМИЧАРСКА РАДИОНИЦА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količin

a 
Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 BONSEK PLATNO 300mm kompl 20             
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2 

GUME ZA GRAĐEVINSKA 
KOLICA, pumpana guma, 
Dimenzija: 3.5-8, komplet se 
sastoji od spoljne i unutrašnje 
gume. 

kompl 8             

2.ЗИДАРСКО-КЕРАМИЧАРСКА РАДИОНИЦА УКУПНО:           

                  

  

 

 

 

 

3. БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količin

a 
Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
STEGA ZA STONU BUŠILICU 
(ponudu dati po uvidu u 
postojeću stonu bušilicu). 

kom 2             

2 
BATERIJA ZA AKU BUŠILICU 
(BOSH GSR 12-1 ili 
odgovarajuće) 12V 

kom 3             

3.БРАВАРСКА РАДИОНИЦА УКУПНО:            

                    

4. ЕЛЕКТРИЧАРСКА РАДИОНИЦА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količin

a 
Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
Univerzalni daljinski upravljač za 
klima uređaje 

kom 38             
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2 
Kondenzatori 30 mikro farada, 
400-500V              

kom 30             

3 
Kondenzatori 35 mikro farada     
400-500V                                

kom 30             

4 
Kondenzatori 40 mikro farada 
400-500V                                 

kom 30             

5 
Kondenzatori 50 mikro farada   
400-500V                                kom 30             

6 
Kondenzatori 1.5 mikro farada 
400-500V                                 kom 30             

7 

ČETKICE, pakovanje od 2 
komada, kao što su četkice 
marke Makita model 191963-2 
ili odgovarajuće. 

pak 1             

4.ЕЛЕКТРИЧАРСКА РАДИОНИЦА УКУПНО:           

                    

УКУПНО Б)  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

R.
br. 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ПО 
РАДИОНИЦАМА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ           

1 СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА              
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2 
ЗИДАРСКО-КЕРАМИЧАРСКА 
РАДИОНИЦА 

            

3 БРАВАРСКА РАДИОНИЦА             

4 
ЕЛЕКТРИЧАРСКА 
РАДИОНИЦА 

            

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ( 1-4)             

ИЗНОС ПДВ             

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (1-4)             
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Ц)  АЛАТА ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

1.МОЛЕРСКА РАДИОНИЦА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 

GLETARICA OD ROSTFRAJA sa 
drvenom drškom i 
aluminijumskom osnovom, dim 
280x130mm. Klase profesional. 

kom 3             

2 
TELESKOPSKI ŠTAP za valjak 
aluminijumski, profesionalni, 
direktno prilagodljiv od 2m. 

kom 3             

3 
ŠPAHTLA NITOVANA, 
profesionalna, drvena drška, 
širine 40mm . 

kom 3             

4 
ŠPAHTLA NITOVANA, 
profesionalna, drvena drška, 
širine 80mm . 

kom 3             

5 
ŠPAHTLA NITOVANA, 
profesionalna, drvena drška, 
širine 100mm. 

kom 3             

6 
ŠPAHTLA NITOVANA, 
profesionalna , drvena drška, 
širine 120mm. 

kom 3             

7 
ŠPAHTLA NITOVANA, 
profesionalna , drvena drška, 
širine 140mm. 

kom 3             

8 
ČETKE Flah, širine 20 mm, 
prirodna dlaka. kom 60             
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9 
ČETKE Flah, širine 40 mm, 
prirodna dlaka. kom 30             

10 
ČETKE Flah, širine 60 mm, 
prirodna dlaka. kom 30             

11 
ČETKE Flah, širine 80 mm, 
prirodna dlaka. 

kom 40             

12 

VALJAK ULOŽAK ŽUTO ZELENI 
DELUKS, širina 25 cm , kao što 
je valjak marke Mimont ili 
odgovarajuće. 

kom 30             

13 

NOSAČ VALJAKA za uložak iz 
stavke 12, kao što je nosač 
valjka marke Mimont ili 
odgovarajuće. 

kom 10             

14 

VALJAK ULOŽAK ŽUTO ZELENI 
DELUKS, širina 10 cm , kao što 
je valjak marke Mimont 
odgovarajuće. 

kom 50             

15 

NOSAČ VALJAKA za uložak iz 
stavke 14, kao što je nosač 
valjka marke Mimont 
odgovarajuće. 

kom 20             

16 RADIJATOR ČETKE 2", profi. kom 30             

17 ŽICA ZA CEĐENJE FARBE kom 3             

18 
SKALPEL metalni, profi kao što 
je skalpel. 

kom 3             

19 
PIŠTOLJ ZA SILIKON, metalni, 
univerzalni kom 3             
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20 
PIŠTOLJ ZA SILIKON, 
aluminijumski, kapaciteta 310 
ml, profesionalni. 

kom 2             

21 
Lopatica za mešanje, spiralna za 
bušilicu kom 2             

1.МОЛЕРСКА РАДИОНИЦА УКУПНО:           

2. СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
TROMETAR profi širine 2cm kao 
što je trometar. kom 1             

2 PETOMETAR profi širine 2.5cm . kom 2             

3 VASER VAGA, dužine do 60 cm . kom 1             

4 STEGE  250mm. kom 3             

5 

BURGIJE za drvo. Komplet se 
sastoji od burgija 
3,4,5,6,7,8,9,10 mm. 
Profesionalne 

kompl 2             

6 NOŽ ZA STAKLO  profi. kom 2             
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7 
PIŠTOLJ ZA SILIKON, 
aluminijumski, kapaciteta 310 
ml, profesionalni. 

kom 1             

8 
PIŠTOLJ ZA SILIKON, metalni, 
univerzalni. kom 2             

9 

KOMPLET PINOVA ZA DRVO, tri 
veličine u kompletu zajedno sa 
odgovarajućim magnetnim 
nastavkom. 

kompl 3             

10 
LISTOVI ZA UBODNU TESTERU 
ZA DRVO (po uzorku). 

kom 20             

11 
NOŽEVI ZA RUČNI ABRIHTER 
82mm. 

pari 10             

12 VINKLO, 30cm . kom 1             

13 BURGIJE ZA ŠARKE 18mm. kom 2             

14 BURGIJE ZA ŠARKE 22mm. kom 2             

15 BURGIJE ZA ŠARKE 35mm. kom 2             

16 
BURGIJA TESTERASTA ZA 
SEČENJE I VAĐENJE RUPA, 
komplet sa više veličina 

kompl 2             

17 
LIST TESTERE za BOHSEK drvo-
metal, sitnozubni. 

kom 15             
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18 
TURPIJA ZA DRVO RAVNA-
POLUKRUG, dužina sa drškom 
oko 30cm 

kom 1             

19 
TURPIJA ZA METAL, dužina sa 
drškom oko 30cm kom 1             

20 
ŠRAFCIGER KRSTAK KOMPLET, 
profesionalni, komplet se sastoji 
iz 5 veličina 

kompl 1             

2.СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА УКУПНО:           

3.ЗИДАРСКО-КЕРАМИЧАРСКА РАДИОНИЦА  

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 GRAĐEVINSKA KOLICA 100 lit. kom 1             

2 
BURGIJE ZA BETON, komplet se 
sastoji od burgija 
6mm,8mm,10mm i 12mm. 

kompl 1             

3 ALU LETVA, 2m kom 1             

4 SEKAČ ZA HILTI, veliki. kom 1             

5 ŠPIC ZA HILTI, veliki. kom 1             
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6 RUČNI SEKAČ kom 2             

7 RUČNI ŠPIC kom 2             

8 KLJEŠTA OBIČNA . kom 1             

9 VASERVAGA, 60cm. kom 1             

10 VASERVAGA, 100cm. kom 1             

11 TROMETAR profi širine 2cm. kom 2             

12 PETOMETAR profi širine 2.5cm. kom 2             

13 
FANGLA ALUMINIJUMSKE, 
zidarska, profesional sa 
drvenom drškom. 

kom 2             

14 

MISTRIJE, oble zidarske, 
izrađene od nerđajućeg čelika i 
sa drvenom drškom širine 
220mm. 

kom 2             

15 

MISTRIJE, trapezaste 
keramičarske, izrađene od 
nerđajućeg čelika i sa drvenom 
drškom, širine 160+180mm 

kom 2             

16 

GLETARICA OD ROSFRAJA sa 
drvenom drškom i 
aluminijumskom osnovom, dim 
280x130mm. Klase ekstra 
profesional. 

kom 2             
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17 

GLETARICA GUMENA, plastični 
nosač sa gumenim uloškom 
debljine 10mm, dim 
280x140mm.Klase ekstra 
profesional. 

kom 2             

18 
ŠPAHTLA NITOVANA, 
profesionalna, drvena drška, 
širine 80mm. 

kom 2             

19 
ŠPAHTLA NITOVANA, 
profesionalna, drvena drška, 
širine 100mm. 

kom 2             

20 
HOBLE PLASTIČNE veće 
dimenzije 500mm. kom 2             

21 
HOBLE PLASTIČNE manje 
dimenzije 300mm. 

kom 2             

22 

GLETARICA NAZUBLJENA od 
rosfraja sa drvenom drškom i 
aluminijumskom osnovom dim. 
280x130mm, zupci 6x6mm 

kom 2             

23 
DIJAMANSKA ŠAJBNA za malu 
brusilicu. kom 10             

24 OLOVKE STOLARSKE kom 4             

25 
SKALPER profesionalni , sečivo 
od 18mm, sa metalnim 
ojačanjem. 

kom 2             

26 
Komplet šrafcigera u pakovanju 
od 6 komada, krstak. kompl 1             
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27 
Komplet šrafcigera u pakovanju 
od 6 komada, obični. kompl 1             

28 
NOŽIĆI SKALPERA širine 18mm, 
10kom u pakovanju. pak 1             

3.ЗИДАРСКО-КЕРАМИЧАРСКА РАДИОНИЦА УКУПНО:           

4. БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 

APARAT ZA ZAVARIVANJE sa 
jednosmernom strujom, 
područje zavarivanja 5-160A, 
prečnik elektrode 1,5-4,0mm, 
masa aparata do 10kg,  

kom 1             

2 TURPIJA POLUOKRUGLA manja kom 1             

3 ČEKIĆ 200g kom 1             

4 KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE  kom 1             

5 
BURGIJE ZA BETON, komplet se 
sastoji od burgija 4 mm , 6mm, 
8mm, 10mm i 12mm. 

kompl 1             

6 BURGIJE ZA METAL Ø 2mm. kom 10             
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7 BURGIJE ZA METAL Ø 2,5mm. kom 10             

8 BURGIJE ZA METAL Ø 3mm. kom 10             

9 BURGIJE ZA METAL Ø 3,5mm. kom 10             

10 BURGIJE ZA METAL Ø 4mm. kom 8             

11 BURGIJE ZA METAL Ø 4,5mm. kom 8             

12 BURGIJE ZA METAL Ø 5mm. kom 5             

13 BURGIJE ZA METAL Ø 5,5mm. kom 5             

14 BURGIJE ZA METAL Ø 6mm. kom 5             

15 BURGIJE ZA METAL Ø 6,5mm. kom 5             

16 BURGIJE ZA METAL Ø 7mm. kom 5             

17 BURGIJE ZA METAL Ø 7,5mm. kom 5             
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18 BURGIJE ZA METAL Ø 8mm. kom 5             

19 BURGIJE ZA METAL Ø 8,5mm. kom 5             

20 BURGIJE ZA METAL Ø 9mm. kom 5             

21 BURGIJE ZA METAL Ø 9,5mm. kom 5             

22 BURGIJE ZA METAL Ø 10mm. kom 5             

4.БРАВАРСКА РАДИОНИЦА УКУПНО:           

    

 

 

 

 

 

 

 

5. ТАПЕТАРСКА РАДИОНИЦА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 

NOŽ ZA SEČENJE TEPIHA-
skalper, aluminijumski ekstra 
profi sa jednim trapezoidnim 
sočivom, praktično oblikovanim 
sa mehanizmom za brzo 
menjanje sečiva i sa rezervnom 
pregradom. 

kom 2             
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2 

NOŽIĆI TRAPEZNI za NOŽ ZA 
SEČENJE TEPIHA-skalper  
debljine 0,5mm, 10kom u 
pakovanju. 

pak 2             

5.ТАПЕТАРСКА РАДИОНИЦА УКУПНО:           

6. ИНСТАЛАТЕРИ ВОДОВОДА И ГРЕЈАЊА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
PODEŠAVAJUĆI KLJUČ, manji, 
dužina oko 150mm. kom 1             

2 
KOMBINOVANA KLJEŠTA, 
kombinirka. kom 1             

3 KLJEŠTA PAPAGAJ. kom 1             

4 BONSEK (testera za metal) . kom 1             

5 LISTOVI ZA TESTERU (metal) . kom 10             

6 ŽIČANA ČETKA kom 1             

7 TROMETAR profi širine 2cm. kom 2             
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6. ИНСТАЛАТЕРИ ВОДОВОДА И ГРЕЈАЊА УКУПНО:           

7. ЕЛЕКТРИЧАРСКА РАДИОНИЦА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 
merdevine sa 6 prečki sa 
gumenim navlakama, drvene 
atestirane 

kom 1             

2 
merdevine sa 7 prečki sa 
gumenim navlakama, drvene 
atestirane 

kom 1             

3 
HILTI bušilica za bušenje rupa u 
betonu za tiple, profi kom 1             

4 Nož za skidanje izolacije (profi) kom 3             

5 
Komplet ključeva cevasti 
(šrafciger, profi) kom 3             

6 Unimer sa kleštima  (profi) kom 3             

7 
Komplet šrafcigera u pakovanju 
od 6 komada, krstak. 

kompl 2             

8 
Komplet šrafcigera u pakovanju 
od 6 komada, obični. kompl 2             
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9 Ispitivač napona sa indukcijom kom 2             

7. ЕЛЕКТРИЧАРСКА РАДИОНИЦА  УКУПНО:           

8. ЦВЕЋАРСКА РАДИОНИЦА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 MAKAZE ZA LOZU. kom 1             

2 PRSKALICE 1 lit plastična kom 5             

3 
PLASTIČNE KANTE 10 lit. za 
zalivanje cveća 

kom 1             

4 
PLASTIČNE KANTE 5 lit. za 
zalivanje cveća kom 2             

8. ЦВЕЋАРСКА РАДИОНИЦА УКУПНО:           
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9. СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ ПОМОЋНИХ РАДНИКА 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 

KOLICA za transport tereta, 
prečnik točak 200mm, dimenzije 
ploče za nošenje 500x200mm, 
nosivost minimalno 600kg. 

kom 3             

9. СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ ПОМОЋНИХ РАДНИКА 
УКУПНО: 

          

10. АУТОСЕРВИС 

R. 
br. 

Naziv 
Jedinica  

mere 
Količina 

Jed.cena  
bez pdv-a 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Stopa 
pdv-a 

Jed.cena  
sа pdv-om 

Ukupna cena  
sa pdv-a 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 BURGIJE ZA METAL Ø 2mm. kom 2             

2 BURGIJE ZA METAL Ø 2,5mm. kom 2             

3 BURGIJE ZA METAL Ø 3mm . kom 2             

4 BURGIJE ZA METAL Ø 3,5mm . kom 2             

5 BURGIJE ZA METAL Ø 4mm. kom 2             

6 BURGIJE ZA METAL Ø 4,5mm. kom 2             
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7 BURGIJE ZA METAL Ø 5mm. kom 2             

8 BURGIJE ZA METAL Ø 5,5mm . kom 2             

9 BURGIJE ZA METAL Ø 6mm. kom 2             

10 BURGIJE ZA METAL Ø 6,5mm. kom 1             

11 BURGIJE ZA METAL Ø 7mm. kom 2             

12 BURGIJE ZA METAL Ø 7,5mm. kom 1             

13 BURGIJE ZA METAL Ø 8mm. kom 2             

14 BURGIJE ZA METAL Ø 8,5mm. kom 1             

15 BURGIJE ZA METAL Ø 9mm. kom 1             

16 BURGIJE ZA METAL Ø 9,5mm. kom 1             
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17 BURGIJE ZA METAL Ø 10mm. kom 1             

10. АУТОСЕРВИС УКУПНО:           

УКУПНО Ц) АЛАТА ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

R.
br. 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ПО 
РАДИОНИЦАМА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ           

1 МОЛЕРСКА РАДИОНИЦА             

2 СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА             

3 
ЗИДАРСКО-КЕРАМИЧАРСКА 
РАДИОНИЦА             

4 БРАВАРСКА РАДИОНИЦА             

5 ТАОЕТАРСКА РАДИОНИЦА             

6 
ИНСТАЛАТЕРИ ВОДОВОДА И 
ГРЕЈАЊА 

            

7 
ЕЛЕКТРИЧАРСКА 
РАДИОНИЦА 
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8 ЦВЕЋАРСКА РАДИОНИЦА             

9 ПОМОЋНИ РАДНИЦИ             

10 АУТОСЕРВИС             

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ( 1-10)             

ИЗНОС ПДВ             

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (1-10)             

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

136/165  

 
 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
 
 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ 
БЕЗ ПДВ 

(А + Б + Ц) 
            

ИЗНОС ПДВ (А + Б + Ц)             

 
УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА 

ПДВ 
 (А + Б + Ц) 

            

            М.П.       

              (потпис овлашћеног лица)   
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8)МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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8)1)МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
 

Напомена:  Приложени модел оквирног споразума  је саставни део Конкурсне 

документације и он представља садржину споразума који ће бити закључен са једним 

изабраним понуђачем коме буде додељен оквирни споразум.   

 

Модел уговора  понуђач попуњава*осенчене делове и оверава и доставља уз понуду. 

Неосенчене делове попуњава наручилац приликом закључења Оквирног споразума. 

 
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 
 
 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 

АЛАТ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 
ЈН ОП ОС 7/2015 

 
закључен дана ________2015. године,у Новом Саду, између: 

 

1)УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА , са седиштем 

у Новом Саду, улица Булевар Михајла Пупина бр.16., коју заступа директор Добривоје 

Антонић (у даљем тексту: Наручилац) 

 

Подаци о наручиоцу: 

ПИБ: 100716377 

Матични број: 08034613 

Број рачуна: 840-30640-67 
Управа за трезор 

Телефон: 021/487-4094 

Факс: 021/487-4087 

E-mail: office.uprava@vojvodina.gov.rs 

Интернет страница 
наручиоца: 

www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 

 и 

 

2) _______________________________________________________, са 
седиштем у _______________________, улица ______________________________ 
бр.____,кога заступа _______________________________(у даљем тексту Добављач). 
 

Подаци о добављачу: 

ПИБ:  

Матични број:  

Број рачуна:  

Телефон:  

Факс:  

E-mail:  
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  АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:  

 

  
 2. Групе понуђача коју чине: 
 
 2.1. _________________________________________________  са седиштем у    
                       (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
        __________________________,улица ____________________  бр. _____ ,  
 2.2. _________________________________________________  са седиштем у    
                       (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
        __________________________,улица ____________________  бр. _____ ,  
  2.3. _________________________________________________  са седиштем у    
                       (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
        __________________________,улица ____________________  бр. _____ ,  
а коју заступа ___________________________ директор _____________________, на 
основу Споразума групе понуђача број _____ од _______године. 
 
 
 
 
Подаци о добављачу-носиоцу посла: 

 

ПИБ:  

Матични број:  

Број рачуна:  

Телефон:  

Факс:  

E-mail:  

 
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
број 124/12 и 14/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени   поступак јавне набавке 
добрара – потрошни материјал , резервни делови и алат за рад мајсторских радионица, 

редни број ЈН ОП ОС 7/2015, број 404-94/2015-2 ради закључивања оквирног споразума 
са једним понуђачем на период од две године; 

-да је Наручилац објавио јавну набавку на Порталу јавних набавки и интернет 
страници дана 25.03.2015. године и на Порталу службених гласила РС и базе прописа; 

-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број 404-
94/2015 од _________2015.године, у складу са којом се закључује овај оквирни 
споразум између Наручиоца  и Добављача; 

-да је Добављач доставио Понуду бр.____________ од ___________2015.године, 
која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача); 

-да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за издавање 
наруџбенице;   

-да обавеза настаје издавањем наруџбенице на основу овог оквирног споразума; 
-да ће Наручилац након ступања на снагу Оквирног споразума издавати 

наруџбенице сукцесивно, у складу са својим стварним потребама. 
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Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 
 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница за 
јавну набавку добара – потрошни материјал , резервни делови и алат за рад мајсторских 
радионица, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из Конкурсне 
документације за ЈН ОП ОС 7/2015, Понудом Добављача број ___________ од 
__________2015.године, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама 
Наручиоца. 

Детаљна спецификација добара са количинама ближе је дефинисана у Техничкој 
спецификацији из Конкурсне документације и Понуди Добављача број:____________ од 
______________ 2015.године, које чине саставни део овог оквирног споразума. 

Количине добара наведене у спецификацији  су оквирне за све време  важења 
Оквирног споразума и подложне променама и могу се разликовати од количина које ће 
Наручилац наручивати током реализације овог споразума кроз издавање наруџбеница, а 
све у зависности од потреба Наручиоца као и расположивих финансијских средстава. 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Члан 2. 
 
  Добављач је део набавке која је предмет овог споразума и то 
_________________________________________________________________________  
                    (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу  ______________________________________________________  
                                     (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) 
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности 
набавке. 
  Добављач је део набавке која је предмет овог споразума и то 
_________________________________________________________________________  
                    (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу  ______________________________________________________  
                                       (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) 
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности 
набавке. 
  Добављач је део набавке која је предмет овог споразума и то 
_________________________________________________________________________  
                    (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу  ______________________________________________________  
                                             (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) 
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности 
набавке. 
  За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач  као да 
је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2. и 3.  овог члана. 
 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 3. 
 

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године,односно до утрошка 
укупно уговорене вредности из члана 4. Оквирног споразума. а ступа на снагу даном 
потписивања.  
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Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се  издавање више 
наруџбеница,на начин како је то предвиђено овим оквирним споразумом, у зависности 
од стварних потреба Наручиоца. 

ЦЕНЕ 
 

Члан 4. 
 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _______________ динара без 
урачунатог ПДВ-а, односно ___________________ динара са урачунатим пдв. 

Јединичне цене добара које су предмет овог оквирног споразума утврђене у 
Понуди Добављача и на основу њих се издају наруџбенице.  

У јединичне цене су урачунати  сви зависни трошкови које Добављач има у 
реализацији предмета јавне набавке.      

Уговорена цена је промељива и то најраније 120 дана од дана издавања прве 
наруџбенице а у складу са месечним стопама промене потрошачких цена (за месеце по 
истеку рока од 120 дана од дана издавања првe појединачне наруџбенице) а према 
укупним индексима потрошачких цена - ланчаним Републичког Завода за Статистику 
(http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite). 

Период од 120 дана у којем се цене не могу мењати не улази у обрачун за 
промену цена. 

О евентуалним променама цена Добављач је у обавези да благовремено поднесе 
Наручиоцу, у писменој форми, захтев за промену цена са списком добара за које захтева 
промену цена. Наручилац је обавезан да у року од 3 дана од дана пријема захтева 
обавести Добављача да ли прихвата промену цена, односно, да сагласност на промену 
цена. Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке тј. примењиваће се 
након давања писмене сагласности. 
 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА 
 

Члан 5. 
 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за 
предметом набавке, Наручилац ће  Добављачу издати наруџбеницу за тренутне потребе 
добара која су предмет јавне набавке. 

Наруџбеница се издаје под условима из Оквирног споразума у погледу 
спецификација предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке. 

При издавању наруџбеница не могу се мењати битни услови из Оквирног 
споразума. 

Наруџбеница мора да садржи битне елементе уговора. 
Наруџбеницу попуњава и потписује лице задужено за набавку предметних добара 

а својим потписом оверава и одобрава лице  задужено за сектор у оквиру кога се налази 
организациона јединица за чије потребе се врши предметна набавка. 

Лице задужено за набавку предметних добара је ___________________________. 
Лице задужено за сектор у оквиру кога се налази организациона јединица за чије 

потребе се врши предметна набавка је ___________________________________. 
Попуњена,потписана и оверена Наруџбеница из става 2. овог члана се скенира и 

упућује Добављачу  електронским путем. 
Лице Добављача задужено за пријем наруџбеница је _______________________, 

телефон ____________________ e mail адреса __________________________________.   
Добављач је дужан да одмах по пријем наруџбенице писмено потврди пријем на 

начин на који је и примио наруџбеницу - електронски. 
Рок испоруке добара тече од дана пријема наруџбенице од стране Добављача.  
Издата наруџбеница мора бити заснована  на ценама из овог оквирног споразума 

и исте се могу мењати, само у случају и под условима из члана 4. овог оквирног 
споразума. 
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Добављач је дужан да поступи по издатој наруџбениц и да у року од 3 радна дана 
од дана пријема наруџбенице једнократно испоручи на адресу Наручиоца наручена 
добра  са пратећом документацијом (отпремницом и рачуном).  

Сваки достављени рачун мора да садржи број и датум закљученог Оквирног 
споразума и издате наруџбенице. 

  
Члан 6.  

 
Наручилац је дужан да одмах по издавању наруџбенице, примерак исте, достави 

надлежним организационим јединицама Наручиоца , да води евиденцију издатих 
наруџбеница и да , у складу са чланом 116. став 2. Закона о јавним набавкама, 
квартално, у року од 15 дана по истеку квартала објави обавештење о издатим 
наруџбеницама на основу оквирног споразума. 
 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 7. 
 

Плаћање уговорене цене ,по свакој издатој наруџбеници, наручилац ће извршити 
вирмански на рачун Добављача број _______________ код _________________ банке, у 
динарима.  

Рок плаћања је до 20 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће 
документацијем, по издатој наруџбеници. 

Отпремница, потписана од стране представника Наручиоца, исправно сачињен 
рачун и обострано потписани записник o квалитативном и квантитативном пријему 
представљају основ за плаћање испоручених добара по издатој наруџбеници. 
 Добављач је дужан да рачун за испоручена добра, достави Наручиоцу на адресу 
Наручиоца: Управа за заједничке послове покрајинских органа 21000 Нови Сад Булевар 
михајла Пупина бр.16. 
 Сваки рачун мора да садржи, поред законом прописаних елемената, и позив на 
број и датум оквирног споразума и на број и датум појединачно  издате наруџбенице по 
којој је извршена испорука добара , како су заведени код Наручиоца. 

Обавезе Наручиоца из издатих наруџбеница које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена 
за наредну буџетску годину. 
 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 8. 
 

 Добра се испоручују сукцесивно за време трајања Оквирног споразума, према 
потребама Наручиоца,са једнократном испоруком по наруџбеници.  

Добављач је дужан да испоруку добара која су предмет набавке изврши на 
основу издате наруџбенице Наручиоца  , у складу са овим оквирним споразумом, а у 
складу са потребама Наручиоца у погледу врсте и количине, сходно прихваћеној 
Понуди. 

Потребе Наручиоца , у смислу става 1. овог члана утврђују се у свакој  издатој 
наруџбеници. 

Рок испоруке добара по свакој издатој наруџбеници износи 3 радна дана од дана 
пријема наруџбенице.   

Добављач ће добра која су предмет јавне набавке испоручивати сопственим 
превозом и до магацина Наручиоца, на адресу Наручиоца, у складу са издатом 
наруџбеницом, једнократно. 

Место испоруке је магацин Наручиоца Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања производа до 

ускладиштења у магацин Наручиоца, падају на терет Добављача. 
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Изузетно рок из става 3. овог члана продужава се на захтев Добављача: 
- у случају прекида испоруке који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 

Добављача; 
- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим 

догађајима са карактером „више силе“.  
Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за 

продужење рока. 
Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми 

Наручиоцу, који ценећи околности наведене у захтеву одлучује о продужењу рока. 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писани 

споразум. 
 

ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
 

Члан 9. 
  

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на 
основу издате наруџбенице Наручиоца, у складу са овим оквирним споразумом, 
техничким спецификацијама из Конкурсне документације, важећим прописима и 
прописаним стандардима.  

Добављач гарантује за квалитет испоручених добара. 
Добављач је дужан да обавести Наручиоца о датуму испоруке најмање један 

радни дан пре планираног термина испоруке. 
Наручилац  и Добављач ће приликом испоруке предмета набавке на основу 

издате наруџбенице, извршити квалитативни и квантитативни пријем, о чему ће 
сачинити записник који потписује представник Наручиоца и представник Добављача. 

Испоручена добра морају бити нова, оригинални производи, у фабричким 
паковањима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је дужан да 
испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим 
недостацима одмах саопшти Добављачу.  

Уколико пријем уговорених добара не буде успешно извршен, Добављач је дужан 
да у најкраћем року отклони све вентуалне недостатке и примедбе које утврди 
представник Наручиоца, а док се ти недостатци не отклоне, смтраће се да испорука није 
извршена у року. 

Ако се након пријема предмета набавке покаже неки недостатак који се није 
могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним 
путем обавести Добављача без одлагања. 
 У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац  има 
право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра 
прегледа без одлагања и да благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку. 

У  случајевима из овог члана, Наручилац  има право да захтева од Добављача да 
отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка. 
 Уколико Добављач не отклони недостатке у року који је уговорен у појединачном 
уговору, Наручилац задржава право на наплату уговорне казне и менице за испуњење 
уговорне обавезе. 
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ГАРАНТНИ РОК 
 

Члан 10. 
 

 Добављач гарантује за квалитет испоручених добара, са гарантним роком који је 
дат од стране произвођача добра. 
 Гарантни рок тече од дана пријема предмета набавке. 

Добављач је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив Наручиоца, 
отклони све евентуалне недостатке односно замени добро новим добром. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 11. 
 

Уколико Добављач у складу са издатом наруџбеницом Наручиоца, не испоручи 
предмет набавке у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати 
Наручиоцу износ од 0,2‰ укупне цене конкретне испоруке, с тим да укупан износ 
уговорне казне не може прећи 10% укупне цене од конкретне испоруке. 

Уколико Добављач не изврши испоруку или је изврши делимично, обавезан је да 
плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене конкретне испоруке.  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да 
захтева накнаду штете. 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 12. 

 
 Добављач се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума , преда 
Наручиоцу безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу 
серијског броја ____________, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без 
ПДВ-а.  
 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач  једнострано раскине 
Оквирни споразум, не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 
Оквирним споразумом  или не испоручи добра по издатој наруџбеници. 

Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све 
до испуњења обавеза Добављача из овог оквирног споразума, након чега се враћа 
истом. 

Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 (четрнаест) дана од дана 
када је Добављач у целости извршио своје обавезе преузете овим оквирним споразумом. 

 
ВИША СИЛА 

 
Члан 13. 

 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе 

које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
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Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који 
нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се 
сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 
штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
 Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 
доказе.  
 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

                                                              Члан 14. 
 

Свака од страна у оквирном споразуму има право на раскид овог оквирног 
споразума, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема 
писмене опомене да не испуњава обавезе из овог оквирног споразума, не поступи по 
примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, страна у оквирном споразуму која је доставила 
опомену, писменим путем обавештава другу страну у оквирном споразуму да су се 
стекли услови за раскид овог оквирног споразума, услед чега сматра овај оквирни 
споразум раскинутим. 

Уколико дође до једностраног одустајања од оквирног споразума или појединих 
уговорних обавеза, друга страна има право на раскид оквирног споразум и накнаду 
проузроковане штете. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе 
закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову 
материју.  

 
Члан 16. 

 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом 

оквирном споразуму ће решавати споразумно.  
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Новом Саду. 

  
Члан 17. 

 
Овај оквирни споразум је закључен у 8 (осам) истоветних примерака од којих   6 

(шест) примерака задржава Наручилац а 2 (два) примерка задржава Добављач. 
Саставни део овог оквириног споразума су и његови прилози,и то: 
Прилог бр.1 – спецификација добара 
Прилог бр.2 – Понуда добављача бр.__________од_______2015. године. 

 
 

 
 

НАРУЧИЛАЦ  ДОБАВЉАЧ 

Добривоје Антонић   
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 9)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
 Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12 
и 14/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  («Службени гласник РС», бр. 
29/13 и 104/13) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи 
понуђене цене, као што су: 
 1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ 
 2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени 
податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора,односно 
оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада, енергената) 
 Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи 
понуђене цене садржани у обрасцу понуде. 
 С обзиром да Образац понуде за предметну набавку садржи основне 

елементе понуђене цене – јединична цена са и без пдв и укупна цена са и без 

пдв, ова конкурсна документација не садржи посебно Образац структуре цене, 

те понуђач нема обавезу да исти попуњава и доставља. 

 Понуђач је у обавези да попуни и достави Образац процентуално учешће 

одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради 

усклађивања цене током периода трајања уговора,односно оквирног споразума 

(учешће трошкова материјала,рада, енергената) 
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ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ТРОШКОВА У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ 
НАВЕДЕНИ ПОДАТАК НЕОПХОДАНА РАДИ УСКЛАЂИВАЊА ЦЕНА ТOКОМ ПЕРИОДА 
ТРАЈАЊА УГОВОРА - чл.11.став 1.тачка 2) Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у пoступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова за ЈН ОП ОС 7/2015 

 

Произвођачка цена  
/Набавна цена 

 
__________ динара 

 
___ % 

 
 

 
__________ динара 

 
___ % 

  
__________ динара 

 
___ % 

 
 

 
__________ динара 

 
___ % 

  
__________ динара 

 
___ % 

  
__________ динара 

 
___ % 

 
 

 
__________ динара 

 
___ % 

 

 

 
__________ динара 

 
___ % 

  
__________ динара 

 
___ % 

 
 

 
__________ динара 

 
___ % 

  
__________ динара 

 
___ %  

  
__________ динара 

 
___ % 

  
__________ динара 

 
___ % 

  
__________ динара 

 
___ % 

  
__________ динара 

 
___ % 

  
__________ динара 

 
___ % 

 
 
      ПОНУЂАЧ 

 
______________________ 
(потпис овлашћеног лица)
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10)ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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10)1)ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  
 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:    

Адреса седишта:    

Матични број:    

ПИБ:   

Шифра делатности:    

Назив банке и број рачуна:    

Телефон:    

Е-маил адреса:  

Место и датум:  

 
 На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12 и 14/15), члана 2. став 1. тачка 10.) и члана 19. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), уз 
понуду прилажем  

 СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
за јавну набавку добара – потрошни материјал , резервни делови и алат за рад 

мајсторских радионица 
( ЈН ОП ОС  7/2015)  

и то: 

-израда узорка или модела који су израђени у 
складу са траженом техничком спецификацијом 

наручиоца 

 
__________ динара без пдв 

трошкови прибављања средстава обезбеђења 
 

__________ динара без пдв 

Укупни трошкови без пдв 
 

__________ динара 

пдв 
 

__________ динара 

 
Укупни  трошкови са ПДВ 

 
__________ динара 

 
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12 и 14/15)                                 
 
Напомена: 
*образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који 
траже да му их наручилац надокнади 
*остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)  
*уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади 
трошкове 
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 11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
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11)1) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 
124/12 и 14/15) ,члана 2. став 1. тачка 11) и члана 20. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања 
испуњености услова («Службени гласник РС», бр.29/13 и 104/13) понуђач 
______________________ из ___________________ ул. _____________ 
бр.___________________ даје 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
деловодни број:________________ за јавну набавку добара – потрошни материјал , 
резервни делови и алат за рад мајсторских радионица (ЈН ОП ОС 7/2015)  Наручиоца – 
Управе за заједничке послове покрајинских органа 21000 Нови Сад Булевар Михајла 
Пупина 16., по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца дана 25.03.2015.године и Порталу службених гласила 
Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15), уговор о јавној набавци бити 
ништаван. 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

м.п. ___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 

*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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12)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
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12)1)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
 
 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12 и 14/15) као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 
 
којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 
_______________ за јавну набавку добара – потрошни материјал , резервни делови и 
алат за рад мајсторских радионица (Редни број ЈН ОП ОС 7/2015) поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ  
М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 
 

 
 

 
*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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13) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ   

 
1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 79. СТАВ 9. ЗЈН 
2.ОБРАЗАЦ – СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 
3.СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 
4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА  
5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА  
6.ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОБЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО: 
 -ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

-ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  
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13)1) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
 На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, 
бр. 124/12 и 14/15), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 
 
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази 
из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15), те 
исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим 
надлежним органом државе ____________________________________, прилажем уз  
понуду за јавну набавку добара – потрошни материјал , резервни делови и алат за рад 
мајсторских радионица (Редни број ЈН ОП ОС 7/2015).  
 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 
давање ове изјаве односно да провери да ли су докумнети којима понуђач докзује 
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам 
седиште. 
 
 
 

 
ПОНУЂАЧ 

М.П.___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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13)2)ОБРАЗАЦ – СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

  
 

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА  
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И АЛАТ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ 

РАДИОНИЦА  
ЈН ОП ОС  7/2015 

 
  2010. ГОДИНА 

Ред. 

бр 

 Износ  

  

Датум 

  

Листа  

Купаца / Наручилаца 

1   

2   

3   

4   

5   

Напомена:  У случају већег броја уговора образац копирати 

Прилог: Фотокопије уговора 

  2011. ГОДИНА 

 

Ред. 

бр 

 Износ  

  

Датум 

  

Листа  

Купаца / Наручилаца 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Напомена:  У случају већег броја уговора образац копирати 

Прилог: Фотокопије уговора 
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2012. ГОДИНА 

 

Ред. 

бр 

 Износ  

  

Датум 

  

Листа  

Купаца / Наручилаца 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Напомена:  У случају већег броја уговора образац копирати 

Прилог: Фотокопије уговора 

 
2013. ГОДИНА 

 

Ред. 

бр 

 Износ  

  

Датум 

  

Листа  

Купаца / Наручилаца 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Напомена:  У случају већег броја уговора образац копирати 

Прилог: Фотокопије уговора 
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2014. ГОДИНА 

 

Ред. 

бр 

 Износ  

  

Датум 

  

Листа  

Купаца / Наручилаца 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Напомена:  У случају већег броја уговора образац копирати 

Прилог: Фотокопије уговора 

 

 

 

 

 

Место и датум М.П. Понуђач 
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13)3) СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 

 
 

Назив купца/наручиоца    

Седиште ,улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Место и датум издавања потврде  

 
 
  На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја (2).  а у вези члана 76. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12 и 14/15) купац/наручилац 
  издаје 

ПОТВРДУ 
да је испоручилац/добављач 

_____________________________________________________________ 
(назив и седиште  испоручиоца/добављача) 

за период од три године – 2012.,2013. и 2014.година, купцу/наручиоцу извршио 
испоруку добара – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И АЛАТ ЗА РАД 
МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА и то: 
 

Укупан број 
уговора    у 
2010.години  

Укупан број 
уговора    у 
2011.години 

Укупан број 
уговора    у 
2012.години 

Укупан број 
уговора    у 
2013.години 

Укупан број 
уговора    у 
2014.години 

 
 

    

 
УКУПНО ЗА СВИХ ПЕТ ГОДИНА:  ________ уговора 
 

  

   
Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача ________________________ 
______________________________________________________ ради учешћа у поступку 
доделе уговора о јавној набавци добара  -  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ И АЛАТ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА,у отвореном поступку ради 
закључења , за потребе Наручиоца Управе за заједничке послове покрајинских органа 
Нови сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.(Ред.бр.ЈН ОП ОС 7/15) и у друге сврхе се не 
може користити. 
 Да су подаци тачни својим потписом потврђује:  
 
 
              м.п.  Законски заступник 
                       ________________ 
 
Напомена:  
Образац потврде умножити и доставити за све  купце/наручиове наведене у обрасцу 
СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА.   
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13)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА 

 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
ИЗЈАВА 

О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ И АЛАТ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 
ЈН ОП ОС 7/2015 

 
Изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да располажем 

следећим траженим техничким капацитетима: 
 
Ред. 
Бр. 

Назив 
  

Статус* 
(заокружити) 

1 возилима – минимум 3 са важећим 
регистрацијама (1 камион  и 2 комби 
возила за доставу) 

Рег.ознака   

    -власништво 
-закуп 
-лизинг 

  -власништво 
-закуп 
-лизинг 

  -власништво 
-закуп 
-лизинг 

Прилог: важећа саобраћајна дозвола   

  
ПОНУЂАЧ 

 
м.п. ___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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13)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О  КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА 

 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
ИЗЈАВА 

О  
 КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ И АЛАТ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 

ЈН ОП ОС 7/2015 
 

1.Име и презиме лица која ће бити одговорна за извршење уговора 
 

1 
 

 

2 
 

 

 
 

2.Име и презиме лица одговорна за контролу квалитета 
 

1 
 

 

2 
 

 

 
  

 
3.Списак радника 

 

 Име и презиме Струка 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.    
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6.  

 
  

7.  
 

  

8.  
 

  

9.  
 

  

10.  
 

  

*прилог за лица наведене у све 3 табеле: 
-копија уговора о раду односно радном ангажовању 
-копија радне књижице 
-копија пријаве осигурања 

 

 
Напомена: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____. 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

м.п. ___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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13)6) ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОБЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ 
бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна 
повеља) менични дужник предаје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________ 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:   

Седиште и адреса:  

Матични број:  

Порески број:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: 
 

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, 
Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Седиште и адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

Матични број: 08034613 

Порески број: 100716377 

Текући рачун: 
 

840-1572845-61  
Буџет АПВ-евиденциони рачун прихода 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних 
услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење/писмо се издају као средство обезбеђења за 
испуњење обавеза у поступку јавне набавке добара – потрошни материјал , резервни 
делови и алат за рад мајсторских радионица (ЈН ОП ОС 7/2015)за коју је менични 
дужник поднео  Понуду  деловодни број:___________ од _________ 2015.године.    

Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком трајања до истека рока 
важења понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 
коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ___________________________ 
(словима:__________________________________________) што представља 10% без 
пдв од вредности понуде коју је Менични дужник поднео.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава 
на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног 
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење/писмо су важећи и у случају да у току рока 
важења понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за 
располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од 
значаја за платни промет.  

За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
 
 
 
 

Место и датум М.П. Понуђач 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ 
бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна 
повеља) менични дужник предаје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:  

Седиште и адреса:  

Матични број:  

Порески број:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: 
 

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, 
Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Седиште и адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

Матични број: 08034613 

Порески број: 100716377 

Текући рачун: 
 

840-1572845-61  
Буџет АПВ-евиденциони рачун прихода 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних 
услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење/писмо се издају као средство обезбеђења за 
испуњење уговорних обавеза  у складу са Оквирним споразумом који је Менични 
дужник дана ____________ 2015. године закључио са Меничним повериоцем на основу 
спроведеног поступка јавне набавке добара – потрошни материјал , резервни делови и 
алат за рад мајсторских радионица ( ЈН ОП ОС 7/2015).  

Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком важности који је 30 
дана дужи од дана окончања реализације оквирног споразума. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 
коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ___________________________ 
(словима:__________________________________________) што представља 10% без 
пореза од вредности оквирног споразума. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава 
на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног 
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања оквирног 
споразума дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за 
располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од 
значаја за платни промет.  

За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
 
 
 

 
Место и датум М.П. Добављач 

 

 

 


